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ABSTRAK 

SANKSI BAGI PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN 

MELALUI PROSTITUSI ONLINE 

(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 

 

Oleh: 

KINANTI SURYANI 

 

       Di Indonesia kemajuan teknologi semakin canggih. Orang 

dengan mudah melakukan perdagangan dengan bebas, 

diantaranya melalui bisnis online. Dengan perkembangan zaman 

terjadi dimasyarakat kasus perdagangan perempuan dengan 

melalui media internet. Permasalahan ini dapat dilihat dari dua 

hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu 

membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan: 

bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan 

perempuan melalui prostitusi online menurut  hukum positif dan 

hukum Islam, kemudian bagaimana persamaan serta  perbedaan 

ketentuan sanksi bagi pelaku tersebut menurut kedua hukum 

yang diteliti. 

       Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari ketentuan 

sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui  prostitusi 

online menurut  hukum positif dan hukum Islam kemudian 

untuk mengetahui persamaan serta perbedaan ketentuan sanksi 

bagi pelaku perdagangan perempuan melaui prostitusi online 

menurut hukum positif dan hukum Islam. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. 

Teknik pengumpulan data librery research (pustaka), kemudian 

data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir 

induktif. Setelah semua data terkumpul maka penulis 

menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode 

komparatif. 

       Berdasarkan data yang ada maka ditemukan bahwa sanksi 

bagi pelaku perdagangan perempuan menurut hukum positif 

adalah dipenjara antara tiga sampai dengan lima belas tahun 
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penjara dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan 

paling banyak Rp. 600.000.000 sebagaimana tertera dalam 

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 2 ayat (1) tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan sanksi bagi para 

pelaku perdagangan orang yang menyalahgunakan media 

internet untuk mempermudah bisnisnya tersebut maka dapat 

dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 

ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

       Menurut hukum Islam, Al-Qur’an dan hadis tidak ada 

secara jelas mengatur tentang sanksi bagi pelaku perdagangan 

perempuan melalui prostitusi online, tetapi ada yang 

menjelaskan bahwa dalam firman Allah Q.S Al-Isra (17) ayat 23 

jangan mendekati zina. Melakukan perdagangan perempuan 

termasuk jual beli yang terlarang karena si perempuan dijual 

jasanya untuk melayani seksul si laki-laki tanpa melakukan 

perkawinan yang sah. Dengan demikian perdagangan 

perempuan melalui prostitusi online adalah menyuruh untuk 

melakukan zina. 

       Adanya persamaan dari kedua hukum tersebut yaitu sama-

sama melarang melakukan perbuatan perdagangan perempuan 

melalui prostitusi online. Perbedaan dari hukum positif dan 

hukum Islm yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku 

perdagangan perempuan dan sanksi bagi pelaku prostitusi itu 

sendiri.  







 vi 

MOTTO 

 

                          

                          

     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”
1
  

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Darus Sunnah, 2012), h.77 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebelum  diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul 

skripsi ini terlebih dahulu akan dijelesakan pengertian judul. 

Sebab judul merupakan kerangkan dalam bertindak, apalagi 

dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka  perlu 

adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah 

yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

    Penelitian  yang akan dilakukan ini adalah berjudul: 

“SANKSI BAGI PELAKU PERDAGANGAN 

PEREMPUAN MELALUI  PROSTITUSI ONLINE 

(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”. 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan 

a. Sanksi adalah ancaman hukum, merupakan satu alat 

pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, 

norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana 

menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri 

atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. 

Derita kehilangan nyawa (hukuman mati) derita 

kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), 

dengan kehilangan kebagian kekayaan (hukuman denda 

dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan 

(pengumuman keputusan hakim).
1
 Jadi yang dimaksud 

sanksi yaitu suatu akibat hukum yang harus 

dipertanggung jawabkan kepada seorang pelaku suatu 

tindak pidana. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ridwan., Muhammad Syahrur, Limitasi Hukum Pidana Islam 

(Semarang: Wali Songo Press, 2008), h. 23. 
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b. Pelaku perdagangan perempuan 

       Pelaku adalah orang yang melakukan suatu 

perbuatan.
2
 Perdagangan Perempuan diartikan sebagai 

semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk 

menempatkan seorang perempuan dalam keadaan 

tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin 

menguasai perempuan-perempuan itu untuk disuruh 

melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang 

ketiga.
3
 Jadi yang di maksud  dengan sanksi pelaku  

perdagangan  perempuan yaitu seseorang atau kelompok 

orang yang melakukan perbuatan untuk menyeruh 

perempuan-perempuan melakukan perbuatan cabul. 

2. Prostitusi Online 

Prostitusi berasal dari bahasa latin “Pros-ituere” 

yang berarti sebagai perilaku yang terang-terangan 

menyerahkan diri pada “perzinaan”, atau sebagai suatu 

pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual 

jasa kepada umum untuk melakukan perbutan-perbuatan 

seksual dengan mendapatkan upah, atau membiarkan diri 

berbuat zina, melakukan persundulan, pencabulan.
4
 

Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ 

terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila 

komputer kita online maka dapat mengakses internet/ 

browsing, mencari informasi-informasi di internet.5 Jadi 

yang di maksud dengan prostitusi online yaitu 

melakukan persetubuhan di luar pernikahan dengan 

tujuan mendapatkan upah melalui media internet yang 

dapat mempermudah kegiatan prostitusi tersebut. 

                                                             
2
 Depatemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan 

Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke 4, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.775. 
3
 M.Sudradjat Bassar,Tindak-tindak pidana tertentu, cetakan kedua, 

(Bandung: Penerbit Remadja Karya ,1986), h.173. 
4
 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I (Jakarta: CV. 

Rajwali,2005), h.199. 
5
 Pengertian kata online” (online), tersedia di: 

http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-

adalah-online.html. (29 april 2016).  

http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html
http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html
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3. Analisis Hukum Positif  

a. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk menghetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkara, dsb).
6
 Setelah terjadi nya peristiwa prostitusi 

secara online maka peneliti mengenalisis dengan 

kedua hukum antara hukum positif dan hukum Islam. 

b. Hukum Positif atau Ius Constitutum adalah hukum 

yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat 

tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku 

dewasa ini dinamakan Ius Constitutum, atau bersifat 

hukum positif, juga dinamakan tata hukum 

Indonesia. Demikian pula hukum Amerika yang 

berlaku sekarang, Inggris, Rusia, Jepang dan lain-

lain.
7
 Jadi yang dimaksud analisis hukum positif 

ialah suatu penyidikan masalah yang dilihat dari 

hukum yang berlaku di Indonesia yang mana harus 

dipatuhi oleh setiap warga Negara nya.   

4. Analisis Hukum Islam 

a. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengehetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkara, dsb).
8
 Setelah terjadi nya peristiwa prostitusi 

secara online maka peneliti menganalisis dengan 

kedua hukum antara hukum positif dan hukum Islam. 

b. Hukum Islam (Syari’at Islam ) Hukum syara’ 

menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari’ yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-

orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan 

memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan ulama 

fiqh hukum syara’ ialah efek yang dikehendaki oleh 

kitab syara’ dalam perbuatan seperti wajib, harap dan 

                                                             
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h.58. 

7
 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:  Raja 

Grafindo Persada, 2010),  h. 163 -164. 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h.58. 
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mubah.
9
 Jadi yang dimaksud dengan analisis hukum 

Islam yaitu ketika terjadi suatu masalah kemudian 

ingin diteliti melihat dari hukum ajaran agama Islam 

yang harus dipatuhi sesuai ketentuan Al-quran dan 

Hadist. 

       Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini secara keseluruhan adalah suatu pengkajian 

atau penganalisaan tentang seperangkat peraturan 

berdasarkan hukum positif  dan Hukum Islam tentang 

tingkah laku manusia yang mengikat dan seperangkat 

peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang 

mengandung perintah dan larangan didalamnya, dimana 

perintah dan larangan bersanksikan hukuman, khususnya 

yang berkaitan dengan seseorang yang memperkerjakan 

wanita untuk  menjual tubuhnya atau menjual jasa 

kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual 

kepada laki-laki yang menginginkannya, dengan 

menerima sejumlah upah uang atau barang melalui 

media elektronik secara online. 

 

B. Alasan Memilih Judul 
       Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Sanksi 

Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online 

(Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)” adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif: karena banyaknya fenomena yang ada 

dikalangan masyarakat mulai menyalahgunakan layanan 

Internet untuk dijadikan media prostitusi online. 

2. Alasan Subjektif: permasalahan tersebut sangat menarik 

untuk dikaji secara mendalam, serta disamping itu juga 

ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari. 

 

 

 

                                                             
9
 Mohamad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 1990), h.12.  
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C. Latar Belakang Masalah     
       Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi 

sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang 

normal dan juga agama.
10

 Sebagai Negara yang berideologikan 

Pancasila, prostitusi telah menciderai jati diri bangsa yang 

tersohor luhur dan dan menjujung tinggi nilai. Sehingga dapat 

dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan 

bahkan ancaman bagi ketahanan bangsa dibidang ideologi dan 

di bidang sosial budaya.  

        Dalam perkembangan zaman saat ini mulai ditemukan 

kasus-kasus yang menyalahgunakan Teknologi Informasi untuk 

diajadikan media perdagangan perempuan seperti contoh yang 

dilakukan Onge 28 tahun warga Nusa Tenggara Timur (NTT), 

yang juga mahasiswa S2 Hukum disebuah Universitas Swasta di 

Yogyakarta harus mendekam ditahanan lantaran telah 

melakukan usaha prostitusi online melalui facebook. Onge yang 

mempunyai akun facebook “Fadly Joga” terang-terangan 

menawarkan jasa prostitusi wanita panggilan di wall pribadinya. 

Semua orang yang mengunjungi akun tersebut dapat dengan 

mudah mengakses dan mencari informasi terkait hal tersebut. 

Foto-foto perempuan yang dipasang di albumnya pun sudah 

terpampang pin Blacberry milik Onge. “Winda—high class 

yang serius boking invite pin 27d79c83”. Begitu kalimat yang 

terpampang disalah satu foto wanita cantik yang ada di album 

foto facebook tersebut. Setidaknya ada 30 wanita cantik yang 

ada di album foto tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal 

Umum (Direskrimum) Polda DIY, AKBP Djuhandi 

memaparkan, pihaknya berhasil menangkap Onge saat tengah 

menunggu korbannya yang tengah melayani pelanggan di salah 

satu hotel di Sleman, 23 September lalu. Modus yang dilakukan 

Onge adalah menawarkan layanan seks melalui facebook untuk 

kemudian pelanggan menghubunginya lewat pin BB yang 

disebarkan. Setelah setuju dengan harga yang telah disepakati, 

Onge mengantarkan wanita tersebut ke hotel yang biasanya 

berada di wilayah Sleman. Biaya hotel tersebut juga dibayar 

                                                             
10

 Terence H, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran di 

Indonesia,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ,1997),h. 3. 
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oleh si pengguna jasa. “Akun milik Onge selalu berganti-ganti 

untuk mengelabui polisi. Kami berhasil meringkus mucikari 

tersebut berdasarkan penyidikan Unit Opsnal VC Polda DIY 

dengan melakukan patroli IT (informatio technology/teknologi 

informasi—Red)”, jelas Djuhandi, Rabu (8/10). Dari tangan 

Onge, kata Djuhandi, polisi menyita barang bukti berupa tiga 

unit ponsel, uang tunai Rp 2,5 juta , dan 11alat kontrasepsi dari 

perbuatannya Onge dikenakan pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 

tentang Perdagangan orang atau pasal 45 ayat 1 junto 27 ayat 1 

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), atau pasal 296 KUHP .
11

 

       Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang 

Teknologi Informasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi  dan Teknologi Elektronik.
12

 

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Teknologi Elektronik(ITE). Ketentuan Pasal 27 

ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransaksikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”
13

 

       Pada kenyataannya kasus-kasus yang ditemukan 

dimasyarakat tentang prostitusi online ini hanya dijerat 

menggunakan Pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa 

dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya 

sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling 

                                                             
  

11
Berita Prostitusi online” (online), tersedia di: 

http://m.tribunnews.com/ regional/2014/10/09/ mahasiswa-s2bisnis-

prostitusi-viafacebook-pasang-tarif-cewek-cewek. (27 April 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
12

 Aziz Syamsuddin,Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika 

,2011), h.123. 
13

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan 

Teknologi Elektronik 

http://m.tribunnews.com/%20regional/2014/10/09/%20mahasiswa-s2bisnis-prostitusi-viafacebook-pasang-tarif-cewek-cewek
http://m.tribunnews.com/%20regional/2014/10/09/%20mahasiswa-s2bisnis-prostitusi-viafacebook-pasang-tarif-cewek-cewek
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banyak lima belas ribu rupiah.”
14

 Serta Pasal 506 KUHP yang 

berbunyi “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan 

cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, 

diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”
15

 

       Perdagangan perempuan sudah ada aturan yang 

mengaturnya, tapi kenyataannya justru paling banyak kasusnya. 

Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait 

dengan transaksi ini. Paling tidak terdapat 3(tiga) pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan 

yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial. 

2. Penjual jasa yaitu para mucikari. 

3. Pembeli atau manfaat, yaitu para lelaki hidung 

belakang.
16

 

        Untuk itu dibutuhkan penanganan yang serius terhadap 

prostitusi, khususnya prostitusi online yang saat ini marak 

terjadi. Kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan 

masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan dan 

pencegahan prostitusi online ini.  

       Hukum di Negara Indonesia terbagi atas beberapa bagian. 

Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum 

publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan dimasing-

masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu 

adalah horizontal. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum 

publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang 

diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.
17

 Sehingga 

dalam hal ini pemerintahan suatu negara mempunyai andil yang 

cukup besar dalam proses penegakan suatu hukum 

dimasyarakat.  

                                                             
14

 Kitab Undang-undang  Hukum Pidana, pasal 296. 
15

 Ibid., h. 184. 
16

 M. Wagianto, Impimentasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap 

Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdaganagn 

Manusia), (Lampung: LP2M  IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.58. 
17

 Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, Psikologi 

Kriminal  Dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana, Cet Kesatu (Yogyakarta: 

Kedaulatan Rakyat, 1995), h. 26. 
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       Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan 

pribadi dan hanya menyinggung hubungan individu dan tidak 

menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam 

hukum positif apabila zina dilakukan atas dasar sukarela (suka 

sama suka) maka pelaku zina tidak perlu dikenakan hukuman 

karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan kecuali apabila 

salah satu atau keduanya dalam keadaan masih dalam tali 

perkawinan. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap 

sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena 

hak itu melanggar kehormatan perkawinan. 

       Dalam hukum positif, jika perbuatan itu dilakukan dengan 

suka sama suka maka tidak dikenakan sanksi. Karena tidak ada 

pihak yang dirugikan pada umumnya yang dianggap sebagai 

zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungna kelamin 

diluar pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada 

dalam status bersuami atau istri saja.
18

  

       Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 284  KUHP yang 

berbunyi: dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan: 

a. Seorang pria yang sudah menikah yang melakukan zina 

padahal diketahui, bahwa pasal 27 KUHP berlaku 

baginya. 

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan 

zina.
19

       

       Prostitusi dalam Islam termasuk dalam kategori perbuatan 

zina, karena zina dalam Islam ialah setiap hubungan kelamin 

diluar nikah baik pelaku sudah nikah tau belum nikah, baik suka 

sama suka atau tidak, tetap dinamakan zina. 

       Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam 

perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina 

akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumnya dibedakan 

menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang pertama 

adalah Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, kedua Zina 

                                                             
18

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2005), h. 3. 
19

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 284 ayat 1. 
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Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang sudah berkeluarga (suami/istri).
20

  

       Dalam Al-Quran disebutkan dalam Q.S Al-Isra (17) ayat 32 

mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada 

perzinahan yaitu: 

                           

 

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina 

itu  adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk.”
21

 

Dalam Ayat Al-quran yang lain juga dijelaskan larangan 

perdagangan perempuan yang dijelaskan pada Q.S An-Nissa (4) 

ayat 29 yang berbunyi: 

                          

                          

     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”
22

 

       Menurut perspektif Islam, Islam melarang zina dan 

mengancamnya dengan hukumann bukan hanya zina sebagai 

suatu dosa besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang 

akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan 

lainnya.
23

 Zina juga dapat merusk sistem kemasyarakatan dan 

mengancam keselamatan umat manusia karena zina merupakan 

                                                             
20

 Ahmad Wardi Muslich. Op.Cit, h. 29. 
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Darus Sunnah, 2012), h.285 
22 Departemen Agama RI,  Ibid,  h.77 
23

 Abdurahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992), h.31. 
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pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan 

merupakan dasar berdirinya masyarakat dan Islam menghendaki 

langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.
24

 

       Berdasarkan permasalahan pada perdagangan perempuan 

untuk prostitusi online di atas peneliti mencoba untuk 

menganalisa dengan dua hukum yaitu hukum positif dan hukum 

Islam, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut 

melalui penelitian karya ilmih yang berbentuk skripsi yang 

berjudul :“Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui 

Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”. 

 

D. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan tingkat kebutuhan menopang dalam 

penyusunan tulisan ini, yaitu dengan membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan 

perempuan melalui prostitusi online menurut hukum 

positif dan hukum Islam ? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap ketentuan 

sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui 

prostitusi online menurut hukum positif dan hukum 

Islam ? 

 

E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini bertujuan antaralain : 

1. Untuk mempelajari sejelas mungkin dalil dan alasan bagi 

ketentuan sanksi pelaku perdagangan perempuan melalui 

prostitusi online menurut hukum positif dan hukum 

Islam 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan 

sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan melalui 

prostitusi online menurut hukum Positif dan hukum 

Islam 

  

                                                             
24

 Ahmad Wardi Muslich. Op.Cit, h. 3. 
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Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara akademis adalah untuk memperluas ilmu 

pengetahuan dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung, 

terutama Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya untuk 

menambah referensi bagi kajian, dimana penulis sangat 

berharap agar penelitian ini memberikan gambaran 

dengan jelas mengenai apa itu prostitusi online terhadap 

korban perdagangan perempuan. 

2. Secara praktis, agar masyarakat  mengetahui tentang 

fenomena yang ada di lingkungan masyarakat terutama 

tentang masalah penyakit social ini, lebih mengetahui 

aturan yang berlaku serta sanksi yang ada  sehingga 

masyarakat menjauhi perbuatan-perbuatan yang 

menyangkut hal tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

       Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan 

metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data 

yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu 

menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik 

untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya 

permasalahan yang dihadapi  akan mampu terselesaikan secara 

baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian  normatif yaitu pendekatan dari segi 

hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dilakukan dengan mengidentifikasikan 

dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, 

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu 

waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan 

negara tertentu yang berdaulat.
25

 

                                                             
25

 Rony Hanintijo, Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum 

Makalah disampaikan pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, ( 

Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1999), h. 11 
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       Sifat penelitian secara deskriptif analitik yaitu 

penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik 

kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut 

dan kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu 

analisis kritis terhadap pemikiran objek tersebut. 

2. Data dan Sumber Data  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data langsung dari 

objek yang diteliti. Sumber data primer merupakan 

literatur yang langsung berhubungan dengan 

permasalahan penelitian, yaitu Al-qur’an dan Hadis, 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Teknologi  Elektronik, Undang-undang No 21 Tahun 

2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

b. Data Sekunder 

Sumber-sumber sekunder merupakan sumber yang 

diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari 

data primer yaitu buku-buku, hasil seminar, makalah, 

majalah, akses artikel internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 

Library research (kepustakaan) adalah pengumpulan 

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

materi yang terdapat diruang perpustakaan.
26

 Teknik 

kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan 

mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang 

sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan 

dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis ”.
27

 

       Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka 

pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data 

                                                             
26

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet Ke VII 

(Bandung: Bandar Maju,1996), h.33. 
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114. 
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dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain 

dengan pengkajian literatur-literatur primer. Kemudian 

dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder 

yang berkaitan secara relevan untuk menunjang 

penyelesaian pokok permasalahan. 

4. Metode Pengolahan Data     
        Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

menggunakan  pemikiran induktif yaitu menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang 

bersifat individual. Kemudian data diolah dengan  benar-

benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat, 

dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu 

analisi hukum positif dan hukum Islam terhadap 

ketentuan  sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan 

melalui prostitusi online. Kemudian data digolongkan 

dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, 

berurutan, logis sehingga mudah dipahami.  

5. Analisis  Data 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa 

kualitatif, yang artinya “Menggunakan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk 

di interprestasi data dan pemahaman hasil analisa”.
28

 

Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis 

membahas dengan menganalisis menggunakan metode-

metode sebagai berikut:  

        Metode komparatif  yaitu cara berfikir dengan 

membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang 

perbedaan dan persamaan antara Hukum positif dan 

Hukum Islam terhadap ketentuan sanksi bagi pelaku 

perdagangan perempuan melalui prostitusi online.  

  

                                                             
28

 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h. 127. 
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BAB II 

PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI  

PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF 

 

A. Pengertian Pelaku Perdagangan Perempuan 

       Dewasa ini, seks telah menjelma dalam berbagai bentuk, 

baik yang dilakukan secara langsung dengan bersetubuhan 

(normal) dan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik, 

walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam 

peraturan permerintah dan ditawarkan di lokalisasi atau 

kompleks-komples pelacur masih dapat diperoleh, pelayanan 

seks komersil di luar lokalisasi tetap marak biasanya secara 

sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, SPA, bar, 

restoran, diskotik, salon kecantikan, tempat khusus, dan 

sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman 

kencan. 

       Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan 

sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian 

atau penerimaan seseorang, dengan acaman atau penggunaa 

kekerasaan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan 

pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian 

bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memberi kendali atas orang tersebut untuk 

dieksploistasi, yang secara minimal termasuk eksploistasi lewat 

prostitusi atau bentuk-bentuk eksploistasi seksual lainnya, kerja 

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang 

menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ 

tubuh.
1
 

Perdagangan perempuan berarti setiap tindakan atau 

transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan 

kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi 

keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan 

(trafficking) anak dan perempuan didefinisikan secara jelas, 

perdagangan (trafficking) perempuan dan anak dapat juga 

                                                             
1
Maidi Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan 

Perempuan, cetakan kesatu, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 30. 
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diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek 

proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap 

seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk 

eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat 

hutang. Berdasarkan pengertian perdagangn (trafficking) 

perempuan dan anak di atas dapat diketahui paling sedikit 5 

(lima) unsur untk dikategorikan sebagai perdagangan 

perempuan (children and woman of trafficking) yaitu rekrutmen, 

transportasi, tidak ada persetujuan (consern), paksaan atau 

eksploitasi dan lintas batas (across border).  

Perdagangan perempuan, merupakan bagian dari bentuk 

terburuk tindakan secara sindikat yang harus dihapuskan, sebab 

akibat dari perdagangan tersebut, perempuan pada situasi  yang 

sangat buruk. Praktik perdagangan perempuan, merupakan suatu 

tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih 

terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit 

yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling 

mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain 

saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau 

pertemanan. 

Banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam 

trafficking, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran dan 

permintaan. Faktor-faktor penyebab dari sisi penawaran antara 

lain:  

1. Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, 

merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah 

pedaganagn narkoba dan perdagangan senjata 

2. Kemiskinan akibat multi krisi. Kurangnya kesempatan 

kerja dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega 

menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak 

sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk 

bersaing di pasar kera dan memaksa mereka untuk 

bermigrasi karena jeratan utang sehingga perkerjaan yag 

dilakukanhanya untuk memayar hutang. 

3. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan 

kemampuan yang minim dan kurang mengetahui 

informasi pasar kerja 
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4. Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang 

menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga 

mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara 

dini. ABG ini sangat rentan terhadap bujuk dan rayuan 

para calo untuk memasuk dalam perdagangan orang 

5. Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat 

menyebabkan ketidak setaraan dan ketidakstabilan 

gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, 

beban ganda. Subordinas marjinalis dan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. Kondisi perempuan yang 

seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek dalam 

perdagangan perempuan 

6. Adat menikahkan anak dalam usia muda, mempunyai 

tingkat kegagalan yang sangat tinggi, perkawinan dini 

mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan 

termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah. Kesempatan 

ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi 

dan sering kali juga terjadi perceraian diri.
2
 

Faktor penyebab dari sisi permintaan, antara lain: 

1. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan 

anak-anak secarahomoseksual ataupun heteroseksual 

akan meningkatkan kekuatan magis seseorang untuk 

membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat 

masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan 

memperkuatnya. 

2. Adanya kegiatan pembanguan yang banyak melibatkan 

pekerja pendapatan tidak tetap yang pada umumnya laki-

laki yang diduga mempunyai hubungan kuat peningkatan 

pelacur 

3. Meningkatka kemudahan dan frekuensi transportasi 

internasional bersama dengan tumbuhnya fenomena 

migrasi temporer karena alasan perkerjaan 

4. Berkembngnya kejahatan internasional berkaitan dengan 

perdagangan narkoba yang memperluas  usahanya dalam 

                                                             
2
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan, (Jakarta: 2003), h.6. 
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jaringan trafficking untuk prostitusi dan berbagai bentuk 

eksploitasi 

5. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan 

industri multinasional dan kerjasama keuangan serta 

perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing 

tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka 

meningkatkan demand untuk pelayanan seks 

6. Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asing 

lainnya meindukan perempun  yang masih tradisionil 

untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami yang 

melakukan tindak kekerasaan, membebani dengan 

banyak pekerjaan dan mmemperlakukan istrinya sebagai 

budak 

7. Kebutuhan para majikan akan para perkerja murah, 

penurut, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong 

meningkatkan demand terhadap pekerja anak 

8. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya 

industrialisasi/ komersionalisasi, telah meningkatkan 

jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatkan 

kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakn 

sebagai pembantu rumah tangga  

9. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga 

menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong 

tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak 

untuk bisnis itu.
3
 

Kelompok rentan perdagangan (trafficking) untuk 

menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-

laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam 

kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari 

keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh 

perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan 

terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang 

serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti 

hilangnya pendapatan orangtua/wali, orangtua/wali sakit keras, 

atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik 

psikis, sekskual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); 

                                                             
3
Ibid, h. 7. 
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perempuan dan anak jalana; korban penculikan; janda cerai 

akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari 

orangtua atau lingkungan untuk bekerja; bahkan pekerja seks 

yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan 

pendapatan lebih.
4
 

       Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur 

perdagangan orang, adalah: 

a. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, 

menyembunyikan atau menerima; 

b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, 

penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, 

penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerima 

pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

korban 

c. Tujuan:eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau 

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, 

perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.
5
 

Pelaku kejahatan human trafficking (traffiker), memiliki 

jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang 

akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelakunya adalah 

sekelompok orang yang memiliki wadah, atau jaringan juga 

disebut sebagai kejahatan terorganisasi (organized crime).
6
 

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan 

menjadi empat kelompok, sebagai berikut: 

1) Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan 

yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan 

pidana perdagangan orang; 

                                                             
4
Ibid. 

5
Maidi Gultom, Op.cit, h. 35. 

6
M.Wagianto, Impimentasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap 

Perempuan dan Anak (Perspektif Hukum dan HAM Mengenai Perdaganagn 

Manusia), (Lampung: LP2M  IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.85. 
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2) Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang 

bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan 

orang; 

3) Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirika 

dan dapat bertindak sunjk hukum yang bergerak di 

bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan 

penyalahgunaan izin yang diberikan; 

4) Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah 

yang diberi wewenang tertentu namun melakukan 

penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.
7
 

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana 

berupa korporasi tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal 

subjek tindak pidana berupa korporasi. Berdasarkan pasal 55 

dan pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut: 

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta 

melakukan dan menganjur, yaitu: 

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan 

dan turut serta melakukan 

b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 

dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau 

dengan memberi kesempatan, sarana atau 

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan; 

c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang 

sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-

akibatnya.
8
 

2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu: 

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 

kejahatan dilakukan; 

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana 

atau kesempatan untuk melakukan kejahatan.
9
 

                                                             
7
Farhana,Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,( Jakarta: 

Sinar Grafika,2010), h. 121. 
8
KitabUndang-Undang Hukum Pidana, pasal 55. 

9
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 56. 
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       Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan 

sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang 

terorganisir. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam  

sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang 

jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan 

terorganisir, sehingga beroperasi secara independen, sementara 

sebagaian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya. 

       Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga 

memiliki kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari 

mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian 

mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan 

perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-

pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat 

pemerintahan, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, 

calo pernikahan, orangtua dan/atau sanak saudara bahkan 

suami.
10

 

 

B. Sanksi Pelaku Perdagangan Perempuan 

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak 

pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu 

pada umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan 

pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan; 

2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim.
11

 

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang 

berupa sanksi pidana penjara pidana denda, dan pidana 

tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana 

dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak 

pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana 

perdagangan orang, yaitu: 
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Farhana, Op.Cit, h. 125. 
11

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 10. 
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a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana 

minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal; 

b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap 

ada minimal dan maksimal; 

c. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana 

maksimal dan denda maksimal; 

d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal 

saja.
12

 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan 

peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak 

pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan 

sanksi pidana kepada pelakunya. Tindakan pemberantasan 

perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala 

kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan  perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran  atau manfaat sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.
13

 Sedangkan yang dimaksud eksploitasi
14

 adalah 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan  korban yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 

secara  melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 

keuntungan baik materiil maupun immateriil. 

                                                             
12

Farhana, Op.Cit, h. 132. 
13

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 angka 1 tentang 

pengertian perdagangan orang. 
14

Ibid, pasal 1 angka 7. 
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Semua unsur-unsur tindakan di atas dilakukan dengan 

tujuan untuk mengeksploitasi seseorang baik berupa pekerja 

seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal 

perampasan hak dan harkat martabat, hal ini dapat dikenakan 

sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 

tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,-.
15

 

Pelaksanaan upaya pemberantasaan perdagangan orang 

ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 

60 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta 

membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan 

orang.
16

 

Terlebih lagi saat ini banyaknya prostitusi yang lebih 

canggih dengan menggunakan media internet. Para mucikari 

menggunakan media internet untuk mempermudah kelancaran 

bisnis onlinenya tersebut. Bagi para pelaku perdagangan orang 

yang menggunakan media internet untuk bisnis haramnya 

tersebut dapat dikenakan  hukum terhadap Tindak Pidana di 

Bidang Teknologi Informasi diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Teknologi 

Elektronik.
17

  

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Teknologi Elektronik(ITE). Ketentuan Pasal 27 

ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransaksikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”
18

 

       Dengan banyak sanksi hukum yang dapat menjerat para 

pelaku perdagangan orang dengan menggunakan media online 

                                                             
15

 Ibid, pasal 2 ayat (1) 
16

Ibid, pasal 60 ayat (1). 
17

Aziz Syamsuddin,Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika 

,2011), h.123. 
18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan 

Teknologi Elektronik 
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seharusnya dapat memberikan efek jera dimasyarakat dan 

meminimalisasi bisnis terlarang tersebut. 

     Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan 

informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini 

sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. 

Pemanfaat teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan 

bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat 

disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui 

hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan 

langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam 

transaksi tidak bertemu secara face to face, cukup melalui 

peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian 

merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.
19

 

       Perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang dibarengi dengan aspek negatif yang melekat 

padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang 

sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru 

sama sekali. Apa yang saat ini dikenal dengan kejahatan 

mayantara (cyber crime) sesungguhnya merupakan “berkah” 

negatif dari pekembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi. Tak heran kalau dikatakan bahwa kejahatan tumbuh 

dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau 

dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang 

menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (crime is a product of 

society its self). Akibat lanjutan yang tak bisa dihindari adalah, 

hukuman pidana sebagai salah instrumen pengendali kejahatan 

dituntut untuk juga meng-update dan mengkreasi dirinya agar 

mampu mengimbangi laju kejahatan khususnya di dalam 

menanggulangi kejahatan-kejahatan yang hubungannya dengan 

penggunaan teknologi informasi.
20

 

Dapat menyimpulkan bahwa cyber crime meliputi kejahatan 

yang dilakukan: 

                                                             
19 Ninik Suparni, Cyberspace Problematika & Antisipasi 

Pengaturannya, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1. 
20

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h.251. 
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1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan 

komputer (by means of a computer system or network ) 

2. Di dalam sistem jaringan computer ( in a computer 

system or network); dan 

3. Terhadap sistem/jaringan computer ( against a computer 

system or network).
21

 

       Unsur objektif dalam hal perumusan delik cyber crime 

mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari 

KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat 

virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan 

hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak 

ada tempatnya lagi untuk mengkatagorikan sesuatu dengan 

ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek 

dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu 

banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. 

Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat 

nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya 

harus dikualifikasi pula sebagai telah melakukan perbuatan 

hukum secara nyata.
22

 

 

C. Unsur-unsur dan Syarat Tindak Pidana Prostitusi 

Online 

       Prostitusi di dalam masyarakat bukan lagi merupakan hal 

yang dianggap tabu dewasa ini, bahkan prostitusi dianggap suatu 

pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang besar. Tetapi jika 

prostitusi dibenturkan dengan nilai norma-norma yang berlaku 

di dalam masyarakat maka yang terjadi adalah kegiatan, yakni 

norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma 

kesopanan. 

       Prostitusi berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-

stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan 

persundalan, percabulan dan pergendakan. Prostitue adalah 

pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah WTS (Wanita 

                                                             
21 Ibid, h. 252.  
22 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi 

(CYBERCRIME), ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103. 
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Tuna Susila) yang sekarang lebih dikenal dengan istilah PSK 

(Pekerja Seks Komersial).
23

 

       Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wania 

menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai 

mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari 

wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.
24

 

       Selain itu, menurut Mariadi, dalam bahasa Indonesia, 

pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti sial, buruk prilaku, 

sedangkan artinya perihal menjual diri sebagai pemuas laki-laki. 

Pelacur adalah orangnya, misalnya Wanita Tuna Susila (WTS), 

Wanita pramuria, dan Pekerja Seks Komersial (PSK).
25

 Perkins 

dan Bennet dalam Koendjoro mendefinisikan prostitusi atau 

pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak 

yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka 

pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan 

kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.
26

 Senada 

dengan hal tersebut, Supraktiknya menyatakan bahwa prostitusi 

atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual 

demi imbalan uang.
27

 

       Pelaku pelacuran disebut dengan prostitue atau yang lebih 

kita kenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan 

laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigol. Wanita tuna 

susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan 

susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki 

adab dan sopan santun dalam berhubungan seks. Sedangkan 

gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki 

bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan 

sebagai kekasih atau pasangan seksual. 

                                                             
23

 Koenjoro, On The Sport: Tutur dari Seorang Pelacur, 

(Yogyakarta: Qalams,2004), h. 30. 
24

Terence H, Endang S. dan Gavin W. J,Prostitusi in Indonesia (Its 

History and Evolutio),(Jakarta:Raja Grafindo Persad,1999), h.18. 
25

Mariyadi, Persepsi Masyarakat Tentang Prostitusi Liar di 

Kelurahan Semapaja Utara Samarinda, JournalVolume II. No.4. Thn 2013, 

h.4. 
26

Ibid. 
27

A. Supraktiknya, Mengenal Prilaku Abnormal, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1995), h.97. 
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       Suria Djuanda menjelaskan bahwa prostitusi atau pelacuran 

adalah seorang wanita yang memberikan dirinya tanpa pilihan 

untuk uang. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini 

dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang 

diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seks dengan 

lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang 

sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.
28

 

       Berdasarkan pengertian prostitusi dan pelacuran diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi atau pelacaran 

merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks 

diluar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan 

sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks 

diluar nikah dengan imbalan materi. 

       Hampir setiap media masa baik Koran, majalah, dan televisi 

memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan 

masyarakat khususnya tentang pelacuran atau prostitusi dengan 

segala permasalahannya. Berbagai tindakan dan langkah-

langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani 

masalah ini, baik dengan melakukan tindakan persuasive 

melalui lembaga-lembaga social sampai menggunakan tindakan 

represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam 

bidang pelacuran tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi 

adalah pelacuran tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki 

kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

       Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran 

dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang 

Undang-Undang) yang dapat mendatangkan keuntungan 

financial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran 

telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang 

dikembangkan terus menerus sebagai komoditas ekonomi yang 

paling menguntungkan, mengingat pelacuran komoditas yang 

tidak akan habis terpakai. Saat pelacuran telah dianggap sebagai 

salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat 
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Simanjuntak, B., Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, 

(Bandung: Tarsito,2002), h. 25. 
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mengutungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara 

pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar.
29

 

       Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang 

terjadi adalah bagaimana setiap pemain bisnis pelacuran dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya. 

Untuk bisnis pelacuran, baik tidaknya pelayanan ditentukan 

umur yang relative muda, warna kulit, status, kecantikan dan 

kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis 

pelacuran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini para 

pebisnis yang bergelut dalam bisnis pelacuran cenderung 

mengambil jalan pintas dengan berbagai cara untuk 

mendapatkan apa saja yang diinginkannya itu. 

       Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memaksa 

atau melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bekerja 

sebagai pelacur dalam bisnis pelacurnya. Pemaksaan ini 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain, penipuan, penjeratan 

uang, intimidasi, penculikan dan berbagai cara lain yang 

menyebabkan seseorang mau tidak mau, setuju tidak setuju 

harus bekerja dalam bisnis pelacuran.
30

 

       Dan mengingat pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka 

penyelesaian dan penanganan masalah ini semakin rumit, 

apalagi pelacuran merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya 

barang yang diperdagangkan dan dilakukan di tempat tertutup 

sehingga untuk membuktikan telah terjadi hal tersebut sangat 

sulit. 

       Prostitusi atau pelacur adalah salah satu patologi sosial yang 

merupakan keroyalan relasi seksual dalam bentuk penyerahan 

diri untuk pemuasan seksual dan dari perbuatan tersebut yang 

bersangkutan dengan imbalan. Di samping itu, prostitusi dapat 

diartikan dengan salah satu tingkah laku yang tidak susila atau 

gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma susila. 

Oleh sebab itu pelacur yang melakukan rotal dan tidak pantas, 

berhubungan seks dengan orang yang tidak terbatas, maka pada 
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dirinya sering mendatangkan penyakit yang dapat berjangkit 

dalam dirinya maupun kepada orang lain.
31

 

       Pelacuran merupakan tingkah laku lepas dan bebas tanpa 

kendali serta cabul, mengandung tindak pelampiasan nafsu 

tanpa mengenal batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada 

semua negara yang berbudaya, sejak zaman purbakala sampai 

sekarang. Keberadaanya selalu menjadi masalah dan patologi 

sosial, objek-objek hukum dan tradisi. Dengan berkembangnya 

teknologi, industry dan kebudayaan manusia, pelacuran 

berkembang sejalan dengan proses tersebut dalam berbagai 

bentuk dan tingkatan. 

       Masalah prostitusi bukan merupakan masalah yang tabu lagi 

kalau di sebuah café, pub atau diskotik, usai pria tamu-wanita 

bertemu di bar, lantas minum berdua, ojojing dilantai disko dan 

sesudahnya berlanjut menjadi kencan malam. Ada yang semata-

mata just for fun, azas kebutuhan atau yang penting happy, ada 

juga yang melewati tahapan transaksi layaknya penjual dan 

pembeli. Bagi komunitas di café, budaya seperti itu sudah bukan 

rahasia lagi bahkan menjadi prilaku yang sangat biasa.
32

 

       Dibeberapa Negara, pelacuran dilarang dan diancam dengan 

hukuman, juga dipandang sebagai perbuatan hina oleh segenap 

anggota masyarakat. Namun demikian selama kegiatan tersebut 

berupa nafsu seks yang sukar dikendalikan yang sekaligus 

dijadikan mata pencaharian, maka pelacuran sulit diberantas. 

Bahkan dengan timbulnya pelacuran, maka timbul masalah 

dimana pelacuran merupakan gejala patologi sejak diadakannya 

penataan hubungan seks dan diperlakukannya norma-norma 

perkawinan. 

        Dalam merespon prostitusi ini, hukum diberbagai negara 

berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak 

pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa 

pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan 

pengecualian. Indonesia yang memiliki pangkal hukum pidana 
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adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 

pidana umum memberikan pengaturan tentang prostitusi pada 

Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan “Barang siapa 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian 

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu 

rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan: Barang siapa 

menarik keuntungn dari perbuatan cabul sesorang wanita dan 

menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun.
33

 

      Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat kita 

ketahui bahwa hukum pidana di Indonesia hanya mengkategori 

prostitusi sebagai delik terhadap pihak perantaranya. Dengan 

realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini 

kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan 

tindakan hukum terhadap perantara, bilamana  terhadap 

perantara, untuk mengikap hal itu Kepolisian harus proaktif 

dengan menggunakan personilnya untuk melakukan 

penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah 

merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI. 

       Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono 

Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat 

kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak 

mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, 

pidana mengenai kesusilaan semestinya hanya perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma-norma  kesusilaan seksual 

yang tergolong dalam kesusilaan. Akan tetapi menurut Roeslan 

Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada 

pengertian kesusilaan pada bidang seksual saja, tetapi juga 

meliputi hal-hal lain juga termasuk dalam penguasaan norma-

norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
34

 

       Bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-

undangan tapi bertentangan dengan hukum yang hidup di 
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masyarakat (nilai-nilai yang ada dalam masyarakat) bias saja 

dijerat pasal pidana. Salah satunya adalah berhubungan intim 

diluar ikatan perkawinan yang sah atau perzinaan.
35

 Secara 

umumpun, pemakaian kata prostitusi untuk menunjuk pada 

suatu persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman 

RI. Di dalam KUHP yang dinyatakan sebagai peterjemaah resmi 

Wetboek van Strafrecht (WvS), menggunakan kata gendak 

untuk menunjukan kata Overspel yang berasal dari bahasa 

Belanda yang terdapat pada pasal 284 ayat 1 KUHP.
36

 

       Perzinaan pada hakekatnya adalah melakukan hubungan 

badan di luar nikah, sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang 

berlaku sekarang mengalami penyempitan makna dari zina 

hanya dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat 

perkawinan dengan orang lain. Tetapi kita tahu bahwa pasal 

tersebut masih kurang pas dalam penerapannya di masyarakat 

Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat sempit 

pengertian dan pemahamannya tentang zina. Menurut hukum 

yang hidup dimasyarakat adalah hubungan badan di luar nikah, 

baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya 

belum terikat. 

      Jika menurut ketentuan dalam hukum pidana Islam 

perzinaan dianggap suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan 

dianggap sebagai jarimah. Meskipun tidak ada yang merasa 

dirugikan, perzinaan dipandang hukum pidana Islam sebagai 

pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal 

perioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.
37

  

       Maka berbeda dengan pandangan hukum yang berlaku di 

Indonesia yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum 

pidana Indonesia, perzinaan tidak dianggap sebagai suatu 

pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang 
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merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan 

sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, 

hukum pidana Indonesia mengalami kesulitan membuktikan, 

siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu 

tindak pidana kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur 

kerugianya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua 

belah pihak.
38

 

       KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan diluar 

nikah adalah pezinaan, namun tidak semua perbuatan perzinaan 

dapat dihukum. Perbuatan perzinaan yang memungkinkan untuk 

dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki 

maupun wanita yang telah menikah sedangkan perzinaan yang 

dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak 

termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) ke. 1 a dan 

b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan 

atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam 

kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar atas perbuatan 

tersebut. 

       Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa 

apabila mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari 

atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya 

secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif 

menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya 

dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang 

merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama 

belum disidangkan
39

. Kecuali untuk masalah perkosaan karena 

perkosaan menunjukan secara jelas adanya kerugian, 

barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.
40

 Dalam kasus 

perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinahan, baik 

dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
41
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       Seperti yang diketahui bahwa untuk menentukan perbuatan 

itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan, maka harus 

memenuhi persyaratan agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi 

pidana. Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu 

perbuatan bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi 

beberapa unsur, antara lain: 

1. Kesengajaan 

Tindak pidana perzinaan atau Overspel yang dimaksut dalam 

pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan 

penjara paling lama sembilan bulan: 

a. Ke-1  

1) Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, 

padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya. 

2) Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan 

zina. 

b. Ke-2  

1) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan 

itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah 

telah menikah. 

2) Seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta  

melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, 

bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 

27 BW berlaku  padanya.
42

 

              Itu merupakan suatu Opzettleiijk Delic atau tindak 

pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Sehingga suatu 

kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku bahwa telah 

melakukan tindak pidana perzinaan yang telah diatur dalam 

pasal 284 KUHP. 

2. Adanya Vleeslijk Gemeenschap (persetubuhan). 

Menurut Prof. Simon, yang dikutip oleh Lamintang, untuk 

adanya suatu perzinaan menurut pasal 284 KUHP itu 

diperlukannya Vleeslijk Gemeenschapatau diperlukan 

adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan 

antara seorang pria dengan seorang wanita.
43
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3. Pengaduan  

Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu 

perbuatan zina apabila dari salah satu pihak dirugikan telah 

mengadukan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, 

sehingga memberikan hak kepada yang berwajib untuk bisa 

melakukan penyidikan, karena paal 284 KUHP merupakan 

suatu delik aduan yang absolute.
44

 

 

D. Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Online  

       Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 

284 dijelaskan bahwa ketika seseorang melanggar ketentuan 

pasal tersebut dengan memenuhi beberapa unsur dan syarat, 

maka orang tersebut akan dikenakan hukum selama-lamanya 

Sembilan bulan penjara.
45

 Dalam hal penentuan hukum ini 

memang terkesan ringan apabila dibandingan dengan akibat 

yang akan ditimbulkan. 

       Tidak semua perbuatan persetubuhan bisa dikatakan zina 

yang dijatuhkan hukuman pidana, adakalanya perbuatan 

persetubuhan itu merupakan persetubuhan yang sah, seperti 

halnya; 

a. Apabila dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang 

terjalin dengan suatu ikatan yang sah. 

b. Apabila ada seorang istri yang digerakkan oleh suaminya 

untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, itu pun 

jika si istri melakukan perbuatan persetubuhan sekalipun, 

dalam hal ini tidak dikenai hukum. 

c. Seorang yang belum menikah yang melakukan persetubuhan 

hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta 

melakukan, meskipun telah melakukan segala perbuatan 

yang dilakukan oleh orang yang telah menikah 

(persetubuhan).
46
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       Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa 

tidak ada sanksi perzinaan sebagaimana yang telah diatur dalam 

pasal 284 KUHP, bahkan menurut ketentuannya, hakim harus 

memberikan putusan bebas atau Vrijspraak bagi pelaku apabila 

perbuatan persetubuhan itu merupakan persetubuhan yang tidak 

sah yang tidak memenuhi beberapa hal di atas. 

 

 

  



 

  
36 

 

 

 



BAB III 

 PELAKU PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI 

PROSTISTUSI ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Pelaku Perdagangan Perempuan 

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan 

pemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan 

satu cara dalam memperoleh harta di samping 

mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik orang lain 

dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam 

mendapatkan hak. Transaksi itu secara umum dalam al-

Quran diartikan dengan tijarah.
1
 

       Adapun cara berlangsungnya tijarah tersebut yang 

sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip 

suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan 

untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam 

pergaulan hidup didunia. Prinsip tersebut di ambil dari 

petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan 

pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi.
2
 

Perdagangan perempuan mengandung arti jual beli 

perempuan. Muncul pertanyaan apanya yang 

diperjualbelikan? Di dalam dunia perdagangan dikenal 

adanya jual beli barang dan jual beli jasa. Di dalam 

hukum fiqh, jual beli termasuk dalam bahasan al-bai’, 

sementara jual beli jasa atau manfaat termasuk dalam 

pembahasan al-ijarah. Kenyataan menunjukan, bahwa 

perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini 

adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, 

bukan jual beli barang. Dengan demikian, maka masalah 

perdagangan perempuan termasuk bahasan al- ijarah.
3
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Pemahaman dalam ilmu fiqh, al-ijarah 

didefinisikan sebagai transaksi jual beli jasa atau 

pemanfaat dengan adanya imbalan tertentu terhadap jasa 

atau manfaat yang ditransaksikan itu. Manfaat atau jasa 

yang dijadikan transaksi dalam perdagangan perempuan 

ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kencan dan 

hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian akad 

atau transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan 

perempuan ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang 

ditransaksikan merupakan perbuatan maksiat. Disamping 

tidak adanya unsur keridhaan dari pihak pemilik jasa 

atau manfaat, jika memang benar mereka merasa tertipu 

oleh para mucikari. 

Akad dapat diartikan sebagai kesepakatan dalam 

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum  

tertentu. Sedangkan Al-bai’ adalah jual beli antara benda 

dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.
4
 

Dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Fathir 

(35) ayat 29 yang bunyi: 

               

                  

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu 

membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- 

rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi”.
5
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       Jual beli dalam istilah fiqh tersebut dengan al’bai 

yang berarti menjual, mengganti dam menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Lafal al’baidalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni 

kata Asy-syira (beli). 

       Dengan demikian, kata al’bai berarti jual, tetapi 

sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, para 

fuqoha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara 

lain, sebagai berikut: 

1. Pemberian harta karena menerima harta dengan 

ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-

qabul) dengan cara yang diizinkan. 

2. Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi 

saling rela, atau pemindahan kepemilika dengan 

penukaran dalam bentuk yang diizinkan.
6
 

3. Akad yang tegak atas dasar penukarann harta 

dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik 

secara tetap.
7
 

       Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah 

pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada 

suatu waktu dan menjual barang itu di  tempat lain atau 

pada pada waktu yang berikutnya dengan maksud 

memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini 

perdagangan adalah pemberian peralatan kepada 

produsen dan konsumen untuk membelikan dan 

menjualkan barang-barang yang memudahkan dan 

memajukan pembelian dan penjualan itu.
8
 

Setiap aktifitas apapun namanya baik yang berkaitan 

dengan ibadah maupun muamalah dikatakan sah apabila 

telah memenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu 

terpenuhinya rukun  dan syarat dalam jual beli haruslah 

diperhatikan. Walaupun dalam menentukan hal tersebut 
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terdapat banyak perbedaan dari para ulama‟, namun 

secara umum memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda. 

       Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum 

ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun 

dan hal-hal lainya yang ada kaitannya dengan jual beli, 

maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Yang 

dimaksud dengan “benda” dapat mencakup pada 

pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda 

tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang 

berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut 

syara‟. Benda itu adakalanya bergerak (dapat 

dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat 

dipindahkan), adakalanya dapat dibagi-bagi dan 

adakalanya tidak dapat dibagi-bagi , dan adakalanya 

terdapat perumpamaannya (mitsli) dan tidak ada yang 

menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, 

penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak 

dilarang syara‟.
9
 

       Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh 

syara‟. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) 

terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara 

bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya 

suatu perkerjaan
10

 sedangkan syarat adalah ketentuan 

(peraturan-petunjuk) yang harus diindahkan dan 

dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat 

perbedaan ulama hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun 

jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan 

menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila 

disertai dengan ijab dan qobul. Akan tetapi jumhur 

                                                             
9
Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 

h. 70 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966. 
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ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, 

yaitu:  

1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain 

(penjual dan pembeli) 

2. Ada shighot (lafal ijab dan qobul) 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
11

 

Disebutkan pula rukun jual beli ada tiga, yaitu 

akad (ijab qobul), orang-orang yang berakad (penjual 

dan pembeli), dan ma‟kud alaih (objek akad). Akad 

adalah ikatan penjual dan membeli. Jual beli belum 

dikatakansyah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab 

ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada 

dasarnya ijab qobul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau 

tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh 

ijab qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti 

ijab dan qobul.
12

 

Masing-masing dari bentuk ini, mempunyai 

syarat yang ditentuka oleh syara‟ yang wajib diipenuhi, 

supaya akad ini menjadi sempurna. Syarat-syarat 

terjadinya akad ada dua macam: 

Pertama: Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu: 

syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya 

dalam segala macam akad. 

Kedua: Syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu: syarat-

syarat yang disyaratkan wujudnya dalam 

sebagaimana akad, tidak dalam sebagaimana 

yang lainnya.
13

 

       Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun 

jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah 

sebagaimana berikut: 

1. Syarat orang yang berakal 

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qobul 
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Nasrun Haroen, fiqih Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2013)h. 114-115. 
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Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 70. 
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Hasbi ash-shiddiqieqy, Op. Cit, h. 33.  
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3. Syarat barang yang dijual belikan 

4. Syarat-syarat nilai tukar.
14

 

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, 

jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang 

batal menurut hukum: 

1. Jual beli yang sahih 

Apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi 

rukun atau  syarat yang ditentukan, barang itu 

bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan 

khiyar, maka jual beli itu sahih dan mengikat 

kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat 

dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan 

pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau 

orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, 

merusak ketentraman umum.
15

 

2. Jual beli yang batil 

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan 

sifatnya tidak  disyariatkan. 

Mengenai perbuatan atau tindakan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus 

perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai 

berikut;  

1. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi 

“korban” dalam kasus perdagangan 

perempuan ini, jika mereka benar-benar 

ditipu atau tertipu sehingga tertangkap dalam 

“lembah hitam” serta sulit dan tidak bisa 

melarikan diri, maka hukumannya terbebas 

dari dosa, karena terkena oleh salah satu 

halangan taklif yaitu dalam kondisi dipaksa. 

2. Bagi para mucikari ( jika mereka muslim atau 

muslimah ) jelas telah melanggar ketentuan 

agama berupa  membantu perbuatan maksiat 
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Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: 
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serta memperoleh dan memakan harta yang 

tidak halal. Firamn Allah Q.S An-Nissa (4) 

ayat 29 sebagai tertera di Bab I bagian c. 

3. Bagi para lelaki “hidung belang” sebagai 

pembeli jasa atau para pekerja seks komersial 

di lembah hitam tersebut jelas telah 

melakukan perbuatan dosa besar kalau 

sampai merupakan zina, maka terlebih lagi 

bagi para lelaki yang telah beristri.
16

 Firman 

Allah Q.S Al-Isra (17) ayat 32 sebagai tertera 

di Bab I bagian c. 

Oleh karena itu dalam mendalami al-Quran dan al-

Sunnah terdapat berbagai macam perintah dan larangan, 

dan setiap perintah pasti berkenaan dengan hal-hal yang 

bermanfaat, dan baik sebaliknya setiap larangan pasti 

berkenaan dengan hal-hal yang menimbulkan mudharat. 

Sementra itu, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut pasti akan 

menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan 

masyarakat. Ada lima hal pokok yang ingin diatur dan 

dilindungi oleh hukum Islam dalam upaya 

mmewujudkan ketertiban, ketentraman, dan 

kesejahteraan hidup manusia.
17

 

 
 

B. Sanksi Pelaku Perdagangan Perempuan dalam 

Hukum Islam 

Sedangkan dalam  hukum Islam, perdagangan orang 

seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak 

dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai 

tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya 

dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia yang 

memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan 

dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan 

tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari’ah. 

Sedangkan sanksi terhadap pelaku traffiking berupa 
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hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas 

dalam Al-qur‟an dan Hadist, mengenai bentuk dan 

ukurannya diserahkan keputusannya terhadap ijtihad 

hakim atau imam yang berwenang. 

 

Ta’zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 

azzara’ yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, 

juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.
18

 

Ta’zir berarti juga hukuman yang berupa memberi 

pelajaran. Disebut dengan ta’zir karena hukuman 

tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk 

tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain 

membuatnya jera.
19

Ta’zir dapat dipahami juga bahwa 

jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat 

yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 

kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah 

perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan 

perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang 

diwajibkab dan melakukan perbuatan yang diharamkan 

(dilarang).
20

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang 

hukumannya belum ditentukan oleh syara‟ dan 

diserahkan kepada pemerintah (ulil amri) untuk 

menetapkannya.
21

 

 Hukuman-hukuman ta‟zir banyak jumlahnya, yang 

dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman 

yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih 

diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman 

yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri 

pembuatnya.
22
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Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 164. 
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Hukuman ta’zir pelaksanaannya dapat berbeda antara 

satu pelaku  dengan pelaku lainnya, tergantung kepada 

perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila 

seseorang yang terhormat dan baik-baik, sesuatu ketika 

tergelincir melakukan tindak pidana ta’zir maka 

kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk 

membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih 

ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak 

baik yang melakukan jarimah ta’zir yang sama dapat 

dijatuhkan hukuman lebih berat.
23

 

Maksud utama dari adanya sanksi ta’zir adalah sebagai 

preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas 

dasar ini sanksi ta‟zir tidak boleh membawa kehancuran. 

Adapun yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah 

bahwa sanksi ta’zir harus memberikan dampak positif 

bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman 

ta’zir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan 

yang sama dengan perbuatan terhukum.
24

 

       Diantara semua sumber hukum di  atas, hanya Al-

quran dan hadist yang berisi aturan-aturan pokok yang 

bersifat umum. Sedangkan sumber-sumber hukum 

lainnya, pada dasarnya adalah perluasan dari kedua 

sumber hukum yang pokok tersebut. Oleh karena itu, 

sumber-sumber hukum lainnya tidak boleh bertentangan 

dengan kedua sumber hukum pokok yaitu Al-quran dan 

hadist. Keragaman sumber tersebut keberadaannya 

didasarkan pada firman Allah Q.S An-nissa (4) ayat 59: 
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Sayid sabiq, Fiqh As- Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), h. 497. 
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Faisal, Op.Cit, h. 200. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
25

 

 

C. Unsur-unsur dan Syarat Prostitusi Menurut Hukum 

Pidana Islam 

Prostitusi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau 

hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; 

perempuan yang melacurkan/ menjual dirinya; wanita 

tunasusila; wanita sundal.
26

 Jadi prostitusi adalah 

hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan 

oleh pria maupun wanita, baik ditempat berupa hotel, 

retoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di 

tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan 

imbalan jasa.
27

 

Menurut ketentuan hukum pidana Islam, 

prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu perbuatan 

zina. Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut 

hukum pidana Islam jauh berbeda dengan sistem hukum 

barat, karena  dalam hukum Islam, setiap hubungan 

seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang 

dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun 

yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang 

mukallaf, meskipun dilakukandengan rela sama rela. Jadi 

tetap merupakan tindak pidana. 
28
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Sebagaimna firman Allah Q.S an-Nisa (4) ayat 16:  

                 

                  

 “Dan terhadap dua orang yang melakukan 

perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman 

kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat 

dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang”.
29

 

       Prostitusi atau pelacur yang rutinitasnya identik 

dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari 

penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual 
antara laki-laki dengan perempuan yang tidak didasarkan 

pada ikatan atau akad tali pernikahan. Disinilah terlibat 

bahwa prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk 

dalam perzinaan. 

       Menurut kesepakatan para ulama, prostitusi bagian 

dari perzinaan yang dianggap sebagai perbuatan jarimah, 

kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagaian 

ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh 

orang yang belum menikah atau orang yang telah 

menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar 

kerangka pernikahan, hal ini disebut sebagai zina dan 

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak 

mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu 

dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipu 

tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh 

Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat 

tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam 

segala keadaan.
30
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       Para ulama sendiri dalam memberikan definisi zina 

berbeda dalam redaksinya, namun dalam substansinya 

hampir sama. Menurut pendapat ulama Syafi‟iyah 

sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir Audah, 

memberikan definisi sebagai berikut:  

 
“zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji 

yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan 

menurut tabiatnya menimbulkan syahwat”.
31

 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa: 

 
“zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 

orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang 

bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan”.
32

 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa: 

 
“zina ialah nama bagi persetubuhan yang haram 

dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih 

hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam 

negeri yang adil yang dilakukan oleh orang kepadanya 
berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan 

miliknya dan tidak ada ayubhat dalam miliknya”. 
33
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Ulama Hanabilah berpendapat bahwa:  

 
“zina ialah melakukan perbuatan keji 

(persetubuhan) baik terhadap kemaluan wanita (farji) 

maupun dubur”.
34

 

Apabila kita perhatikan secara mendalam, maka keempat 

definisi di atas berbeda dalam redaksinya dan susunan 

kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina 

adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 

diluar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang 

memberikan definisi yang singkat dan umum, yang 

menyatakan bahwa zina merupakan setiap perbuatan keji 

yang dilakukan terhadap qubul atau dubur. Dengan 

demikian, hubungan kelamin terhadap dubur termasuk 

zina dan dapat dikenakan hukuman hadd.
35

 

       Kemudian mengenai persetubuhan yang dianggap 

sebagai zina dalam Islam adalah persetubuhan yang 

dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah 

dan persetubuhn dalam farji (kemaluan), ukurannya 

adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (hasafah) telah 

masuk ke dalam kemaluan wanita (farji) baik masuknya 

sedikit atau banyak, baik tidak keluarnya sperma atau 

adanya penghalang tipis yang tidak menghalangi 

perasaan dan kenikmatan bersenggama.
36

 

            Prostitusi atau pelacur pada dasarnya muncul 

sebelum datangnya agama Islam. Di mana penduduk 

pada masa jahiliyyah mewajibkan kepada hamba sahaya 

perempuan kepunyaannya, berupa pembayaran harian 

yang mesti dibayar penuh kepada tuannya, biar didapat 

dari jalan bagaimanapun. Diantara hamba sahaya itu ada 

yang diwajibkan kepadanya. Setelah datangnya agama 
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Islam, dilarang putrinya mengerjakanpekerjaan yang 

hina itu.
37

 Dan peringatan kepada siapa saja yang 

mempunyai hamba sahaya perempuan, supaya jangan 

menyuruhnya untuk melacur, sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah Q.S an-Nur (24) ayat 33. 

                  

                     

         

 “..... dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 

sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak 

mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang 

memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada 

mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.
38

 

       Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu 

dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan 

membuka pintu gerbang berbagai perbuatan memalukan 

lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang 

sangat mendasar, akan menimbulkan perselisihan dan 

pembunuhan, meruntuhkan nama baik jasmani maupun 

rohani.
39

 Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia 

untuk berbuat zina bahkan mendekati sekalipun, seperti 

yang telah di firmankan di dalam QS. Al-Isra (17) ayat 

32  yang berbunyi : 
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Fachruddin, Mencari Karunia Allah, Cet. Ke-3, ( Jakarta: Bina 
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Departemen Agama RI, Op.Cit, h.354 
39

Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 31. 



 

 
51 

                  

            

“Dan janganlah kamu mendekati zina; 

Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. 

dan suatu jalan yang buruk”.
40

 

       Hukuman bagi pelaku zina, di dalam hukum pidana 

Islam dikatagorikan sebagai jarimah hudud atau had 

yakni suatu jenis hukuman yang mana hukuman tersebut 

telah ditentukan oleh nash dan merupakan hak Allah 

SWT., sehingga hukuman had tidak bisa digugurkan 

oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau 

keluarga korban) atau bahkan oleh masyarakat yang 
diwakili oleh negara sekalipun. 

       Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui 

bahwa ciri khas jarimah had yaitu: hukumannya tertentu 

dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah 

ditentukan oleh nash dan tidak ada batasan minimal 

maupun maksimal hukuman; dan hukuman tersebut 

merupakan hak Allah semata-mata.
41

 

       Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai 

beberapa ihwal perbuatan prostitusi atau pelacuran, 

terlebih dahulu perlu diketahui mengenai unsur-unsur 

delik (jarimah) secara umum. jika unsur-unsur tersebut 

ada pada suatu perbuatan, maka dapat diklasifikasikan 

sebagai delik (jarimah) dengan akibat hukum berupa 

ancaman sanksi yang telah dilegitimasi oleh syara’ 

(hukum pidana Islam). Dan sebelum mengkaji unsur-

unsur jarimah, ada baiknya diketahui tentang pengertian 

dari jarimah itu sendiri. 

       Jarimah yaitu larangan-larangan syara‟ yang 

diancam hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan 
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tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau 

meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata syara‟ 

dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari 

ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara‟ dan berbuat atau 

tidak berbuat baru dianggap sebagaimana jarimah 

apabila diancam hukuman terhadapnya.
42

 

       Suatu perbuatan baru bisa dianggap perbuatan 

pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-

unsur hukum pidana Islam ada yang umum dan ada yang 

khusus, unsur umum berlaku untuk semua jarimah, 

sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-

masing jarimah dan perbedaan antara jarimah satu 

dengan yang lainnya. 

       Unsur umum jarimah ada tiga macam yaitu; 

1. Unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak 

dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak 

dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-

undang yang mengaturnya; 

2. Unsur materiil, yaitu tingkah laku seseorang yang 

membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat 

maupun sikap tidak berbuat; 

3. Unsur moril, yaitu prilaku jarimah adalah orang 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

terhadap jarimah yang dilakukannya.
43

 

       Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat 

pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur 

khusus pada jenis jarimah  yang satu dengan jenis 

jarimah yang lain.
44

 

       Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai 

unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu: nash yang 

melarang perbuatan dan mengancam hukuman 
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terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun 

syar‟i): adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, 

baik merupakan perbuatan-perbuatan nyata ataupun 

sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut unsur materiil 

(rukun madd’i): dan pelaku adalah orang mukallaf yaitu 

orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap 

jarimah yang dibuat, unsur ini disebut unsur moril (rukun 

adabi).
45

 

       Selain unsur-unsur umum, ada unsur-unsur yang 

bersifat khusus. Misalnya dalam peristiwa pencurian, 

selain telah memenuhi unsur-unsur umum, juga harus 

memenuhi unsur secara khusus yaitu barang yang dicuri 

bernilai seperempat dinar ke atas, dilakukan dengan 

diam-diam dan benda yang dicuri tersebut disimpan 

ditempat yang pantas. 

       Sama halnya dengan perbuatan pelacuran, bahwa 

suatu perbuatan baru bias dianggap perzinaan apabila 

telah memenuhi kedua unsur tersebut,
46

 yaitu:  

a. Unsur-unsur yang bersifat umum.  

1) Adanya nash yang melarang, yaitu QS. al-Isra‟ 

(17) : 32 sebagai tertera pada Bab 1 bagaian c. 

2) Adanya perbuatan perzinaan atau pesetubuhan 

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 

seorang wanita di luar ikatan perkawinan. Maka 

ketika ada orang berlainan jenis sedang 

bermesraan seperti berciuman atau bercumbu 

belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum 

dengan hukum had, karena perbuatan tersebut 

bisa didefinisikan sebagai perzinaan. 

3) Pelaku perzinaan adalah mukallaf. Dalam arti 

prilaku adalah orang yang telah cakap bertindak 

hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan 

berakal. 
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b. Unsur-unsur yang bersifat khusus. 

1) Perbuatan zina dilakukan dengan sadar dan 

disengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun 

perempuan, tidak dikenai hukum perzinaan. 

Menurut ulama mazhab Hambali apabila yang 

dipaksa itu laki-laki, maka dikenai hukum 

perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, 

maka tidak dikenai hukum perzinaan.
47

 

2) Obyek yang dizinahi adalah manusia. Menurut 

ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat 

terkuat dikalangan mazhab Syafi‟I dan Hambali, 

seseorang tidak dikenai hukum perzinaan apabila 

yang dizinahi itu adalah hewan. Sedangkan 

apabila yang dizinahi adalah mayat, menurut Abu 

Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab 

syafi‟iyah serta pendapat Hambali, perbuatan 

tersebut tidak dianggap sebagai perzinaan. 

Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukum 

ta’zir saja, alasan bahwa persetubuhan dengan 

mayat dianggap seperti tidak bersetubuh karena 

organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan 

menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan 

syahwat. Menurut pendapat yang kedua dari 

kedua mazhab Syafi‟i dan Hambali, perbuatan 

tersebut dianggap sebagai zina dan dikenai 

hukuman hak apabila pelakunya bukan suami 

istri.
48

 

3) Perbuatan persetubuhan terhindar dari segala 

bentuk keraguan syubhat.  

Syuhbat adalah setiap peristiwa yang keadaanya 

menyebabkan suatu perbuatan berada diantara 

dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. 

Misalnya, adanya keyakinan pelaku bahwa 
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wanita yang disetubuhinya adalah istrinya 

padahal bukan, dan keadaan pada waktu itu 

sedang gelap dan wanita itu ada dikamar istrinya. 

Keadaan ini merupakan syubhat didalam Whati 

sehingga pelaku dibebaskan dari hukuman had.
49

 

4) Pelaku mengetauhi bahwa perbuatan zina itu 

diharamkan dan adanya kesengajaan niat yang 

melawan hukum.  

Unsur yang ke empat dari jarimah zina adalah 

adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. 

Unsur ini dipenuhi apabila sebelum pelaku 

melakukan persetubuhan, pelaku sudah tau bahwa 

wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang 

diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila 

seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, 

tetapi tidak tau bahwa perbuatan yang 

dilakukannya haram maka tidak dikenai had. 

Contohnya seperti seseorang yang menikah 

dengan seorang wanita yang sebenarnya sudah 

mempunyai suami tapi dirahasiakan kepadanya, 

maka apabila terjadi persetubuhan setelah 

dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami 

tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) 

selama benar-benar tidak tahu bahwa wanita yang 

dinikahi tersebut masih dalam suatu ikatan 

perkawinan dengan suaminya yang terdahulu.
50

 

 

D. Sanksi bagi Pelaku Prostitusi Menurut Hukum 

Pidana Islam. 

Hukum Islam disyari‟atkan oleh Allah SWT. Untuk 

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik 

kemaslahatan individu maupun kemaslahatan 

masyarakat dan atau keduanya. Kemasalahatan umat 

manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga aspek yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat 
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(sekunder) dan tahsiniat (pelengkap).
51

 Untuk menjamin 

dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan 

sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini 

disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi 

manakala dilanggar. 

       Menurut ketentuan hukum pidana Islam, ada tiga 

bentuk had yang diancamkan terhadap pelaku perzinaan, 

yaitu hukum jilid (cambuk), rajam dan pengasingan. 

Klasifikasi terhadap perzinaan ini dilihat dari sudut 

berat/ ringan, serta kriteria pelaku. Bentuk hukum dalam 

pidana Islam tidak mengenal hukuman yang bersifat 

deskriminatif terhadap wanita maupun laki-laki sebagai 

konsistensi implementasi terhadap pelaksanaan aturan 

syari‟at karena perzinaan ini banyak menjadikan nilai 

agama menjadi luntur. 

     Pada dasarnya pemberian saksi hukum menurut 

pidana Islam adalah pencegahan (ar-rad-u waz-zajru), 

pengajaran dan pendidikan (al-islah wat-tahdzib),
52

 yang 

dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat 

mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku 

kejahatan ketika mendapat hukuman. 

       Dalam menjatuhkan hukuman, hukum pidana Islam 

membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, 

tergantung pada keadaan pelakunya, apakah belum 

menikah (ghair muhshan) atau pelakunya sudah menikah 

(muhshan). Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis 

jelaskan tentang hal tersebut, yaitu:  

a. Zina Ghair Muhshan 

Pelaku perzinaan ghair muhshan adalah perzinaan 

yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang 

belum menikah. Hukuman untuk pelaku perzinaan 

ghair muhshan ada dua macam, yakni; dera seratus 

kali, dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman 

dera merupakan human cambuk yang jumlahnya 
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seratus kali yang diberikan kepada pelaku perzinaan 

yang belum menikah. Hal ini didasarkan pada firman 

Allah SWT dalam Q.S an-Nur (24) ayat 2 : 

                     

                   

                  

  

 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 

berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari 

keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan orang-orang yang beriman”.
53

 

       Hukuman dera termasuk had, yaitu hukuman 

yang sudah ditentukan oleh syara‟. Oleh karena itu 

hakim tidak bolehmenggurangi, menambah, 

menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan 

hukuman lain.
54

 

       Hukuman kedua untuk pelaku perzinaan ghair 

muhshan adalah pengasingan selama satu tahun, di 

samping mendapat hukuman jilid diancam pula 

dengan hukuman pengasingan, hukuman ini 

didasarkan pada hasit Nabi Saw yang diriwayatkan 

oleh Muslim, Abu Daud dan Turmudzi yaitu:  
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“Dari Ubadah bin Shamit ra. Ia berkata: 

Rasulullah Saw. bersabda: “Ambillah diriku! 

Ambillah diriku! Sungguh Allah telah memberikan 

jalan penghukuman bagi mereka. Orang muda 

dengan orang muda adalah dihukum jilid seratus kali 

dengan pengasingan satu tahun. Orang yang sudah 

kawin dengan orang yang sudah kawin dalah 

dihukum jilid seratus kali dan dirajam dengan 

batu”.
55

 (HR.Muslim). 

Implementasi terhadap hukuman tindak pidana baik 

berupa rajam, jilid dan pengasingan dalam hukum 

pidana Islam terhadap pelaku perzinaan dilakukan 
secara setahap demi setahap, karena  syari‟at Islam 

sangat memperhatikan kemaslahatan dan 

menghilangkan kesempitan pada manusia. Hukuman 

tersebut bukan hanya sebagai hukuman terhadap 

pelakunya saja, akan tetapi sekaligus maklumat yang 

berfungsii sebagai upaya preventif sedini mungkin 

bagi seluruh manusia untuk menghindarkan diri dari 

larangan syar‟i, karena agama Islam sendiri sangat 

memuliakan manusia baik jasmani maupun rohani. 

       Hukuman pengasingan ini setatusnya masih 

diperselisihkan oleh para fuqoha. Imam Abu Hanifa 

dan murid-muridnya memandang hukuman 

pengasingan sebagai hukuman ta‟zir bukan had, 

alasanya karena hasidt tersebut merupakan hadist 

ahad. Sedangkan jumhur Ulama memandangnya 
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sebagai hukuman had yang harus dilaksanakan oleh  

hakim.
56

 

     Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk 

melaksanakannya, sedangkan untuk hukuman buang 

adalah hak ulil amri. Adapun hukuman rajam 

menurut Fathi Bahansi adalah sanksi bersifat 

siayasah syar‟iyah. Jadi diserahkan kepada 

kebijaksanaan ulil amri untuk menerapkannya atau 

tidak melaksanakannya tergantung kepada 

kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Malik, 

Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad wajib melaksanakan 

keduanya.
57

 

     Rincian lebih lanjut Imam Malik berpendapat 

bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan 

wanitanya tidak boleh dibuang, karena wanita tidak 

boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram. Sedangkan 

menurut Imam Syafi‟i, Imam Ahmad, dan Imam 

Azh-Zhahiri hukuman buang setahun itu dikenakan 

kepada keduanya.
58

 

     Disamping itu, para ulama berbeda pendapat 

tentang pengertian at-taghrib. Menurut Imam Abu 

Hanifa dan Imam Malik, taghrib itu maksudnya 

dipenjarakan, sedangkan menurut Imam Syafi‟i dan 

Imam Ahmad dibuang kesuatu tempat lain dengan 

tetap diawasi.
59

 

b. Hukuman Bagi Perzinaan Muhshon  

Al-muhshan adalah orang yang telah baliq, 

merdeka dan telah menikah, baik masih terkait 

perkawinan maupun yang telah bercerai. Perzinaan 

muhshon adalah perzinaan yang dilakukan oleh laki-

laki dan perempuanyang sudah menikah (masih 

beristri/bersuami). Hukuman untuk pelaku perzinaan 
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muhshon ada dua macam yaitu; dera seratus kali dan 

rajam. 

       Para ulama telah bersepakat, bahwa hukuman 

yang dikenakan atas diri pelaku zina muhshon adalah 

dera seratus kali dan dirajam didasarkan atas dalil-

dalil yaitu Q.S an-Nur (24) ayat 2 dan hadist Nabi 

Saw  yaitu:  

 
“Hadits Abu Hurairah dan Jabir ra., Abu 

Hurairah berkata: “ Ada seorang pria datang kepada 

Rasulullah Saw., ketika beliau sedang berada di 

masjid, hingga beliau memanggilnya. Maka ia 

berkata: “Ya rasulullah, saya telah berzina”. 

(Mendengar ucapan itu) Rasulullah berpaling 

darinya. Tapi orang itu mengulang-ulang 
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perkataannya sampai empat kali. Tatkala ia 

mengakui akan dirinya (yang berzina itu), maka Nabi 

Saw. memanggil seraya berkata: “apakah engkau ini 

gila?” ia menjawanb: “Tidak”. Nabi bertanya lagi: 

“apakah engkau sudah beristri?” ia menjawab: “Ya 

(benar)”. Kemudian Nabi Saw. bersabda: “Bawalah 

orang ini lalu kenakan hukuman rajam!”.
60

 

(HR.Muslim) 

       Berkaitan dengan hukuman rajam, hukuman 

rajam adalah suatu hukuman dengan cara dilempari 

batu sampai mati. Dasar dari hukuman rajam tidak 

dijumpai di dalam Al-Quran tetapi dapat kita ketahui 

melalui hadist Nabi Saw. Hal ini telah ditetapkan 

bukan hanya dengan sabda-sabdanya Rasulullah Saw 

sendiri ketika beliau dihadapkan kepadanya seorang 

laki-laki dan perempuan muhshon yang shahih akan 

tetapi dengan amalan dan praktek Rasulullah Saw 

menghukuminya dengan merajam.Hal ini juga 

disepakati juga oleh para sahabat, Tabiin, ulama dan 

para Fuqoha.
61
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BAB IV 

ANALISIS 

 

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan 

baik yang diperoleh dari kitab-kitab aslinya atau kitab-kitab 

terjemahan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul 

karya tulis ini yaitu tentang “sanksi bagi pelaku perdagangan 

perempuan melalui prostitusi online (analisis hukum positif 

dan hukum Islam)”, yang kemudian dituangkan dalam 

menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah 

selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan 

itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

A. Ketentuan Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan 

Perempuan Melalui Prostitusi OnlineMenurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam 

1. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui 

Prostitusi Online Menurut Hukum Positif 

Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan 

sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan 

acaman atau penggunaa kekerasaan atau bentuk-bentuk 

tekanan lain, penculikan pemalsuan, penipuan atau 

pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau 

manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memberi kendali atas orang tersebut untuk 

dieksploistasi, yang secara minimal termasuk 

eksploistasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk 

eksploistasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, 

adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh. 

             Pelaku dalam perdagangan orang sering 

digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan 

lintas batas yang terorganisir. Walaupun gambaran ini 

mungkin saja benar dalam  sebagian kasus, banyak pula 

pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui 
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bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, 

sehingga beroperasi secara independen, sementara 

sebagaian lagi merupakan tokoh terhormat dalam 

komunitasnya. 

       Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam 

pencegahan dan penanggulangan orang. Pengenaan 

sanksi bagi pelaku (trafficker) sudah sangat berat, 

dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. 

Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. 

Kendala yang utama adalah belum dipahami oleh 

masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari 

perdagangan orang, di samping dari segi ekonomi 

usaha/bisnis ini dianggap dapat mendatangkan 

keuntungan besar dari segi ekonomi. Demikian juga dari 

segi korban/calon korban adanya faktor-faktor sistematik 

yang menjadi penyebabnya. Diantara penyebab tersebut 

adalah kemiskinan/faktor ekonomi, tingkat pendidikan 

yang rendah, budaya/pola hidup masyarakat yang 

konsumtif, tingkat pengangguran yang tinggi/penyerapan 

tenaga kerja lokal yang relatif terbatas, faktor 

lingkungan, dan masih banyak faktor lainnya. 

        Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

juga belum menjamin perlindungan terhadap saksi dari 

korban, walupun dalam substansi undang-undang sudah 

diatur, yaitu dalam Pasal 43-Pasal 55. Apabila ditelaah 

pasal-pasal tersebut, perlindungan terhadap saksi dan 

korban sudah memadai, namun mereka belum dapat 

merasakan keadilan yang diberikan oleh hukum. 

Terutama terhadap korban, umumnya disebabkan kondisi 

pribadi dan sosial yang rentan dengan perdagangan 

orang. 

       Selain itu, pemahaman dan peranan masyarakat 

terhadap pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang masih belum merata dan 

menyeluruh. Bahkan sebagian masyarakat merasa sangat 

diuntungkan dengan adanya perdagangan orang, karena 
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kegiatan ini dari segi ekonomi dianggap sebagai 

usaha/bisnis yang mendapatkan keuntungan dari segi 

ekonimi, sehingga perlu peran serta, kerja sama dan 

pemahaman dari seluruh komponen masyarakat. 

       Perdagangan orang yang merupakan salah satu 

bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan 

martabat manusia, juga merupakan hal-hal yang 

berhubungan dengan kemanusiaan (humanistik) secara 

umum. Karena itu kebijakan hukum akan diambil dalam 

melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada 

perlindungan hukum HAM. 

       Apabila penegakan hukum terhadap 

perdagangan dengan kemanusiaan/ humanmanistik, 

maka pengenaan sanksi pidana terhadap perdagangan 

orang harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi 

manusia yang merupakan masalah kemanusiaan. 

Penggunaan sanksi secara humanistik, tidak berati 

bahwa pidana yang dikenal kepada pelaku 

perdagangan orang harus sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat 

membangkitkan kesadaran bagi pelaku akan 

penghormatan terhadap nilai-nilai dalam pergaulan 

bemasyarakat. 

       Dengan demikian, penegakan sanksi pidana 

terhadap pelaku perdagangan orang perlu dikenakan 

sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, yang 

merupakan keharusan dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan 

masyarakat Indonesia dalam proses penegakan 

hukum. Karena itu pembahasan kebijakan hukum 

pidana terhadap perdagangan orang, akan 

berhubungan dengan penegakan hukum pidan 

terhadap korban. Keadaan ini berbeda dengan tindak 

pidana pada umumnya yang lebih banyak 

menekankan penegakan hukum dengan cara 

memberikan pengenaan sanksi pada pelaku. Dalam 

perdagangan orang, lebih banyak dibahas pada sisi 

korban, karena korban perdagangan orang umumnya 
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tidak hanya menderita secara fisik saja tetapi juga 

dapat berupa penderitaan psikis dan sosial. 

       Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 

merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum 

pidana (social deference), yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat (social 

welfare) harus sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus 

melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah 

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

kesejahteraan umum. Dalam realita, keadaan ini 

masih belum terwujud, diantaranya masih ada hak 

asasi warga negara yang belum sepenuhnya dapat 

dilindungi oleh negara. 

       Walaupun tindak pidana perdagangan orang 

sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

tetapi belum berjalan optimal, karena masih belum 

ada efek jera dari pelaku tindak pidana  perdagangan 

orang (trafficker) sehingga tetap melakukan 

eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban, 

melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial dan 

politik.   

        Untuk menangani masalah ini tentu diperlukan 

aturan hukum yang bersifat komprehensif dan 

integral, aparat penegak hukum yang tegas dan 

berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran 

perundangan maupun keputusan hukum dari hakim 

harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum, 

yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

       Terlebih lagi tindak pidana perdagangan orang 

semakin canggih dengan menggunakan media 

internet, sementara dalam KUHP masalah yang 

muncul berkaitan dengan bermunculnya jenis dan 

bentuk kejahatan baru di bidang teknologi dan 

informasi adalah limitasi alat-alat bukti (pasal 184 

ayat (1) huruf c KUHP), dimana tulisan/gambar 

dalam disket atau dengan menggunakan kecanggihan 
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teknologi informasi tidak dapat kategori sebagai alat 

bukti surat, demikian pula out put dari komputer 

berapa tulisan maupun gamabr. Penulisan secara 

limitatif alat-alat bukti dalam KUHP tidak dapat 

dipergunakan lagi untuk menjerat kejahatan-

kejahatan dengan menggunakan alat-alat canggih. Di 

samping itu, penggeledahan rumah dan 

penggeledahan badan. 

        Penjelasan singkat di atas dapat dijadikan 

gambaran bahwa perkembangan kejahatan dibidang 

teknologi informasi (cyber crime) akan 

berhubungan/berpengaruh terhadap konstrusi asas-

asas hukum pidana yang selama ini dipahami oleh 

kita. Dengan bermunculnya kejahatan-kejahatan baru 

di bidang teknologi informasi, mau tidak mau asas-

asas atau ketentuan yang terdapat dalam hukum 

pidana harus juga sesuai dengan perkembangan 

tersebut, sehingga upaya atau langkah preventif 

maupun represif dapat dilakukan. 

       Dalam konteks ini harus ada rekomseptualisasi 

atas ketentuan-ketentuan baik yang termasuk dalam 

KUHP maupun dalam berbagai perundang-undangan 

di luar KUHP sehingga substansinya kontektual 

dengan jenis dan bentuk kejahatan di bidang 

teknologi informasi. Sebagai contoh, makna kata 

surat atau benda tidak lagi dimaknai secara fisik 

tetapi juga diperluas meliputi data/informasi yang 

disimpan dengan menggunakan kecanggihan 

teknologi informasi seperti file, disket, atau media 

penyimpanan komputer. 

2. Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui 

Prostitusi Online Menurut Hukum Islam. 

Dalam  hukum Islam perdagangan orang seperti 

perbudakan manusia yang dianggap merusak hak 

dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah 

sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia 

sama artinya dengan melanggar hak tuhan, 

sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain 
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sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. 

Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai 

dengan maqasid al-syari’ah. Sedangkan sanksi 

terhadap pelaku traffiking berupa hukuman ta’zir, 

karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-

qur’an dan Hadist, mengenai bentuk dan ukurannya 

diserahkan keputusannya terhadap ijtihad hakim atau 

imam yang berwenang. 

Perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan 

pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh 

syariat 

b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, 

kehormatan dan harta 

c. Unsur-unsur tindak pidana dalam Islam. 

d. Syarat jual beli tidak terpenuhi, karena 

memperjual belikan atau memperdagangkan 

perempuan untuk melayani kebutuhan sex di luar 

nikah. 

e. Karena Allah SWT telah menegaskan dalam Q.S 

Al-Isra (17) ayat 23, bahwa mendekati saja sudah 

jelas dilarang apalagi melakukan zina. 

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan 

tersebut datang dari syara’, maka perintah-perintah 

dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada 

orang yang berakal sehat dan dapat memahami 

pembebanan (taklif), sebab pembebanan itu artinya 

panggilan (khitab), dan selain orang seperti hewan 

dan benda-benda mati tidak dapat memahami, 

dengan begitu tidak mungkin menjadi objek 

panggilan tersebut.  

Memperhatikan kriteria kriminalisasi di atas maka 

secara tegas dapat diketahui bahwa setiap perbuatan 

yang merupakan tindak pidana kejahatan akan 

mengalami suatu penkriminalisasian oleh 

masyarakat. Tujuan dikriminalkannya suatu 

perbuatan menurut pendapat para ahli hukum Islam 
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adalah karena perbuatan itu sangat merugikan bagi 

tatanan kemasyarakatan atau kepercayaan-

kepercayaan, atau harta benda, nama baik, 

kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang 

semuanya itu menurut hukum syara harus dipelihara, 

dihormati serta dilindungi. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku 

Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online 

Menurut Hukum Posotif dan Hukum Islam 

Dalam masalah di atas, maka sudah jelas ada hukum 

yang mengatur. Baik dalam hukum positif maupun 

hukum Islam. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan 

yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam permasalahan di atas adanya 

persamaan yaitu: 

1. Antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama 

melarang melakukan perdaganagn perempuan untuk 

melalukan prostitusi melalui media Online. 

2. Pengertian Pelaku Perdagangan Orang menurut 

hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan 

yaitu suatu bentuk perekrutan orang dengan 

mempekerjakan untuk tujuan tertentu atau 

perbudakan. 

3. Pandangan Prostitusi Online menurut hukum positif 

dan hukum Islam memiliki kesamaan dari 

pengertiannya yaitu hubungan seksual diluar 

perkawinan maupun yang sudah menikah dengan 

menjadikannya pekerja seks untuk mendapatkan 

menghasilan dari kegiatan tersebut. 

4. Unsur-unsur dan Syarat Tindak Pidana Prostitusi 

Onlinemenurut hukum positif  dan hukum Islam 

memiliki kesamaan antaranya adanya pelaku yang 

melakukan perbuatan perzinaan tersebut. Kemudian 

adanya hukum yang mengaturnya. 
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Perbedaan dari masalah di atas yaitu: 

1. Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang 

Dalam Prostitusi Online Menurut hukum positif dan 

hukum Islam 

Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku perdagangan 

orang dalam prostitusi online dapat di hukum dengan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 

15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- 

dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. Dan apabila 

pelakunya menyalahgunakan media internet maka 

dapat juga dikenakan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi 

Elektronik(ITE). Ketentuan Pasal 27 ayat (1) “Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransaksikan 

dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 

dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu 

milyar rupiah)”. Sedangkan dalam hukum Islam 

sanksi bagi pelaku perdagangan orang melalui 

prostitusi Onlineberupa hukuman ta’zir, karena 

belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-qur’an dan 

Hadist, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan 

keputusannya terhadap ijtihad hakim atau imam yang 

berwenang. Sedangkan 

2. Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Online menurut hukum 

positif dan hukum Islam memiliki perbedaan 

diantaranya dalam hukum positif prostitusi 

onlinedikatakan suatu perbuatan zina apabila dari 

salah satu pihak dirugikan telah mengadukan 

perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib, 

sehingga memberikan hak kepada yang berwajib 

untuk bisa melakukan penyidikan. Sedangkan dalam 

hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai 



 71 

pelaku prostitusinya atau pelaku pezinanya, baik 

pezina yang sudah menikah atau yang belum 

menikah dihukum sesuai ayat Al-Qur’an dan hadist 

yang sudah mengaturnya secara jelas. 

 

C. Pendapat Peneliti  

Setelah peneliti amati dan pelajari dari permasalahan di atas 

mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan orang melalui 

prostitusi online,maka terlihat penjelasan dari kedua 

hukum tersebut antara hukum positif dan hukum Islam. 

Bahwa antara kedua hukum tersebut saling melengkapi 

dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku 

perdagangan orang maupun bagi pelaku prostitusinya. 

Akan tetapi hukum Islam terlihat lebih tepat dalam 

menjatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek 

jera bagi semua pelaku dalam permasalahan tersebut. 

Beralasan hukum Islam lebih bagus karena:  

1. Hukum Islam lebih menjelaskan secara detail 

hukuman bagi pelaku prostitusi yang melakukan 

perbuatan tidak terpuji untuk tujuan tertentu. 

2. Dalam hukum Islam dijelaskan secara terang-

terangan hukuman bagi pelaku yang melakukan 

prostitusi atau perzinaan bagi yang sudah menikah 

dihukum dengan rajam dan bagi yang belum 

menikah di dera seratus kali, dan pengasingan selama 

satu tahun. Hukuman dera merupakan human 

cambuk yang jumlahnya seratus kali. Sehingga dapat 

menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak 

melakukan hal yang sama kembali. 

3. Mempelajari hukum positif dalam permasalahan ini, 

maka terlihat bahwa si pelaku prostitusi dapat 

terbebas dari hukum, karena prostitusi itu merupakan 

delik aduan. Yang demikian itu membuat 

permasalahan prostitusi di Indonesia tidak akan 

berakhir. 

4. Hukum positif yang ada sekarang ini lebih baik di 

beratkan untuk hukumannya, sebagaimana yang 
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tertera dalam hukum Islam agar manusia takut 

melakukannya. 

5. Penjelasan akhir pada kesimpulan hukum di atas 

dapat terjawab bahwa antara hukum positif dan 

hukum Islam sebaiknya saling melengkapi. Tetapi 

hukum Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia 

karena belum di jadikan hukum positif.  

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urain-uraian yang telah dikemukan dalam 

bab-bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Ketentuan sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan 

melalui prostitusi online menurut hukum positif dan 

hukum Islam 

a. Ketentuan Sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan 

menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dikenakan sanksi berupa pidana 

penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan 

denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,-. Bagi para pelaku 

perdagangan orang yang menggunakan media internet 

untuk bisnis haramnya tersebut dapat dikenakan  

hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Teknologi 

Informasi diatur di dalam Undang-Undang tersebut 

pada  Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau 

denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar 

rupiah)”. 

b.  Ketentuan Sanksi bagi pelaku perdagangan 

perempuan menurut hukum Islam 

1) Pelaku perdagangan perempuan diserahkan kepada 

ijtihad hakim atau imam yang berwenang disebut 

dengan jarimah ta’zir. 

2) Kepada si pelaku prostitusi kalau sudah menikah 

dihukum dengan dera seratus kali dan dirajam. 

3) Kepada si pelaku prostitusi yang belum menikah 

dihukum dengan dera seratus kali dan pengasingan 

selama satu tahun. 
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2. Persamaan dan perbedaan dari masalah di atas menurut 

hukum positif  dan hukum Islam yaitu; 

a. Persamaan 

1) pengertian pelaku perdagangan orang; 

2)  Unsur-unsur dan syarat prostitusi online.  

b. Perbedaan menurut hukum positif  dan hukum 

Islamyaitu; 

1) sanksi bagi pelaku perdagangan perempuan dalam 

prostitusi online; 

2) sanksi bagi pelaku prostitusi online. 

 

B. Saran 

Harus jelasada penanggulangan hukum kepada:  

1. Kepada pelaku perdagangan perempuan melalui situs 

online hendaklah segera meninggalkan bisnis 

tersebut, karena sudah jelas dilarang. 

2. Kepada perempuan yang melalukan perbuatan zina 

yang disertai dengan informasi onlinetersebut juga 

agar meninggalkan perbuatan tersebut. Sebaiknya 

mencari pekerjaan lain yang lebih jelas kehalalannya. 

3. Kepada pemerintah sebaiknya menindak tegas bagi si 

pelaku perdagangan perempuan dan bagi perempuan 

yang menjual jasanya melalui hubungan sex di luar 

nikah.  

4. Supaya hukum positif yang ada sekarang ini lebih di 

beratkan hukumannya, sebagaimana yang tertera 

dalam hukum Islam. 
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