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ABSTRAK 

Aktivitas berbasis teknologi internet, bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat, 
dampak dari teknologi internet yaitu dampak positif dan dampak negative. 
Munculnya sebuah tindak pidana baru (cybercrime) yakni berupa prostitusi yang 
dapat dilakukan secara online, merupakan salah satu dampak negative. Kegiatan 
prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, yaitu dengan 
cara mengakses situs-situs tertentu. Indonesia memiliki Undang-Undang UU No 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai 
tindak pidana berupa prostitusi secara online. Akan tetapi Undang-Undang yang ada 
masih perlu untuk dilakukan pengkajian tidak dalam hal menjerat pelaku tindak 
pidana prostitusi yang menggunakan media informasi. 

Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, Online, Cybercrime 

THE STUDY OF CYBER PROSTITUTION FROM THE VIEW OF THE LAW 
NO. 11 YEAR 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONICAL 

TRANSACTIONS 

ABSTRACT 

Activities based on internet technology is no longer a new matter in the society, effect 
can be positive and negative. The occurance of cyber crime in which protitution can 
be run online, is looked one of the negative effects. The prostitution activities can 
only be done directly by accessing certain websites. Indonesia has the law No. 11 
year 2008 on Information and Eletronocal Transactions in which regulates criminal 
conduct on online prostitution. However the current law still need to be reviewed not 
only on the suspect of the prostitutional conduct using information media. 

Keywords : Criminal offense, Prostitusion, Online, Cybercrime 
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I. PENDAHULUAN  

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

masyarakat informasi (information society). Internet bahkan telah digunakan oleh 

anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga 

ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan 

masyarakat informasi (information society) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal 

batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi 

negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang 

riset, pendidikan, administrasi, sosialiasi, networking dan bisnis. Keresahan akan 

aktivitas negatif di cyber space sangat dirasakan oleh masyarakat, kejahatan prostitusi 

cyber salah satunya. Prostitusi cyber ini adalah modus baru yakni dengan 

menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1 Bagaimanakah pengaturan 

mengenai prostitusi cyber dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai kebijakan atau upaya penal dalam 

menanggulangi dan menyikapi perbuatan atau tindak pidana prostitusi cyber. 2. 

Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi cyber secara online 

dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. Tujuan dan Manfaat Penelitian: Untuk mengetahui pengaturan mengenai 

prostitusi cyber dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik sebagai kebijakan atau upaya penal dalam menanggulangi dan 
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menyikapi perbuatan atau tindak pidana prostitusi cyber dan Untuk mengetahui 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi cyber secara online dalam 

ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Manfaat penelitian:  a). Manfaat Akademis, merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, serta untuk 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, b). Secara Teoritis dari penelitian ini pula 

diharapkan mampu menambah referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Mataram serta diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu hukum lebih lanjut, c). Secara praktik diharapkan dapat 

membantu pemerintah mauun pihak-pihak yang berkaitan dalam membuat kebijakan-

kebijakan baru dalam kaitannya dengan prostitusi cyber dari perspektif undang-

undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam 

hukum pidana. Ruang Lingkup Penelitian, sesuai dengan latar belakang permasalahan 

dan perumusannya dan untuk menjaga agar tidak ada penafsiran yang terlalu luas 

mengenai masalah yang dibahas, maka dalam skripsi ini perlu diberikan suatu 

pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya. Adapun ruang 

lingkup penelitian ini adalah khusus dititik beratkan pada pengaturan mengenai 

prostitusi cyber dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi 

cyber secara online dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 
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II.  PEMBAHASAN  

A. Pengaturan Mengenai Prostitusi Cyber Dalam Ketentuan UU No. 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Kebijakan Atau 

Upaya Penal Dalam Menanggulangi Dan Menyikapi Perbuatan Atau 

Tindak Pidana Prostitusi Cyber 

 

Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan 

seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada 

pembayaran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Dalam 

prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (prostitute), mucikari atau 

germo dan pelanggannya (client) yang dapat dilakukan secara kovensional 

maupun melalui dunia maya. Cyber prostitution atau prostitusi dunia maya adalah 

kejahatan prostitusi yang menggunakan media internet atau kejahatan prostitusi 

yang terjadi di dunia maya (cyber space). 

1. Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUH Pidana  Bab 

XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab  

II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. 

Adapun penjelasan mengenai Tindak Pidana tentang Prostitusi yang 

terdapat dalam KUHP: 

a. Pasal 296 Buku II KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 

yang berbunyi :  

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya 
sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara 
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paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
lima belas ribu rupiah” 

 
b. Pasal 506 Buku III KUH Pidana tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, 

yang berbunyi:  

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan 
pidana kurungan paling lama satu tahun” 

 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik yang mengatur tentang Prostitusi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) 

yang berbunyi:  

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” 
 

3. Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Cyber dengan Sarana Penal 

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang mengenai 

cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrelle Provision (semacam 

payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan 

cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Alternatif pemecahan dalam rangka pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Alternatif-alternatif 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) cyberlaw sebagai umbrella provision, Mengingat ketentuan ini 

merupakan ketentuan pidana khusus, maka aturan main yang 
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bersangkutan dengan prinsip atau asas-asas umum diatur secara 

tersendiri. Jika ketentuan cybercrime tidak mengatur secara tersendiri 

mengenai prinsip atau asas-asas umum itu, maka apakah ketentuan 

umum dalam Buku I KUHP dapat diberlakukan padanya, mengingat 

sifat yang berbeda dari virtual reality dan real life. Ini berarti ada 

pemisahan antara ketentuan pidana yang berlaku untuk kegiatan di 

cyberspace atau dunia maya (KUHP Cyberspace) dan ketentuan pidana 

yang mengatur kegiatan di kehidupan nyata (KUHP seperti yang 

sekarang ada). 

2) Jika yang ingin dikembangkan adalah KUHP-nya (yang sekarang 

dilakukan dengan penafsiran) atau dalam KUHP mendatang 

dengan memperluas penafsiran yang dapat menjangkau kegiatan di 

cyberspace, maka ketentuan pidana di cyberlaw atau peraturan 

tersendiri mengenai cybercrime tidak diperlukan karena KUHP 

merupakan kodifikasi dari hukum pidana. Jika model ini yang 

diambil/ dianut, maka harus dikembangkan langkah-langkah untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan cyberspace yang begitu cepat, 

yaitu dengan melakukan amandemen. Dengan demikian, antara 

dunia nyata (real life) dan dunia maya hanya ada 1 (satu) ketentuan 

pidana yang mengatur kegiatan di kedua dunia tersebut. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Cyber Secara Online 
dalam Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik 

 
Dipidananya pelaku tidaklah cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum. Oleh karena itu meskipun perbuatan tersebut memenuhi perbuatan 

rumusan tindak pidana dalam undang-undang, untuk dapat dipidana harus ada 

kesalahan sehingga dapat dibebankan pertnggungjawaban pidana terhadap 

pelakunya,dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya kesalahan pada diri 

pelaku, karena terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan. 

Perkembangan hukum modern dewasa ini menginginkan suatu bentuk 

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi apabila ia menjadi mucikari dalam 

prostitusi cyber. 

Ada perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur 

dalam KUH Pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perbuatan ini terletak pada subyek tindak 

pidana yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, dalam KUH Pidana 

subyek tindak pidana berupa orang atau persoon (subyek hukum pidana). 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik, subyek hukum pidana terdiri dari Naturlijke 

persoon, yaitu individu atau manusia pribadi, dan Rechtpersoon yaitu badan 

hukum atau koorporasi. Untuk itu penyusun menguraikan pertanggungjwaban 

pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan. 
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1. Pertanggungjawaban pidana ditinjau dari KUH Pidana 

Mengenai pertanggungjawaban pidananya dibedakan dalam dua 

golongan yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku utama atau pembuat 

dan pertanggungjawaban pidana bagi pembantu atau orang membantu dalam 

mewujudkan tindak pidana prostitusi cyber. 

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

 

Dengan penafsiran sistematis melalui pengertian orang sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 maka dapat diketahui bahwa subjek 

hukum yang dimaksud adalah orang perseorangan, baik warga negara 

Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. 

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dibandingkan 
pertanggungjawaban individual dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan 
Quinn yang menyatakan:  

 
a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan- perusahaan 

bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya 
pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang 
merupakan kesalahan perusahaan.  

b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk 
menuntut perusahaan daripada para pegawainya.  

c. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki 
kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada 
pegawai tersebut.  

d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para 
pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di 
mana mereka telah menanamkan investasinya.  

e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan 
usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul 
sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai 
perusahaan saja.  
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f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-
perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau 
tidak langsung,agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba 
tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.  

g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap 
perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan 
untuk melakukan kegiatan ilegal,di mana hal ini tidak mungkin terjadi 
bila yang dituntut itu adalah pegawainya.1 
 

3. Pemidanaan Terhadap Pelaku Prostitusi Cyber  
 

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas 

yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukuman 

dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan 

hidup yang teratur.2  

Kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi 

yakni dalam hal: 

a. The degree of loss to the public (tingkat kerugian bagi masyarakat). 
b. The level of complicity by high corporate manager (tingkat keterlibatan 

oleh manajer perusahaan tinggi).  
c. The duration of violence (durasi kekerasan).  
d. The Frequency of the violence by corporation (frekuensi kekerasan oleh 

korporasi).  
e. Evidence of intent to violence (bukti niat dari kekerasan).  
f. The degree of notoriety engendered by the media (tingkat ketenaran yang 

ditimbulkan oleh media).  
g. Precedent in law (preseden dalam hukum).  
h. The history of serious, violation the corporation (sejarah serius, 

pelanggaran korporasi).  
i. Deterrence potential (pencegahan potensial).  

                                                             
1 http://www.seputar-indonesia.com/opinisore/. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Serial 

Online. Diakses Tanggal 20 Oktober 2013. 
2 Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105. 
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j. The degree of cooperation evinced by the corporation (Tingkat kerjasama 
yang tampak oleh korporasi).3 
 

Penjatuhan pidana bagi mucikari online sekali pun masih berupa 

pidana penjara diharapkan dapat memberikan setidaknya tiga fungsi yakni:  

a. Hukuman dapat memberikan akibat jera seseorang yang diberi hukuman. 

Ini berarti bahwa hukuman memberikan efek preventif.  

b. Hukuman sebagai rehabilitasi, memberi kesempatan pada terhukum untuk 

memperbaiki diri. Mungkin lembaga pemasyarakatan di Indonesia 

diharapkan untuk merehabilitir para terhukum.  

c. Hukuman sebagai pendidikan moral, bersifat edukatif agar si terhukum 

menjadi taat pada hukum. 

Penegakan hukum terhadap cyber crime juga masih menemui kendala 

sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang 

sampai pada persidangan. Hal ini disebabkan karena tidak cukup bukti yang 

dihadirkan pada setiap rangkaian pemeriksaan sehingga proses hukum 

terpaksa dihentikan. Aparat kepolisian masih menggunakan pasal-pasal dalam 

KUHP dalam menjerat tersangka cyber crime, padahal ada Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

berlaku secara lex specialist. 

 

 
                                                             

3 Muladi, 1989, Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi, FH-UNKRIS, Jakarta, hal. 
8,  
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari bahan hukum dalam penyusun skripsi ini 

mengenai Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan mengenai prostitusi secara online diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) 

yang berbunyi:  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” 

2. Upaya penanggulangan prostitusi cyber antara lain: 
a. Cyberlaw sebagai umbrella provision, Mengingat ketentuan ini 

merupakan ketentuan pidana khusus Ini berarti ada pemisahan antara 

ketentuan pidana yang berlaku untuk kegiatan di cyberspace atau dunia 

maya (KUHP Cyberspace) dan ketentuan pidana yang mengatur kegiatan 

di kehidupan nyata (KUHP seperti yang sekarang ada). 

b. Jika yang ingin dikembangkan adalah KUHP-nya (yang sekarang 

dilakukan dengan penafsiran) atau dalam KUHP mendatang dengan 

memperluas penafsiran yang dapat menjangkau kegiatan di cyberspace, 

maka ketentuan pidana di cyberlaw atau peraturan tersendiri mengenai 

cybercrime tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari 

hukum pidana. 
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3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi cyber secara online dalam 

ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik, yaitu menjatuhkan pidana bagi mucikari online dalam prostitusi 

cyber baik perseorangan maupun korporasi. Pemidanaan dan pidana bagi 

pelaku prostitusi cyber perlu diarahkan pada kepentingan dari penjatuhan 

pidana itu sendiri yakni penanggulangan kejahatan dan pembinaan bagi 

pelaku. 

Penjatuhan pidana bagi mucikari online sekali pun masih berupa 

pidana penjara diharapkan dapat memberikan setidaknya tiga fungsi yakni:  

a. Hukuman dapat memberikan akibat jera seseorang yang diberi hukuman. 

Ini berarti bahwa hukuman memberikan efek preventif.  

b. Hukuman sebagai rehabilitasi, memberi kesempatan pada terhukum untuk 

memperbaiki diri. Mungkin lembaga pemasyarakatan di Indonesia 

diharapkan untuk merehabilitir para terhukum.  

c. Hukuman sebagai pendidikan moral, bersifat edukatif agar si terhukum 

menjadi taat pada hukum. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan 

pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana prostitusi secara online ini 

diharap pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang telah disebutkan 

atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut 

dapat menjadi hukum positif.  
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2. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara 

online ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat 

sebenarnya tindak pidana prostitusi secara online ini sebenarnya dapat 

dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda. 
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