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ABSTRAK 
 

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. 

Dengan menggunakan layanan inter-
net maka pemerintah dengan cepat dapat 
mensosialisasikan regulasi dan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkannya.  
Melalui administrasi online dalam peme-
rintahan, praktik korupsi dalam membuat 
surat-surat dapat diminimalisasi.  Pejabat 
juga dapat mendekatkan diri dengan rak-
yat melalui teleconference.  Penggunaan 
teknologi informasi dalam bidang ekonomi 
telah melahirkan istilah new digital 
networked economy. Jaringan ini mem-
berikan ruang untuk bertransaksi bisnis 
secara online dan real time.  Penjualan 
produk secara online menyebabkan cost 
of marketing dan cost of employee 
menjadi semakin rendah sehingga margin 
keuntungan dapat ditingkatkan. 

Negara Indonesia telah membuat ke-
bijakan yang berhubungan dengan hukum 
teknologi informasi (law of information 
tecgnology) setelah diundangkannya 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ten-
tang Informasi dan transaksi Elektronik 
(UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Produk hukum yang berkaitan dengan 
ruang siber (cyber space) atau mayantara 
ini dianggap oleh pemerintah perlu untuk 
memberikan keamanan dan kepastian 
hukum dalam pemanfaatan teknologi 
informasi, media dan komunikasi agar 
dapat berkembang secara optimal. 

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34158 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ten-
tang Informasi dan transaksi Elektronik 

maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi 
pelaku prostitusi internet adalah pidana 
penjara dan/ atau pidana denda.  Roeslan 
Saleh mengatakan bahwa pidana penjara 
adalah pidana utama diantara pidana 
hilang kemerdekaan dan pidana penjara 
ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup 
atau untuk sementara waktu. 

Pertanggungjawaban pidana me-
ngenai prostitusi secara online harus 
memenuhi berbagai unsur-unsur tindak 
pidana 
 
Kata Kunci :  Pelacuran, Dunia Maya, 

Undang-undang No. 11 
Tahun 2008 

 
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 komu-
nikasi digital interaktif ini mampu meng-
hubungkan masyarakat informasi (infor-
mation society) secara cepat, mudah dan 
tanpa mengenal batas wilayah.  Negara 
yang menguasai internet di era millennium 
dipastikan menjadi Negara yang maju jika 
internet dipergunakan secara bijak 
terutama dalam bidang riset, pendidikan, 
administrasi, sosialisasi, networking dan 
bisnis. 

Para netter (pengguna internet) dapat 
mengetahui secara cepat perkembangan 
riset teknologi di berbagai belahan dunia.  
Dengan hanya berpandukan mesin pen-
cari seperti Google, pengguna di seluruh 
dunia mempunyai akses internet yang 
mudah atas bemacam-macam informas.  
Dibanding dengan buku dan perpusta-
kaan, internet melambangkan penyebaran 
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(decentralization), pengetahuan (know-
ledge) informasi dan data secara ekstrim 
(Danardono, 2013). Mekanisme akses 
perpustakaan (e-library) dapat dilakukan 
dengan menggunakan program khusus 
yang berstandar Z39.50 seperti WAIS 
(Wide Area Information Sistem), aplikasi 
telnet atau melalui web browser 
(Perpustakaan Online, 2008).     

Internet juga dapat dimanfaatkan 
oleh pemerintah dalam memberikan 
layanan publik.  Indonesia sendiri telah 
menggunakan aplikasi RI-NET yang me-
mungkinkan akses email kepada para 
pejabat serta memberikan layanan web 
(homepage) yang dapat diakses melalui 
http://www.ri.go.id.  Dengan menggunakan 
layanan internet maka pemerintah dengan 
cepat dapat mensosialisasikan regulasi 
dan kebijakan-kebijakan yang telah 
ditetapkannya.  Melalui administrasi online 
dalam pemerintahan, praktik korupsi da-
lam membuat surat-surat dapat diminima-
lisasi.  Pejabat juga dapat mendekatkan 
diri dengan rakyat melalui teleconference.  
Penggunaan teknologi informasi dalam 
bidang ekonomi telah melahirkan istilah 
new digital networked economy.  Jaringan 
ini memberikan ruang untuk bertransaksi 
bisnis secara online dan real time.  Pen-
jualan produk secara online menyebabkan 
cost of marketing dan cost of employee 
menjadi semakin rendah sehingga margin 
keuntungan dapat ditingkatkan (Anonim, 
2008). Pelebaran jejaring bisnis melalui 
media internet memiliki prospek yang 
sangat baik. Pasar modal seperti 
NASDAQ yang didominasi oleh saham 
perusahaan yang berbasis teknologi 
misalnya, semakin diminati dan dimonitor 
oleh pelaku bisnis. Penetrasi internet yang 
begitu besar apabila tidak dipergunakan 
dengan bijak maka akan melahirkan ke-
jahatan di dunia maya atau yang diistilah-
kan dengan cyber crime.  Cyber crime 
terjadi pertama kali di Amerika Serikat 
pada tahun 1960-an (Karnasudirja, 1993).  
Berbagai kasus cyber crime yang terjadi 
saat itu mulai dari manipulasi transkrip 
akademik mahasiswa di Brooklyn College 
New York, penggunaan komputer dalam 
penyelundupan narkotika, penyalahgu-
naan komputer oleh karyawan hingga 
akses tidak sah terhadap Database 
Security Pasific National Bank yang 
mengakibatkan kerugian sebesar US$ 
10.2 juta pada tahun 1978. 

 

Cyber crime juga terjadi di Indonesia, 
bahkan kejahatan ini sebenarnya sudah 
ada sejak internet masuk ke Indonesia.  
Pengguna internet di Indonesia hanya 
14,5 juta orang dari total penduduk yang 
mencapai 220 juta.  Meskipun tidak ada 
10 persennya, Indonesia pernah men-
duduki peringkat pertama dalam kejaha-
tan dunia maya.  Tahun 2007 posisi 
Indonesia sempat menurun di posisi 
empat setelah Ukraina dan beberapa 
Negara Eropa Timur yang membukukan 
angka kejahatan dunia maya lebih 
banyak.  Akibat tingginya kejahatan yang 
dilakukan di dunia maya Indonesia masuk 
dalam daftar hitam di kalangan penyedia 
pembayaran lewat internet (internet 
payment). Penegakan hokum terhadap 
prostitusi cyber menurut Undang-Undang 
No.11 Tahun 2008 Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 

Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut diatas, maka penulis telah 
melakukan penelitian tentang : Tinjauan 
Hukum Terhadap Pelacuran Dunia Maya 
(Cyber Prostitution) Menurut Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui kebijakan hukum, sanksi pidana, dan 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-
pelaku pelacuran dalam dunia maya 
(Cyber Prostitution) Menurut Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 

 
METODE PENELITIAN  

 
1. Metode Pendekatan  

Kajian penelitian ini bersifat yuridis 
normatif sebagai pendekatan utama, me-
ngingat pembahasan didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan dan prin-
sip hukum yang berlaku dalam masalah 
tindak pidana teknologi informasi terutama 
dalam kasus pelacuran dalam dunia 
maya.  Pendekatan yuridis dimaksudkan 
untuk melakukan pengkajian terhadap 
bidang hukum, khususnya hukum pidana. 

 
2. Teknik pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis melaku-
kan penelitian melalui dua tahap, yaitu : 

1. Studi kepustakaan (Library 
Research) Yaitu penelitian yang di 
lakukan dengan mempelajari 
kerangka teori  melalui   literature,  

http://www.ri.go.id/
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media masa, dan karangan-
karangan para sarjana yang ada 
relevansinya dengan pembaha-
san dalam penelitian ini. 

2. Studi Lapangan (Field research) 
Yaitu penelitin yang dilakukan 
secara langsung pada obyek 
penelitian dalam hal ini adalah 
Pengadilan Negeri Medan, guna-
nya adalah untuk mendapatkan 
data dan keterangan secara 
langsung, yaitu dengan Mengana-
lisa Berkas Perkara secara lang-
sung, serta mencatat data-data 
yang berhubungan dengan pene-
litian ini. 
 

3. Data dan sumber data  
Dalam penelitian hukum empiris 

digunakan dua jenis data yakni data 
primer dan data sekunder.  Sumber data 
yang dipakai dalam penelitian ini berasal 
dari: 

1) Data primer. 
Data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari sumber 
pertama.  Data primer yang dicari 
berupa data tentang pelacuran 
dalam dunia maya (Cyber 
Prostitution) yang bersumber dari 
observasi tidak langsung melalui 
media internet dan data tentang 
penegakan hukum yang bersum-
ber dari wawancara tidak ter-
struktur.  Data mengenai pelacu-
ran dalam dunia maya (Cyber 
Prostitution) terkait dengan kebe-
radaan prostitusi di blog dan 
jejaring sosial sedangkan data 
tentang penegakan hukum terdiri 
atas data mengenai penegak 
hukum, masyarakat dan masya-
rakat pelaku. 

2) Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang 
bukan diusahakan sendiri pe-
ngumpulannya oleh penulis.  
Data sekunder ini terdiri dari: 
Bahan hukum primer yaitu 
bahan-bahan hukum yang meng-
ikat (Maulida, 2012). Bahan 
hukum primer yang digunakan 
adalah : 
a. Kitab Undang-Undang Hu-

kum Pidana 
b. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 109 dan Tam-
bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4235. 

c. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Perda-
gangan Orang.  Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 58.  
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4720. 

d. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.  Lem-
baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843. Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor  5 Tahun 2009 
Tentang Pengesahan United 
Nations Convention Against 
Transnational Organized 
Crime (Konvensi Perserika-
tan Bangsa-Bangsa Menen-
tang Tindak Pidana Trans-
nasional yang Terorganisasi).  
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 
5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4960. 

e. Universal Declaration of 
Human Rights.   

f. International Covenant on 
Civil and Political Rights. 

g. United Nations Convention 
Against Transnational 
Organized Crime. 

h. ASEAN Declaration on 
Transnational Crime di 
Manila pada 20 Desember 
1997. 

3) Data sekunder Bahan hukum 
sekunder yakni bahan hukum 
yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer 
(Sulistia, 2001). Bahan hukum 
sekunder yang digunakan adalah 
literatur-literatur yang relevan 
dengan topik yang dibahas, baik 
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literature hukum buku-buku teks 
(textbook) yang ditulis para ahli 
yang berpengaruh (de herseende 
leer), hasil penelitian, pendapat 
para pakar huku, jurnal hukum 
yang berkaitan dengan topik 
penelitian maupun literature non 
hukum, dan artikel-artikel yang 
diperoleh dalam media elektro-
nik. 

Data sekunder bersumber dari 
dokumen-dokumen hukum baik dalam 
bentuk undang-undang dan perjanjian 
internasional, literature, jurnal, artikel dan 
majalah baik dalam bahasa Indonesia 
maupun bahasa asing. 

 
PELACURAN DALAM DUNIA MAYA 

(CYBER PROSTITUTION) MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 

TENTANG INFORMASI DAN 
TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
A. Kebijakan Hukum terhadap 

Pelacuran Dunia Maya menurut 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
Sebelum diundangkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor  11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur 
secara khusus tentang pemanfaatan 
teknologi informasi, sebenarnya Indonesia 
dalam persoalan cyber crime tidak ada 
kekosongan hukum, ini terjadi jika diguna-
kan metode penafsiran yang dikenal 
dalam ilmu hokum dan ini yang mestinya 
dipegang oleh aparat penegak hukum 
dalam menghadapi perbuatan-perbuatan 
yang berdimensi baru yang secara khusus 
belum diatur dalam undang-undang. 

Negara Indonesia telah membuat 
kebijakan yang berhubungan dengan hu-
kum teknologi informasi (law of infor-
mation technology) setelah diundangkan-
nya Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 
tanggal 21 April 2008 oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.  Produk hokum 
yang berkaitan dengan ruang siber (cyber 
space) atau mayantara ini dianggap oleh 
pemerintah perlu untuk memberikan 
keamanan dan kepastian hukum dalam 
pemanfaatan teknologi informasi, media, 
dan komunikasi agar dapat berkembang 
secara optimal. 

Penanggulangan kejahatan di dunia 
maya tidak terlepas dari kebijakan pe-
nanggulangan kejahatan atau yang biasa 
dikenal dengan istilah “politik kriminal” 
menurut Sudarto politik kriminal merupa-
kan suatu usaha yang rasional dari 
masyarakat dalam menanggulangi kejaha-
tan (Sudarto, 1997).  Oleh karena itu 
tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas 
dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai 
upaya untuk kesejahteraan sosial dan 
perlindungan masyarakat. Evaluasi ter-
hadap kebijakan di dunia mayantara tetap 
diperlukan sekiranya ada kelemahan 
kebijakan hukum pidana dalam 
perundang-undangan tersebut. 

Barda Nawawi Arief (2007) menya-
takan bahwa evaluasi atau kajian ulang ini 
perlu dilakukan, karena ada keterkaitan 
erat antara kebijakan hukum pidana 
perundang-undangan dengan kebijakan 
penegakan hukum dan kebijakan penang-
gulangan kejahatan.  Kelemahan kebija-
kan hokum pidana, akan berpengaruh 
pada kebijakan penegakan hukum pidana 
dan kebijakan penanggulangan kejaha-
tan. 

Dilihat dari perspektif hukum pidana 
maka kebijakan hukum pidana harus 
memperhatikan harmonisasi internal 
dengan sistem hukum pidana atau aturan 
pemidanaan umum yang berlaku saat ini. 
Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmo-
nisasi/sinkronisasi apabila kebijakan hu-
kum pidana berada diluar sistem hukum 
pidana yang berlaku saat ini. 

 
B. Sanksi Pidana Terhadap Prostitusi 

Dunia Maya Menurut Undang-
Undang  No.11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik 
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 (Marpaung, 2008). Pemidanan 
terhadap pelaku tindak pidana merupakan 
suatu proses dinamis yang meliputi pe-
nilaian secara terus menerus dan sek-
sama terhadap sasaran-sasaran yang 
hendak dicapai dan konsekuensi-konse-
kuensi yang dapat dipilih dari keputusan 
tertentu terhadap hal-hal tertentu pada 
suatu saat. Hal ini menumbuhkan pe-
mikiran bahwa pengumpulan bahan-
bahan didalam masalah ini akan menun-
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jang pemecahan masalahnya dengan 
cara yang sebaik-baiknya (Setiady, 2010). 

Teori yang membenarkan pemberian 
hukuman pada seseorang yang me-
langgar hukum dan dibenarkan secara 
moral adalah teori retributivisme.  Menurut 
teori ini dalam memberikan hukuman 
haruslah dilihat apakah seseorang itu 
melanggar hukum.  Untuk mengetahui hal 
ini perlu dilihat perbuatan orang itu pada 
masa lalu.  Kalau orang tersebut pada 
masa lalu telah melanggar hukum, sudah 
sepantasnyalah ia menerima hukuman.  
Maka hukuman yang diberikan tersebut 
merupakan retribusi dari pelanggaran 
yang diakibatkan oleh pelanggarannya.  
Dengan demikian telah sesuai pemberian 
hukuman itu dan karena itu teori retribusi 
ini juga dinamakan teori proporsialitas 
(Ohoitimur, 1997). Teori-teori pemidanaan 
kini semakin dikembangkan menuju arah 
perlindungan dan keseimbangan kepen-
tingan antara offender dengan viktim.  
Perkembangan pembaharuan hukum 
pidana dan pemidanaan saat ini telah 
memasuki era baru dari konsep reaksi 
pemidanaan (punitive reactions) tumbuh 
kearah suatu modifikasi konsep reaksi 
pembinaan (treatment reactions) 
(Purnomo, 1984). Perubahan paradigma 
menuju reaksi pembinaan memberikan 
implikasi yang signifikan penjatuhan pi-
dana bagi pelaku yang bertujuan men-
didik, membina dan sebagai sarana 
penanggulangan dari kejahatan. 

Prostitusi cyber adalah kejahatan 
yang secara nyata ada di dalam masya-
rakat baik dalam arti kejahatan yuridis 
maupun kejahatan dalam arti sosiologis.  
Andi Hamzah memaknai pemidanaan 
sebagai penjatuhan pidana atau pem-
berian pidana atau penghukuman.  
Kemudian ia memperjelas kembali bahwa 
pemberian pidana ini mempunyai dua arti 
yaitu : 
a. Dalam arti umum, menyangkut 

pembentukan undang-undang ialah 
yang menetapkan stelsel sanksi 
hukum pidana (pemberian pidana in 
abstracto). 

b. Dalam arti konkrit, ialah yang 
menyangkut berbagai badan atau 
jawatan yang kesemuanya mendu-
kung dan melaksanakan stelsel 
sanksi hukum pidana itu (Setiady, 
2010).  
 
Terkait dengan stelsel sanksi pidana 

maka dalam Pasal 10 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana menyatakan 
bahwa pidana terdiri atas: 
a. pidana pokok: 

1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan; 

b. pidana tambahan 
1. pencabutan hak-hak tertentu; 
2. perampasan barang-barang ter-

tentu; 
3. pengumuman putusan hakim 
Jenis pidana dalam KUHP ini belum 

menunjuk pada pemidanaan terhadap 
korporasi. Hal ini disebabkan karena 
subjek hukum pidana sebagaimana yang 
diatur dalam KUHP hanya menunjuk pada 
individu.  Selama ini para pakar hokum 
memandang bahwa orang perorangan 
adalah satu-satunya subjek hukum.  Oleh 
sebab itu sangat wajar jika pertanggung-
jawaban korporasi  tidak diatur dalam 
KUHP.  Namun perkembangan hukum 
menunjukkan banyak tindak pidana justru 
dilakukan oleh suatu badan usaha bahkan 
badan usaha yang berskala besar.  Dalam 
hal ini tentu saja pertanggung jawaban 
secara pribadi tidak dapat digunakan.  
Oleh sebab itu pembangunan hukum 
mengarah pada teori pemidanaan ter-
hadap korporasi. Mengenai hal ini, 
Rahardjo (1983) dalam bukunya yang 
berjudul Hukum dan Perubahan Sosial 
menyatakan: 

Pembangunan hukum memandang 
makna ganda.  Pertama, ia bisa 
diartikan sebagai suatu usaha untuk 
memperbarui hokum positif sendiri 
sehingga sesuai dengan kebutuhan 
untuk melayani masyarakat pada 
tingkat perkembangannya yang mu-
takhir, suatu pengertian yang biasa-
nya disebut sebagai modernisasi 
hukum.  Kedua, ia bisa diartikan se-
bagai suatu usaha untuk memfung-
sionalkan hukum dalam masa pem-
bangunan, yaitu dengan cara ikut 
mengadakan perubahan sosial se-
bagaimana dibutuhkan oleh suatu 
masyarakat yang sedang mem-
bangun. 
Pembaruan hukum yang menempat-

kan korporasi sebagai subjek hukum yang 
dapat dipidana dapat dijelaskan oleh para 
pakar hukum melalui tujuan pemidanaan 
korporasi yakni “to deter the corporation 
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from permiting wrongful acts” (Abidin, 
1983). Pemidanaan terhadap korporasi 
sekalipun sering dikaitkan dengan 
masalah finansial, namun sebenarnya 
mengandung tujuan yang lebih jauh.  
Dalam hal ini Friedman berpendapat : 

The main effect and usefulness of a 
criminal conviction imposed upon a 
corporation cannot be seen either in 
any personal injury or in most cases, 
in the financial detriment but in the 
public opprobrium and stigma that 
attaches to a criminal conviction 

(Muldai, et al., 1989) 
(Pengaruh utama dan kegunaan dari 
suatu keyakinan pidana yang 
dijatuhkan pada perusahaan yang 
tidak bisa dilihat baik dalam cedera 
pribadi atau dalam banyak kasus, 
dalam kerugian finansial tetapi dalam 
pencelaan publik dan stigma yang 
melekat pada sebuah keyakinan 
pidana). 
Perubahan paradigma yang menem-

patkan korporasi sebagai subjek hukum 
tidak lepas dari berbagai pemikiran dari 
para ahli hukum yang mengembang misi 
hukum responsive.  Dipidananya korpo-
rasi dengan ancaman pidana menurut 
George E. Dix (1979) merupakan suatu 
upaya untuk menghindari tindakan pemi-
danaan terhadap para pegawai korporasi 
itu sendiri. Hal tersebut dapat dijabarkan 
dari pendapat Roeslan Saleh dalam 
tulisannya yang berjudul “Tentang Tindak 
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.” 
Dipidananya pengurus saja menurut 
Roeslan Saleh tidak cukup mengadakan 
represi terhadap detik-detik yang dilaku-
kan oleh atau dengan suatu korporasi.  
Karenanya dperlukan pula untuk dimung-
kinkan memidana korporasi, korporasi dan 
pengurus atau pengurus saja (Saleh, 
1984). 

Pemidanaan korporasi menjadi 
mucikari online pada prostitusi cyber lahir 
dari penelitian terhadap hukum normative 
yang menjadikan badan hokum sebagai 
bagian dari subjek hukum.  Ermanto 
Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda 
dalam jurnal Mimbar Hukum online 
mengemukakan: 

The existence of corporations in 
current globalization and liberal 
economy is like that of a double-point 
sword.  In one side, they are-useful” 
(for the sake of economic growth), 
but they are also harmful (commit 

crime to gain as much profit as 
possible) in other one.  Recognizing 
the negative sides of corporations’ 
existence, statutory laws except 
Indonesian Criminal Code have 
established that corporations can 
commit crimes and be sentenced.  
Accordingly, studies on positive 
Indonesian criminal law have 
addressed criminal liability theories 
for corporations namely identification 
doctrine; vicarious liability doctrine 
and strict liability doctrine.  Indeed, 
the theories are not based on the 
general rules in Indonesian Criminal 
Code due to except Indonesian 
Criminal Code’s principle that 
corporations can do no crimes.  
However, law enforcing agents can 
employ the theories to charge 
corporate criminals (Fahamsyah, et 
la., 2006). 
(Keberadaan korporasi dalam arus 
globalisasi dan ekonomi liberal 
bagaikan pedang bermata dua.  Di 
satu sisi, mereka adalah-berguna 
“(demi pertumbuhan ekonomi), tetapi 
mereka juga berbahaya (melakukan 
kejahatan untuk meraih profit se-
banyak mungkin) dalam sisi lainnya.  
Mengenali sisi negatif dari kebera-
daan perusahaan, ketentuan hokum 
kecuali KUHP Indonesia telah 
menyatakan bahwa korporasi dapat 
melakukan kejahatan dan dihukum.  
Dengan demikian, studi tentang 
hukum pidana positif Indonesia telah 
membahas teori tanggung jawab 
pidana bagi perusahaan yaitu doktrin 
identifikasi; doktrin pertanggung-
jawaban pidana pengganti dan dok-
trin pertanggungjawaban yang ketat.  
Memang, teori tidak didasarkan pada 
aturan-aturan umum dalam KUHP 
Indonesia, karena dalam bahasa 
hukum KUHP Indonesia dikatakan 
bahwa perusahaan tidak dapat 
melakukan kejahatan.  Namun, agen 
penegak hukum dapat menerapkan 
teori-teori hukum untuk menjaring 
penjahat korporasi). 
Clinard dan Yeager sebagaimana 

yang dikutip oleh Muladi, mengemukakan 
mengenai criteria kapan seharusnya 
sanksi pidana diarahkan pada korporasi 
yakni dalam hal : 
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1. The degree of loss to the public 

(tingkat kerugian bagi masya-
rakat). 

2. The level of complicity by high 
corporate manager (tingkat ke-
terlibatan oleh manajer perusa-
haan tinggi). 

3. The duration of violence (durasi 
kekerasan). 

4. The Frequency of the violence by 
corporation (frekuensi kekerasan 
oleh korporasi) 

5. Evidence of intent to violence 

(bukti niat dari kekerasan). 
6. The degree of notoriety 

engendered by the media (tingkat 
ketenaran yang ditimbulkan oleh 
media). 

7. Precedent in law  (preseden 
dalam hukum) 

8. The history of serous, violation 
the corporation (sejarah serius, 
pelanggaran korporasi). 

9. Deterrence potential 
(pencegahan potensial) 

10. The degree of cooperation 
evinced by the corporation 
(Tingkat kerjsama yang tampak 
oleh korporasi) (Muladi, 1998). 

Apabila kriteria tersebut tidak ter-
penuhi maka leih baik sanksi perdatalah 
yang digunakan untuk menindak pelaku.  
Sehubungan dengan pengenaan sanksi 
yang dapat dikenakan terhadap korporasi, 
Muladi mengatakan “Bilamana tindak 
pidana yang dilakukan sangat berat, maka 
berbagai Negara dipertimbangkan untuk 
mengumumkan putusan hakim (adverse 
publicity) sebagai sanksi atas biaya 
korporasi, sebab dampak yang ingin 
dicapai tidak hanya yang mempunyai 
financial impacts (dampak financial), tetapi 
juga yang mempunyai nonfinancial 
impacts (dampak non financial).” (Muladi, 
et al., 2010). 

Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik memidana setiap 
orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hokum memproduksi, menjual, 
mengadakan untuk digunakan, meng-
impor, mendistribusikan, menyediakan, 
atau memiliki: 

a. Perangkat keras atau perangkat 
lunak computer yang dirancang 
atau secara khusus dikem-
bangkan untuk memfasilitasi per-
buatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 27 sampai dengan 
pasal 33;  

b. Sandi lewat computer, kode 
akses, atau hal yang sejenis 
dengan itu yang ditujukan agar 
system elektronik menjadi dapat 
diakses dengan tujuan mem-
fasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 sampai 
dengan pasal 33. 

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat 
(1) dan Pasal 34158 Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik maka pidana 
yang dapat dijatuhkan bagi pelaku 
prostitusi cyber adalah pidana penjara 
dan/atau pidana denda.  Roeslan Sleh 
mengatakan bahwa pidana penjara 
adalah pidana utama diantara pidana 
hilang kemerdekaan dan pidana penjara 
ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup 
atau untuk sementara waktu (Setiady, 
2010).  Lebih lanjut Roeslan Saleh 
menyatakan bahwa”Pidana penjara 
adalah pidana utama diantara kehilangan 
kemerdekaan dan pidana penjara ini 
dapat untuk seumur hidup atau untuk 
sementara waktu”.  Kedua kata penjara 
dapat diartikan sebagai fungsi, penjara 
adalah bangunan yang berbentuk rumah 
atau gedung yang sengaja dibangun 
untuk menampung orang-orang (ter-
pidana) yang dikenai atau dijatuhi pidana 
hilang kemerdekaan.  Menurut Romli 
Atmasasmita pengertian kepenjaraan 
adalah “tempat orang menjalani hukuman 
untuk memperbaiki diri orang hukuman 
guna masa depan.” (Zetriansyah, 2010). 

Pidana penjara dirumuskan secara 
maksimum yakni enam tahun atas 
perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 
ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dan paling lama sepuluh tahun 
atas pelanggaran pada Pasal 34  Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Selain pidana penjara, sanksi yang 
dapat dijatuhkan terhadap mucikari adalah 
pidana denda yang dirumuskan secara 
komulatif atau alternatif dengan pidana 
penjara.  Hal ini menunjukkan diskresi 
bagi hakim yang didasarkan pada 
pendekatan kasuistis dengan fakta-fakta 
hukum dalam persidangan.  Tolib Setiady 
menyebut pidana denda sebagai bentuk 
pidana tertua bahkan lebih tua daripada 
pidana penjara, mungkin setua dengan 
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pidana mati.  Adalah merupakan hukuman 
berupa kewajiban seseorang untuk me-
ngembangkan keseimbangan hukum 
sebagai penebus dosa dengan pem-
bayaran sejumlah uang tertentu (Setiady, 
2010). 

Penjatuhan pidana bagi mucikari 
online dan prostitusi cyber harus 
berorientasi dalam upaya-upaya untuk 
mereduksi kejahatan melalui pendekatan 
humanistis.  Hal ini sejalan dengan 
pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan 
Barda Nawawi Arief ketika membahas 
mengenai tujuan hukum. Mochtar 
Kusumaatmadja mengemukakan bahwa 
tujuan pokok hukum bila mereduksi pada 
satu hal saja adalah ketertiban yang 
dijadikan syarat pokok bagi adanya 
masyarakat yang teratur. 

Selanjutnya Barda Nawawi Arief 
(2002) berpendapat bahwa :  

Apabila pidana akan digunakan 
sebagai sarana untuk tujuan tersebut 
(membentuk manusia Indonesia se-
utuhnya), maka pendekatan huma-
nistik harus pula diperhatikan.  Hal ini 
penting karena hanya kejahatan itu 
pada hakekatnya merupakan ma-
salah kemanusiaan, tetapi juga 
karena pada hakekatnya pidana itu 
sendiri mengandung unsur pen-
deritaan yang dapat menyerang 
kepentingan atau nilai-nilai yang 
paling berharga bagi kehidupan 
manusia. 
Mengenai pendekatan humanistik 

sebagaimana yang disebutkan oleh Barda 
Nawawi Arief, maka Soedarto men-
jelaskan “Pembaharuan hukum pidana 
tetap berkisar kepada manusia sehingga 
ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan 
nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih 
sayang terhadap sesame.” Dengan 
pendekatan humanisasi ini Prof Dwidja 
Priyatno (2006) merekomendasikan teori 
pemidanaan yang integrative (Kemanu-
siaan dalam Sistem Pancasila) dengan 
menyatakan” 

Dewasa ini masalah pemidanaan 
menjadi sangat kompleks menyang-
kut hak-hak asasi manusia. Untuk itu 
diperlukan pendekatan multi dimen-
sional yang bersifat mendasar ter-
hadap dampak pemidanaan baik 
yang menyangkut dampak yang 
bersifat individual maupun dampak 
yang bersifat social.  Pendekatan 
semacam ini mengakibatkan adanya 

keharusan untuk memilih teori integ-
ratif tentang tujuan pemidanaan yang 
dapat memenuhi fungsinya dalam 
rangka mengatasi kerusakan-
kerusakan yang diakibatkan oleh 
tindak pidana (individual and social 
damages).  
Pemidanaan dan pidana bagi pelaku 

prostitusi cyber perlu diarahkan pada 
kepentingan dari penjatuhan pidana itu 
sendiri yakni penanggulangan kejahatan 
dan pembinaan bagi pelaku.  Oleh sebab 
itu formulasi pemidanaan dan pidana yang 
tepat merupakan hal yang urgen untuk 
dipikirkan.  Mengenai formulasi yang  
tepat atas pemidanaan dan pidana bagi 
pelaku prostitusi cyber setidaknya dapat 
merujuk dari pendapat Immanuel Kant 
yang menyatakan bahwa “dasar hukum 
pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu 
sendiri yang telah menimbulkan pen-
deritaan pada orang lain, sedang 
hukuman itu merupakan tuntutan yang 
mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan.  
Di sini hukuman itu merupakan pem-
balasan yang etis.” (Marpaung, 2008)  

Berpijak pada teori-teori mengenai 
tujuan pemidanaan dan humanisasi 
pemidanaan maka perlu dipikirkan apakah 
pidana penjara yang dijatuhkan pada 
mucikari online akan efektif untuk me-
nanggulangi prostitusi cyber.  Apalagi jika 
pekerja seks yang ditawarkan oleh 
mucikari adalah orang dewasa yang 
secara sadar mau memberikan pelayanan 
seks kepada klien.  Jenis pidana ini boleh 
dikatakan telah mendunia, karena jenis 
pidana penjara hampir dapat ditemui pada 
setiap Negara di dunia.  Akan tetapi dalam 
perkembangannya banyak kalangan yang 
mempersoalkan kembali jenis pidana ini.  
Hal tersebut terutama berkenaan dengan 
masalah efektivitas serta dampak negatif 
dari penggunaan pidana penjara itu. 
Penjara atau yang kini diistilahkan dengan 
lembaga pemasyarakatan dikhawatirkan 
dapat menjadikan narapidana cyber crime 
menjadi penjahat yang lebih besar 
(prisonisasi).  Individualisasi pemidanaan 
pun kurang diindahkan dalam menjalan-
kan pidana di lembaga permasyarakatan. 

Dalam KUHP Indonesia  ancaman 
pidana penjara sangat dominan.  Barda 
Nawawi Arief mencatat jumlah ancaman 
pidana penjara secara tunggal dan 
alternatif sebanyak 98% dari seluruh 
tindak pidana yang diatur (Barda Nawawi 
Arief, 1994). Perumusan ancaman pidana 
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penjara yang bersifat imperative di 
Indonesia tersebut merupakan warisan 
pemikiran aliran klasik yang menetapkan 
pidana dengan kaku (definite sentence). 
Akibat dominasi penjatuhan pidana ini, 
kapasitas dari lembaga kemasyarakatan 
kini telah overload.  Hal ini pun telah 
diakui oleh Menteri Hukum dan HAM 
(Menkumham) Patrialis Akbar yang 
menyatakan hampir semua Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas atau LP) di 
Indonesia kelebihan daya tamping 
sehingga perlu segera diatasi.  Hampir 
tidak ada lapas yang tidak kelebihan daya 
tampung, semuanya lebih bahkan ada 
yang tiga kali lipat (Redaksi, 2009).    

Kelebihan daya tampung dari 
lembaga pemasyarakatan berimplikasi 
pada kurang efektifnya upaya resosialisasi 
dan edukasi pada warga binaan.  Secara 
paradigmatik, dalam pidana penjara selalu 
melekat kerugian-kerugian yang sulit 
dihindari.  Kerugian tersebut juga muncul 
karena adanya pertentangan makna 
tentang pidana penjara sebagaimana 
dikemukakan Bottomley yakni “an explicit 
recognition that the main conflict in 
prisons is between security/control and 
rehabilitation has been surprisingly slom 
to emerge and disentangle  itself from the 
view that the main problem is the 
conflicting clains of rehabilitation versus 
deterrence and/or punishment” (penga-
kuan eksplisit bahwa konflik utama dalam 
penjara adalah antara keamanan/ pe-
ngendalian dan rehabilitasi telah muncul 
secara mengejutkan dan memisahkan diri 
dari pandangan bahwa masalah utama 
adalah klaim bertentangan dari rehabilitasi 
terhadap pencegahan dan/atau peng-
hukuman.  Ditinjau dari segi filosofis maka 
terdapat hal-hal yang saling ambivalen 
antara lain: 
1. Tujuan dari pidana penjara adalah 

menjamin pengamanan narapidana 
dan memberikan kesempatan-
kesempatan kepada narapidana 
untuk direhabilitasi.  

2. Hakikat fungsi penjara tersebut 
seringkali mengakibatkan dehumani-
sasi pelaku tindak pidana dan 
akhirnya dapat menimbulkan keru-
gian bagai narapidana karena terlalu 
lama dalam lembaga, misalnya 
ketidakmampuan narapidana untuk 
melanjutkan kehidupan produktif di 
masyarakat. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh para 
ahli sehubungan dengan kekurang 
efektifan dari pidana penjara setidaknya 
dapat memberikan gambaran mengenai 
pencapaian fungsi dan tujuan dari pidana 
penjara yang dijatuhkan bagi mucikari 
online.  Pada kesimpulan akhir dari Roger 
Hood dalam penelitiannya yang berjudul 
Research of the Effectiveness of 
Punishment an Treatment menunjukkan 
bahwa jenis pidana yang kurang efektif 
adalah pidana penjara.  Efektivitas pidana 
penjara yang rendah tersebut terjadi pada 
semua umur narapidana.  Selanjutnya 
Hood mengatakan : 

1. There are indications that fines 
are more successful than pro-
bation or institutional treatment 
with both first offenders and 
those with previous conviction in 
all age groups. 

2. Most studies show that lengthy 
institutional sentences are no 
more successful than shorter 
alternatives. 

3. Open institutions, particularly for 
the ‘better type of offenders’, 
appear at least as effective as 
closed treatments. 

4. Overall result are not much 
different as between different 
treatment. 

Pandangan Hood ini dapat diterjemahkan 
sebagai berikut : 

1. Ada indikasi bahwa denda lebih 
berhasil daripada percobaan atau 
pembinaan di lembaga pemasya-
rakatan bagi pelaku pertama dan 
bagi residivis pada semua ke-
lompok umur. 

2. Kebanyakan penelitian menunjuk-
kan bahwa pelembagaan yang 
panjang tidak lebih berasal 
daripada alternatif yang lebih 
pendek.           

3. Pemasyarakatan yang terbuka 
akan lebih efektif bagi narapidana 
yang berkelakuan baik daripada 
isolasi tertutup. 

4. Secara keseluruhan hasil yang 
tidak jauh berbeda antara per-
lakuan yang berbeda. 

Hal yang sama juga dikemukakan 
oleh Leslie T. Wilkins dalam Widodo, 
bahwa berdasarkan hasil survey tentang 
pelaksanaan pidana dan tindakan ternyata 
system perawatan yang berperikemanu-
siaan adalah lebih efektif untuk me-
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ngurangi pengulangan tindak pidana 
(residivisme) dibandingkan dengan bebe-
rapa bentuk pidana lainnya (humanitarian 
system of treatment (e.g) probation are no 
less effective in reducing the probability of 
recidivism than several form of 
punishment). 

Penjatuhan pidana bagi mucikari 
online sekali pun masih berupa pidana 
penjara diharapkan dapat memberikan 
setidaknya tiga fungsi yakni: 

a. Hukuman dapat memberikan aki-
bat jera seseorang yang diberi 
hukuman.  Ini berarti bahwa hu-
kuman memberikan efek pre-
ventif. 

b. Hukuman sebagai rehabilitasi, 
memberi kesempatan pada ter-
hukum untuk memperbaiki diri.  
Mungkin lembaga pemasyara-
katan di Indonesia diharapkan 
untuk merehabilitir para terhukum. 

c. Hukum sebagai pendidikan moral, 
bersifat edukatif agar si terhukum 
menjadi taat pada hokum 
(Ohoitimur, 1997. Penegakan 
hukum di suatu Negara dikatakan 
berhasil bukan hanya karena 
hakim telah menjatuhkan sanksi 
pidana yang adil terhadap korban 
atau pelaku itu sendiri, namun 
juga menyangkut sanksi yang 
diterapkan mampu merubah pe-
rilaku salah yang dilakukan pelaku 
tersebut.  Dalam rangka mencari 
alternatif pengganti pidana pen-
jara (alternative to custodial sen-
tence), seyogyanya didasarkan 
pada pertimbangan-pertimbangan 
yang realistis dalam masyarakat 
(Muladi, 1995). 
 

C. Pertanggungjawaban Pidana bagi 
pelaku-pelaku prostitusi Dunia 
Maya 
Untuk mengawali pembicaraan me-

ngenai pertanggungjawaban pidana, ter-
lebih dahulu perlu dibedakan pengertian 
antara tindak pidana atau delik (straftbaar 
feit) dengan pertanggungjawaban pidana.  
Tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang dilarang atau diharuskan dan 
diancam dengan pidana sebagaimana 
yang dirumuskan di dalam pasal-pasal 
undang-undang pidana.  Akan tetapi, tidak 
terhadap semua perbuatan seseorang 
yang memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai 

pertanggungjawaban pidana, karena 
pertanggungjawaban pidana hanya dapat 
diberlakukan apabila si pelaku tindak 
pidana mempunyai kesalahan. 

Mengingat kembali bahwa pertang-
gungjawaban merupakan suatu prinsip 
yang mendasar di dalam hukum pidana 
atau yang lebih sering dikenal sebagai 
asas “geen straf zonder schuld” (tiada 
pidana tanpa kesalahan).  Tetapi, apabila 
pertanggungjawaban pidana tanpa ada-
nya kesalahan dalam diri si pelaku tindak 
pidana maka disebut dengan leer van het 
materiele feit.  Sedangkan dalam KUH 
Pidana sendiri tidak memberikan sebuah 
penjelasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan asas “geen straf zonder schuld”, 
akan tetapi asas ini dapat dikatakan 
sebagai asas yang tidak tertulis dan 
berlaku di Indonesia.  Oleh karena itu, 
dalam sebuah pertanggungjawaban pi-
dana terdapat dua hal yang harus 
diperhatikan, yakni tindak pidana (daad 
strafrecht), pelaku tindak (dader 
strafrecht) (Wiyanto, 2012).  

Aktivitas transaksi seks di dunia 
maya kini menjadi suatu trend yang 
digunakan oleh para mucikari dalam 
memasarkan pekerja seksualnya.  Salah 
satu mucikari online membuat sebuah 
situs berdomain www.wanita18.com dan 
menawarkan wanita penghibur.  Transaksi 
dilakukan online lewat email atau pun 
chatting.  Jika harga cocok, mucikari akan 
mengirimkan wanita yang dipesan ke 
alamat yang disepakati dengan harga per 
malam, mulai Rp 800.000,00 hingga Rp 
1.600.000,00.  Pembagian uang dari 
konsumen, 65% akan diterima sang 
wanita penghibur dan sisanya untuk 
mucikari (Detikinet/LiputanOne, 2008). 

Banyak mucikari yang memanfaatkan 
ruang virtual ini untuk menjaring pekerja 
seks dan menjaring konsumen.  Mereka 
rata-rata menggunakan fasilitas chatting 
dan jejaring sosial.  Bahkan berbagai 
aplikasi di internet dipergunakan oleh 
pekerja seks untuk memasarkan dirinya 
sendiri sehingga akan memperpendek 
mata rantai tansaksi seks, yang artinya 
akan memperbesar margin keuntungan 
bagi pekerja seks. 

Aktivitas prostitusi cyber ini juga 
ditawarkan melalui iklan di internet yang 
dikelola oleh korporasi dan dapat diakses 
secara  bebas  sebagaimana  yang  dapat  
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diakses melalui http://www.iklanbarispro. 
com/iklan/panti-pijat-plus-plus-abg-daftar-
abg-bispak-smu-bugil.html.  

Tindak pidana ini sangat berkembang 
di daerah-daerah yang menjadi tujuan 
wisataseperti Bali (Indonesia), Thailand, 
Kamboja dan Vietnam yang menjadikan 
aktivitas seksual sebagai salah satu 
layanan tambahan dari jasa pariwisata 
yang ditawarkan.  Menurut World Tourism 
Organization (WTO), di seluruh dunia 
lebih dari satu juta anak dilibatkan dalam 
kegiatan prostitusi dalam lingkup industri 
pariwisata. Kondisi anak-anak yang di-
libatkan dalam industri tourism sudah 
sangat dramatis dan dan ironis karena 
dari tahun ke tahun pemanfaatan pros-
titusi anak dalam industri pariwisata 
mengalami peningkatan. Seorang pria 
Jepang misalnya memajang foto-foto 
telanjang anak-anak dalam website 
Indonesia yang dikelolanya dan meng-
umumkannya kepada wisatawan Jepang 
(Hutasuhut, 2010).  

Aktivitas prostitusi kini cenderung 
dikelola secara professional melalui usaha 
sarana jasa pariwisata.  Pelayanan ini 
disediakan oleh hotel dan penginapan 
untuk mendingkrak jejaring bisnsi dan 
pendapatan usahanya. Agar kegiatan 
prostitusi itu dapat diketahui oleh calon 
pengunjung, maka pihak hotel dan pe-
nginapan menggunakan fasilitas internet 
untuk mempublikasikannya baik melalui 
website maupun dengan email. Penge-
lolaan prostitusi oleh hotel atau karyawan 
hotel terjadi di daerah-daerah tujuan 
wisata di Bali seperti Kuta, Sanur dan 
Nusa Dua.  Bahkan mereka menyediakan 
jasa lelang keperawanan perempuan 
dengan mengundang para pengusaha 
melalui email. 

Kasus ekploitasi seksual pada anak 
sangat berkaitan dengan prostitusi cyber 
sebab kejahatan ini cenderung memper-
jualbelikan anak untuk menjadi pekerja 
seksual.  kecenderungan ini disebabkan 
karena bisnis prostitusi dengan melibat-
kan anak akan memberikan keuntungan 
yang lebih tinggi.  Semakin muda usia 
pekerja seks maka harga untuk jasa 
pelayanan seksual yang diberikan pun 
akan semakin mahal.  Di sisi lain anak-
anak dengan kepolosannya akan lebih 
mudah untuk di rekrut menjadi pekerja 
seksual. I Wayan Dana Ardika (masya-
rakat yang tinggal di kawasan prostitusi) 
mengatakan bahwa prostitusi yang ada di 

daerah Cargo disediakan oleh Hotel Hijau 
yang memang menyediakan dan menge-
lola pekerja seks yang memberikan pe-
layanan jasa seksual di tempat tersebut.  
Pekerja seks di tempat tersebut rata-rata 
masih berusia sekolah yakni sekitar 13-18 
tahun. 

Keprihatinan akan keterlibatan anak 
dalam praktik prostitusi digambarkan oleh 
Jonathan Rosenoer dengan berpijak pada 
Undang-undang Federal yang melareng 
keterlibatan anak dalam kegiatan ini.  
Lebih lanjut dikatakan : 

 (Undang-undang federal melarang 
mempekerjakan, menggunakan, 
membujuk, mendorong, menarik atau 
memaksa anak-anak untuk bergerak 
di bidang seksual dengan tujuan 
menghasilkan gambaran seksual dari 
perilaku tersebut. Juga dilarang untuk 
mengetahui transmisi atau peneri-
maan dengan penggambaran visual 
komputer yang melibatkan peng-
gunaan anak-anak dalam perilaku 
seksual secara eksplisit, serta 
mengetahui penerbitan, pemberita-
huan atau iklan yang mencari atau 
menawarkan untuk menerima, me-
nukar, membeli, memproduksi, me-
nampilkan, mendistribusikan, atau 
memperbanyak penggambaran visual 
tersebut) (Rosenoer, 1997). 
Larangan, mengenai ekploitasi 

seksual di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.  Dalam Pasal 1 
angka 8 Undang-undang tersebut dijelas-
kan bahwa yang dimaksud dengan 
ekspolitasi seksual adalah segala bentuk 
pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari korban untuk 
mendapatkan keuntungan, termasuk te-
tapi tidak terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan percabulan. 

Prostitusi cyber merupakan kejahatan 
yang harus dipertanggungjawabkan se-
cara pidana oleh pelaku. Berbicara 
mengenai pertanggungjawaban pidana, 
terdapat dua aliran yakni aliran monistis 
dan dualistis. Pandangan monisitis di-
kemukakan oleh Simon dengan menyata-
kan bahwa suatu perbuatan yang oleh 
hukum diancam dengan hukuman, 
bertentangan dengan hukum, dilakukan 
oleh seseorang yang bersalah dan orang 
itu dianggap bertanggungjawab atas per-
buatannya.  Menurut aliran monistis, 
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unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik 
unsur perbuatan yang lazim disebut unsur 
objektif, maupun unsure pembuat yang 
lazimnya dinamakan unsure subjektif.  
Oleh karena itu dicampurnya unsur 
perbuatan dan unsure pembuatnya maka 
dapatlah disimpulkan  bahwa strafbaar feit 
adalah sama dengan syarat-syarat pen-
jatuhan pidana, sehingga seolah-olah 
dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar 
feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana 
(Muladi, et al., 2010). Penganut aliran 
monistis berpendapat bahwa unsure-
unsur pertanggungjawaban pidana yang 
menyangkut pembuat  delik meliputi: 

1. Kemampuan bertanggung jawab. 
2. Kesalahan dalam arti luas, 

sengaja dan/atau kealpaan. 
3. Tidak ada alasan pemaaf (Abidin, 

1983).  
Kemampuan bertanggung jawab ber-

kaitan dengan keadaan dir si pelaku.  
Adanya unsur kesalahan merupakan 
elemen yang penting untuk dapat di-
pertanggungjawabkannya subjek hukum.  
Dalam The Penal Code disebutkan bahwa 
terminology “kesalahan/ mens rea” terdiri 
atas empat elemen yakni purpose, know-
ledge, recklessness and negligence (Peter 
W. Low, 1990). Pertanggungjawaban 
pidana menurut aliran dualistis memisah-
kan antara unsur yang mengenai per-
buatan dengan unsur yang melekat pada 
diri orangnya tentang tindak pidana.  
Pertanggungjawaban mengandung pen-
celaan objektif yakni terhadap perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum pidana yang berlaku (asas 
legalitas) dan dalam arti subjektif yakni 
pelaku yang patut dipertanggungjawabkan 
pidana sangat erat kaitannya dengan 
pemidanaan. 

Pertanggungjawaban pidana dapat 
dimintakan selama tidak ada alasan 
pembenar dan pemaaf.  Alasan-alasan  
pembenar meliputi keadaan darurat (state 
ofnecessity), pembelaan darurat (self 
defence), peraturan perundang-undangan 
(in according with regulative) dan perintah 
jabatan yang sah (lawful order).  Sedang-
kan alasan-alasan pemaaf meliputi tidak 
mampu bertanggung jawab (insanity), 
daya paksa (compulsion), pembelaan 
darurat yang melampaui batas (excessive 
self defence), perintah jabatan yang tidak 
sah (unlawful order).  Achmad Soema Di 
Pradja selanjutnya menyatakan bahwa: 

 

Hanya boleh dijatuhkan pidana 
apabila syarat-syarat yang berikut ter-
penuhi : 
1. Harus adanya perbuatan manusiawi 

(berbuat atau membiarkan) 
2. Dilakukan dalam keadaan, yang 

menjadikan kelakuan itu melawan 
hukum. 

3. Si pelaku harus mengetahuinya, sifat 
senyatanya dari perbuatannya dan 
keadaan dalam mana perbuatan itu 
dilakukan atau sepatutnya mengeta-
huinya (kesalahan yang bertalian 
dengan kelakuan). 

4. Si pelaku harus mengetahui, sifat 
melawan hukumnya dari perbuatan 
yang dilakukannya di bawah keadaan 
tertentu atau sepatutnya harus di-
ketahuinya (kesalahan yang bertalian 
dengan sifat melawan hukum). 

5. Tidak seharusnya adanya keadaan 
psychis yang luar biasa, yang telah 
memberi pengaruh kepada kelakuan 
si pelaku, dari penjatuhan pidana itu, 
seolah adalah tidak tepat 

6. Si pelaku tidak boleh melakukan 
perbuatan itu, di bawah tekanan 
bayangan-bayangan yang 
mencekam, sehingga ia tidak dapat 
diharapkan, harus berbuat lain (Praja, 
1982). 
Dilihat dari fakta-fakta yang terjadi 

dalam prostitusi cyber maka dapat 
teridentifikasi bahwa pelaku prostitusi 
cyber ini bukan hanya individu melainkan 
juga dapat melalui suatu jaringan bahkan 
jaringan internasional yang berbentuk 
korporasi yang harus dipertanggung-
jawabkan secara pidana.  Korporasi se-
cara etimologi berasal bahasa latin yakni 
dari corporation.  Corporatio sebagai kata 
benda (substantivum), berasal dari kata 
corporare yang berasal pula dari kata 
corpus yang berarti memberikan badan 
atau membadankan.  Dengan demikian 
corporatio berarti hasil dari pekerjaan 
membadankan, dengan kata lain perka-
taan badan yang dijadikan orang, badan 
yang diperoleh dengan perbuatan ma-
nusia sebagai lawan terhadap manusia 
yang terjadi menurut alam (Adil, 1955).  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil bebe-
rapa simpulan yang merupakan jawaban 
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terhadap permasalahan yang telah di-
susun yaitu: 
1. Negara Indonesia telah membuat 

kebijakan yang berhubungan dengan 
hukum teknologi informasi (law of 
information tecgnology) setelah di-
undangkannya Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
transaksi Elektronik (UU ITE) pada 
tanggal 21 April 2008 oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Produk hukum yang berkaitan 
dengan ruang siber (cyber space) 
atau mayantara ini dianggap oleh 
pemerintah perlu untuk memberikan 
keamanan dan kepastian hukum da-
lam pemanfaatan teknologi informasi, 
media dan komunikasi agar dapat 
berkembang secara optimal. 

2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34158 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan transaksi 
Elektronik maka pidana yang dapat 
dijatuhkan bagi pelaku prostitusi 
internet adalah pidana penjara dan/ 
atau pidana denda.  Roeslan Saleh 
mengatakan bahwa pidana penjara 
adalah pidana utama diantara pidana 
hilang kemerdekaan dan pidana 
penjara ini dapat dijatuhkan untuk 
seumur hidup atau untuk sementara 
waktu. 

3. Pertanggungjawaban pidana me-
ngenai prostitusi secara online harus 
memenuhi berbagai unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
a. KUHP terdapat pada pasal 269 

dan 506, namun demikian dalam 
hal pembebanan pertanggung-
jawaban pidana pasal ini dapat 
digunakan tapi masih kurang 
tepat karena terdapat beberapa 
unsur tindak pidana yang tidak 
diatur; 

b. UU No.11 Tahun 2008 Tentang 
ITE terdapat pada Pasal 27 ayat 
(1), namun demikian dalam hal 
perbedaan pertanggungjawaban 
pidana pasal ini dapat digunakan 
tapi masih kurang tepat, karena 
unsure pidana yang menjadi 
syarat, masih ada yang belum 
terpenuhi; 

c. UU No.44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi terdapat pada Pasal 
30 Juncto Pasal 4 ayat (1), pasal 
ini sudah dapat digunakan dalam 
pembebanan pertanggungjawa-

ban pidana karena unsur tindak 
pidana yang melekat pada tindak 
pidana prostitusi secara online 
telah diatur secara keseluruhan 
dalam ketentuan Pasal 30 Juncto 
Pasal 4 ayat (1); 

d. RUU KUHP terdapat pada pasal 
469, pasal ini sudah dapat di-
gunakan dalam pembebanan 
pertanggungjawaban pidana ka-
rena unsur tindak pidana yang 
melekat pada tindak pidana pros-
titusi secara online telah diatur 
secara keseluruhan dalam ke-
tentuan Pasal 469 RUU KUHP. 
 

B. Saran 
Berdasarkan simpulan di atas, maka 
dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Komitmen moral merupakan hal 
yang penting dalam penegakan 
hukum terhadap kejahatan trans-
nasional, sebab tanpa bantuan 
dari Negara lain, penegakan 
hukum tidak mungkin dilakukan.  
Format pidana penjara yang 
dijatuhkan kepada mucikari online 
perlu diarahkan pada upaya 
resosialisasi dan edukasi agar 
kejahatan ini tidak terulang kem-
bali. Penjatuhan pidana pengganti 
bagi korporasi  yang tidak dapat 
membayar denda perlu diatur. 

2. Bagi pemerintah dengan adanya 
pembahasan mengenai perban-
dingan pertanggungjawaban pe-
laku dari tindak pidana prostitusi 
secara online ini diharap peme-
rintah segera merevisi beberapa 
Pasal yang telah disebutkan atau 
segera menyelesaikan RUU 
KUHP supaya RUU KUHP ter-
sebut dapat menjadi hukum 
positif. 

3. 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 di-
kenai pasal berlapis berdasarkan 
perundang-undangan yang ber-
beda. 
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