
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan hukum selalu diikuti oleh perubahan yang terjadi di 

masyarakat seperti yang diungkapkan Ehrlich (Munir, 2005: 25) yang 

mengatakan bahwa perkembangan hukum tidak terletak pada undang-

undang, tidak juga terletak pada ilmu hukum, tidak juga pada putusan 

pengadilan, akan tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri. 

Akan tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan dengan realita bahwa 

hukum positif kita, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), masih merupakan produk hukum lama yang dibuat di masa lalu 

yang tentunya kondisi masyarakat pada saat itu berbeda dengan saat 

sekarang. Selain itu kesesuaian antara semangat dari isi sumber hukum 

pidana tersebut bisa dikatakan berbeda dengan spirit bangsa Indonesia 

karena sumber hukum pidana kita dalam hal ini KUHP adalah buatan 

bangsa Eropa yang jelas memiliki banyak perbedaan dengan semangat 

atau jiwa bangsa Indonesia. 

Ketimpangan hukum ini mengharuskan para pemikir hukum dan 

pengemban kebijakan di Indonesia untuk mencari formulasi yang tepat 

agar bisa tercipta suatu bangunan hukum positif yang ideal di Indonesia, 

apabila dibiarkan akan terjadi ketidakpastian hukum dan kewibawaan 

hukum akan hilang yang pada akhirnya yang ada adalah eiginrechting 

atau ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum. 
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Menurut Andi Hamzah (2010: 6) KUHP yang nama aslinya Wetboek 

van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI), merupakan produk asli 

bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Baru kemudian 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tersebut 

berubah nama menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), dan dapat disebut 

dengan KUHP. 

Perubahan nama itu diikuti dengan perubahan istilah, penambahan 

beberapa tindak pidana, dan perubahan ancaman hukuman yang sifatnya 

tambal sulam agar tampak lebih meng-Indonesia. Setelah sekian lama 

KUHP tersebut berlaku di Indonesia, terbukti masih saja menyisakan 

berbagai masalah sosial di Indonesia. Permasalahan-permasalahan sosial 

yang muncul, tidak secara otomatis kemudian selesai dengan hanya 

menerapkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut. Ada banyak faktor 

sosiologis bangsa Indonesia yang membuat KUHP itu malah merugikan 

bangsa. Apalagi, perkembangan teknologi yang sedemikian global 

membuat KUHP lebih tampak usang, out of date. dan sangat tua, 

walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. 

Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah 

substansial dari KUHP tersebut. Sedangkan KUHP Belanda sendiri, yang 

secara lebih mendasar memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa 

bangsa Indonesia, pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan. 
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KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum 

kontinental (Civil Law System) atau menurut Rene David (Ahmad Bahiej, 

Jurnal UIN SUKA, 2003: 2) disebut dengan the Romano-Germanic family. 

The Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang 

menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (individualism, 

liberalism, and individual right). Hal ini sangat berbeda dengan kultur 

bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian 

KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan 

yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan 

baru. 

Masalah prostitusi merupakan salah satu contoh aktual adanya 

benturan antara pengertian dan paham tentang prostitusi dalam KUHP 

dengan kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang 

sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti 

pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Hal ini diperparah 

dengan lemahnya praktek penegakan hukum. Secara etimonologi 

(Kondar, 2016: 1) kata prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu ‘pro-

stituere’ artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan 

pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan 

yang dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Menurut 

Profesor W.A Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana 

wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata 

pencaharian (Simandjuntak, 1981). 
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Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap 

kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi 

tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi 

yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran 

Indonesia yang juga dikenal dengan nama “lokalisasi”, serta dapat 

ditemukan di seluruh negeri (CNN Indonesia, 4 Oktober 2019). 

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan 

pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang 

melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa 

yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari 

perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang 

ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan 

menyediakan pelayanan seks secara legal, artinya larangan hanya 

diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pekerja seks 

komersial (PSK) sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama 

sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.  

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak 

dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan PSK yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para 

pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan 

tidak pernah ditangkap atau luput dan perhatian aparat penegak hukum. 

Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, 

karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan 
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gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena 

pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki di 

luar perkawinan Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai 

pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak 

penyewa. 

Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial 

yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. 

Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari 

pemukiman warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses. 

Selain itu, dikarenakan warga pada umumnya keberatan jika ada tempat 

lokalisasi yang didirikan di lingkungannya. Kecenderungan ini didasarkan 

pada kuatnya rasa malu dan kemungkinan timbulnya dampak negatif 

terhadap perkembangan jiwa anak anak di sekitar lingkungan lokalisasi, 

cukup beralasan jika tempat lokalisasi dalam pandangan masyarakat 

umum selalu dipahami sekedar sebagai tempat mangkal resmi PSK. 

Salah satu motif yang melatarbelakangi wanita menjadi perempuan 

pekerja seks adalah adanya kedudukan sebagai perantara atau mediator 

antara PSK dengan calon konsumen atau pelanggannya. Perantara yang 

dimaksud disini adalah penyalur pekerja seks komersial, biasa disebut 

mucikari atau germo. Untuk calon konsumen yang umumnya seorang 

berduit, mereka cukup mencari mucikari untuk dicarikan PSK sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

kepada germo bernama NY (nama samaran) 32, menceritakan bahwa 
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pada zaman dulu PSK dikumpulkan di satu rumah kaca agar menarik 

perhartian calon konsumen lalu mereka dapat langsung memilih PSK 

yang diinginkan. Untuk jaman modern seperti sekarang mucikari 

menyimpan foto-foto PSK yang dapat dipilih calon konsumen, lalu mereka 

memanfaatkan aplikasi seperti WeChat, Beetalk, dan Michat, yang fitur-

fiturnya sangat mendukung demi kelancaran proses transaksi mereka.lalu 

mucikari memberi tarif kepada calon konsumen, mereka dapat tawar 

menawar harga dan kebanyakan dari mucikari meminta untuk tarif 

dibayar dimuka agar menghindari calon konsumen tidak membayar. Untuk 

tarif PSK berkisar Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000, lalu upah untuk 

mucikari atau germo berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 150.000 tergantung 

dari hasil kesepatan tersebut. Untuk tarif kamar bervariatif, mulai dari Rp. 

30.000 sampai Rp. 50.000 untuk sekali pakai berkisar 15 sampai 30 menit 

namun ada beberapa konsumen yang menginginkan PSK untuk dibawa 

ke hotel yang diinginkan. Setelah calon konsumen memilih PSK yang 

diinginkan, konsumen menunggu di tempat yang dijanjikan, mucikari 

memanggil PSK yang dipilih lalu mereka bertemu ditempat yang 

disepakati. 

Di dalam ketentuan KUHP, tidak ada pasal yang dapat digunakan 

untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP 

hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari 

berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP: 

Pasal 296 KUHP merumuskan,  
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“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan 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 
pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. 
 
Kemudian pasal 506 KUHP merumuskan,  

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan 
pidana kurungan paling lama satu tahun” 
 
Tinjauan Pasal 296 Jo. 506 memang dikhususkan untuk mucikari 

yakni, Hoge Raad 6 Oktober 1941-1942 disebutkan bahwa termasuk 

pengertian memudahkan perbuatan cabul, ialah menyewakan kamar 

untuk member kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

(Soenarto, 2000: 177). 

Kasus prostitusi juga tidak dapat dilepaskan dari adanya pelaku dan 

korban. Pelaku di sini berdasarkan pasal 12 UU Tindak Pidana 

Perdagangan Orang adalah  

“setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 
perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana 
perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana 
perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan 
orang dengan pidana pernjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 
tahun”.  
 
Mucikari dalam dua kasus di atas telah memenuhi unsur sebagai 

pelaku dari tindak pidana perdagangan orang karena telah menggunakan 

atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil 

keuntungan dari eksploitasi korban. Dalam hal ini eksploitasi seksual yaitu 

segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain 
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dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. 

Dalam agama Islam, prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina. 

Konsep ini jelas bertentangan dengan nilai yang dianut oleh sebagian 

besar masyarakat di Indonesia yang beragama Islam dan juga nilai-nilai 

adat bangsa Indonesia tentang perzinaan yang pada hakikatnya 

perzinaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang di luar ikatan 

pernikahan yang sah.  

Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan 

konsep hukum konvensional atau hukum positif (Djubaedah, 2010: 15), 

karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan 

pernikahan yang diharamkan seperti pelacuran masuk kedalam kategori 

perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam 

tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah 

berkeluarga ataupun belum. Para PSK yang rutinitasnya identik dengan 

perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana 

terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak 

berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. 

Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali 

tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini dan 

benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang. Prostitusi tidak hanya 

sebuah gejala individu tetapi sudah menjadi gejala sosial dari 

penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Islam juga 
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sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu 

mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit 

sosial ini. 

Pandangan Islam mengenai prostitusi tersebut memandang perbuatan 

itu sebagai tindakan tercela dan punya sanksi besar. Disamping itu, 

hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Islam tidak membedakan, 

apakah tindakan zina dilakukan atas suka sama suka, paksaan, oleh 

bujangan atau yang sudah berumah tangga. Tidak beda pula, apakah ada 

tuntutan ke pengadilan atau tidak, semuanya dipandang sebagai 

perbuatan zina. Berkaitan dengan masalah hukum prostitusi atau 

perzinaan, Allah SWT. memberikan penjelasan dalam Al-Qur’an (Anwar 

Abu, 2010) sebagai berikut: 

نَااتَْقَربُوااَوَلا ِّ َّهُااۖ ااالز  ن
ِ
َشة ااََكنَااا ااَوَساءَاافَاحِّ َسبِّيل    

 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al Isra’ 
[17]: 32). 
 

انَِّيةُا ااالزَّ انِّ واااَوالزَّ ُ د اوَااُكَّااافَاْجِلِّ ْْنَُماااحِّ ائَةَاامِّ ة ااامِّ َمااتَأُْخْذكُْااَوَلااۖ اااَجِْلَ ِّ ااَرْأفَة اااِبِّ ينِّاافِّ اادِّ

ِّا نْاااّللَّ
ِ
نُونَااُكْنُتْااا ِّااتُْؤمِّ ّللَّ رِّااَوالَْيْومِّااِبِّ نَااَطائَِّفة ااعََذاَِبَُماااَولْيَْشهَدْااۖ اااْلآخِّ نِّيَاامِّ الُْمْؤمِّ  

 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seseorang 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 olehsekumpulan dari orang-orang yang 
beriman” (Q.S. An Nur [24]: 2). 

 
Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi prostitusi atau zina 

adalah memupuk ilmu pengetahuan agama, membuat dan membentuk 
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hukum prostitusi dan perzinaan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan 

Hadits. Berdasarkan fenomena dan gejala-gejala tersebut diatas maka 

muncullah beberapa masalah. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diambil identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam 

terhadap mucikari? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana mucikari dari segi hukum 

positif Indonesia dan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembahasan merupakan hal yang menjadi motivasi dasar 

penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari 

jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan 

daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penulis tesis ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia 

dan hukum Islam terhadap mucikari. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana 

mucikari dari segi hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan di 

atas juga diharapkan berguna: 
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1. Manfaat teoritis. 

a. Untuk melengkapi wacana perpustakaan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar tentang pelaku mucikari. 

b. Untuk pemanfaatan terhadap pengembangan ilmu hukum 

khususnya ilmu hukum pidana serta merupakan sumbangan 

pemikiran bagi pemecahan teoritis mengenai pelaku mucikari. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk dijadikan bahan masukan atau informasi kepada 

masyarakat yang belum mengetahui tentang sanksi pidana 

mucikari. 

b. Untuk dijadikan pijakan (referensi) dalam penelitian 

selanjutnya pada masalah masalah yang terkait dengan 

mucikari.


