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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar belakang Penelitian 

  Masalah pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” 

merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu 

setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga berembrio dari konstruksi 

masyarakat itu sendiri.
1
 

  Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib 

mengatakan bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, 

melanggar norma, mengacaukan dan menimbulkan begitu banyak ketidak 

tenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk 

mencela, mereaksi atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. 

Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam 

kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga 

melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.
2
 

  Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa dimasa 

depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat 

membawa kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Namun demikian, seiring 

berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi 

muda bangsa ini. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan 

generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat globalisasi. 

Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (borderless world) 

                                                             
1 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika   

  Aditama: Bandung, hlm 7. 
2 Ibid. hlm. 7. 
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dengan arus informasi super cepat (super high way information) yang 

mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang ICT 

(Information and Communication Technology). Tantangan globalisasi pada 

perkembangan ICT bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah 

Situs Jejaring Sosial. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di 

dunia maya atau internet.
3
 

        Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari 

masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan 

mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.
4
 

Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit 

wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat 

mobilisasi orang dan barang.
5
  

        Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai 

produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi 

telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi 

komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut 

dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada 

umat manusia. 

        Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia 

nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, 

                                                             
3  Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, Kencana. Jakarta. 2009 Hlm. 163 
4 www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.uns.

ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a diakses pada 

tanggal 26 april 2017 Pukul 21.18 WIB 
5 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika 

Aditama, Bandung, Hal. 7 
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kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan 

membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia 

secara dikotomis menjadi real life (kehidupan nyata) dan virtual life (kehidupan 

maya). 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah 

gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi 

bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga tindak pidana dunia maya yang 

terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya termasuk dalam hal ini adalah 

mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam 

penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah 

atau tidak melakukan tindak hukum pidana, disamping perbuatannya dapat 

dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas 

legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan 

kepadanya dapat dipertanggung jawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran 

demikian telah sesuai dengan penerapan-penerapan asas legalitas dalam hukum 

pidana (KUHP), yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 

(1) KUHP “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” atau dalam 

istilah lain dapat dikenal “tiada pidana tanpa kesalahan”.
6
 

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan secara 

modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan 

berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus 

kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang/manusia 

                                                             
6 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana Bagian pertama, Alumni: Bandung, 1987, hlm 36. 
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bukan kejahatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized) dan lintas 

Negara (transnational) sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational 

organized crime (TOC).
7
 

Kasus perdagangan orang yang terjadi hampir seluruh kasus yang ditemukan 

dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. 

Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan 

anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. 

Di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak 

perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, 

dalam berbagai studi dan laporan NGO (Non Governmental Organization) 

menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan 

orang, di samping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.
8
 

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan 

masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Cyber crime 

merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai 

dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.
9
 

Adapun contoh kasus kejahatan di bidang cybercrime yang terungkap 

mengenai prostitusi online di Indonesia, yaitu : 

Seperti halnya kasus yang pernah terjadi di Kota Bandung yaitu pada hari 

Kamis, 7 Februari 2013 Kepolisian Jawa barat yang beralamat di jalan Soekarno 

                                                             
7 Supriyadi Widodo Eddyono, Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM- 

Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 2-3 
8 Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, http://news.indosiar.com/news- 

read.htm sid=47681, diakses tanggal 30-10-20126.pukul 19.00 
9Arief, Barda Nawawi, 2006, Tindak Pidana Mayantara, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 

hlm. 1. 
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Hatta Kota Bandung, Kepolisian menangkap seorang tersangka dengan inisial W 

yang diduga menjadi otak di balik praktik prostitusi online. Tersangka W dijerat 

dengan pelanggaran Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 34 dan 35 

Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 378 KUH 

Pidana, dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Polisi menyita sebuah 

laptop, dua HP, dan beberapa buku rekening dari tangan tersangka. Buku 

rekening tersebut diduga menjadi penampungan uang dari para member yang 

bertransaksi jasa prostitusi online yang dikelola W.
10

 

Prostitusi online sebagai kejahatan cyber crime merupakan kejahatan jual beli 

perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang bersendikan 

pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya 

atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi 

kejahatan tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2016 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.” 

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 

opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau Siasat 

                                                             
10Andi Haryanto, http://news.detik.com/read/2013/02/07/17/1729/2164138/10/polisi-tangkap- 

pengelola-situs.prostitusi online-di Bandung? Di akses pada tanggal 22 November 2016 pukul 14.18 

WIB. 

http://news.detik.com/read/2013/02/07/17/1729/2164138/10/polisi-tangkap-%20pengelola-situs.prostitusi
http://news.detik.com/read/2013/02/07/17/1729/2164138/10/polisi-tangkap-%20pengelola-situs.prostitusi
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(Malaysia).
11

 Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  

bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  

yang  terjadi  dan  guna  menemukan ersangkanya”.
12

 

Dan sebagaimana telah diatur dalam Buku II KUH Pidana Bab XIV tentang 

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab II tentang 

Pelanggaran Ketertiban Umum. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1, 2, 4 dan 5 yang menyatakan 

bahwa: 

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan.” (Butir 1) 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 

(Butir 2) 

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.” (Butir 4) 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang.” (Butir 5). 

 

       Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)  KUHAP  diatas,  menjelaskan  

bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang 

dapat meyakinkan atau mendukung kenyakinan bahwa perbuatan pidana   atau 

perbuatan yang dilarang oleh  ketentuan  pidana itu benar-benar terjadi. 

       Pengumpulan bahan  keterangan  untuk  mendukung  keyakinan  bahwa  

perbuatan pidana  itu  telah  terjadi,  harus  dilakukan  dengan  cara  

                                                             
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120. 
12 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

SinarGrafika, Jakarta,2010, hlm32 
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mempertimbangkan  dengan saksama  makna  dari  kemauan  hukum  

sesungguhnya,  dengan  parameter  apakah perbuatan  atau  peristiwa  pidana  

(kriminal)    itu  bertentangan  dengan  nilai-nilai yang hidup pada komunitas 

yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak 

lain di peristiwa tersebut. 

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1): 

1. Penyidik adalah : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang 

khusus oleh undang-undang.
13

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan 

Penyidik adalah: 

1. Untuk  dapat  diangkat  sebagai  pejabat  penyidik  Kepolisian  

Negara  Republik Indonesia   sebagaimana   dimaksud   dalam   

Pasal   2   huruf   a, calon  harus memenuhi syarat :  

a. Berpangkat  paling  rendah  Inspektur  Dua  Polisi  dan  

berpendidikan  palingrendah sarjana strata satu atau yang setara; 

b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; 

c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi  

reserse kriminal; 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; Dan 

                                                             
13 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan 

Persktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22 
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e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi 

Bahwa berdasarkan Undang-undang ITE pasal 43 butir ayat 1, menyatakan 

bahwa: 

“Selain penyidik penjabat polisi Negara republik Indonesia, penjabat 

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi 

elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan 

penyidikakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi 

elektronik”. 

 

Penyidik dalam kasus ini di beri kewenangan khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Tetapi pada kenyatannya masalah penegakan hukum di Indonesia masih 

sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang 

dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu 

sendiri.  Seperti pada kasus prostitusi ini penyidik seharusnya bisa lebih peka 

terhadap kasus prostitusi online atau kasus cyber crime lainya karena dalamhal ini 

penyidik harus memiliki kemampuan lebih dalam bidang IT agar lebih bisa 

menggali informasi dalam menemukan tindak pidana dalam bidang cyber crime. 

Dampak dari kemajuan revolusi media elektronik sangatlah mudah untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan dari internet, salah satu dampak 

negatifnya adalah tindak pidana prostitusi online. 

Penanganan masalah tindak pidana prostitusi online adalah Kepolisian 

Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam 
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penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Dari 

beberapa uraian yang dijelaskan di atas sudah dapat dipastikan bahwa institusi 

Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting 

dalam usaha pengungkapan sebuah kasus tindak Pidana prostitusi online. 

Seharusnya dalam kasus ini polisi tidak hanya menunggu dan menanti laporan dari 

masyarakat atau warga yang melaporkanya dalam kasus ini seharusnya polisi di 

bidak ditreskrimsus beserta jajaranya bergerak dan mencari kasus cyber crime 

yangmarak terjadi akhir-akhir ini. 

Dari pemaparan di atas penulis tertarik mengangkat karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA 

SOSIAL DIHUBUNGKAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI 

POLDA JABAR”. 

B. Rumusan Masalah 

    Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana prostitusi online di 

Polda Jawa barat? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

prostitusi online melalui media sosial di Polda Jabar? 

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap 

penyidikan tindak pidana prostitusi online di Polda Jabar? 



10 
 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis adalah:  

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyidikan dalam kasus 

prostitusi online di Polda Jawabarat. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak 

pidana prostistusi online yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi 

tindak pidana di Polda Jawabarat. 

3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

terhadap penyidikan tindak pidana prostitusi online di Polda Jawa 

barat. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan pemikiran baru dan masukan bagi 

masyarakat Indonesia, kepolisian dan instansi yang berwenang dalam 

rangka perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam 

hukum pidana. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan pemikiran dan 

masukan yang kongkrit terhadap dunia hukum, khususnya bagi para 

penegak hukum, penjabat pemerintah terkait, dan masyarakat pencari 

keadilan pada umumnya. 
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2. Secara praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi penyelenggara 

pemerintah dan instalasi lainnya yang bersangkutan dengan 

penelitian ini. 

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat luas agar mengerti dan paham hukum 

yang berlaku di Indoensia. 

E. Kerangka Pemikiran 

       Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, 

keputusan dan bisa diartikan penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky 

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan menurut Browne 

dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan.
14

 

       Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dilengkapi dengan segala kebutuhan, dalam mencapai kebijakan 

yang telah diputuskan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan.  

                                                             
14 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hlm. 70. 
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       Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah 

sebagai berikut:
15

 

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan 

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi 

informasi yang disampaikan; 

2. Recouces (Sumber daya), yaitu meliputi terpenuhinya jumlah staf 

dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana dari program; 

4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. 

       Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau 

dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana 

formil. Dimana hukum acara pidana ini mempunyai ruang lingkup yang lebih 

sempit yaitu hanya mengenai proses mencari kebenaran, penyidikan, 

penyelidikan dan terakhir pada proses pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh 

jaksa. Tujuan dari adanya hukum acara pidana menurut Van Bemelen adalah 

mencari dan menemukan kebenaran. Sementara menurut doktrin (pendapat 

para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan 

                                                             
15 ibid 
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menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim dan 

melaksanakan putusan hakim. 

       Adapun tujuan dari mencari dan menemukan kebenaran materil disini 

adalah mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan 

tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan dalam suatu 

kasus pelanggaran hukum, kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan 

putusan Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak 

pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat 

dipersalahkan.
16

 

       Penegakan hukum di Wilayah hukum Polda Jawa Barat dalam kasus 

tindak pidana dunia maya (prostitusi online) yang berhubungan dengan 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, teori utama yang digunakan adalah teori sistem hukum.  Teori 

sistem hukum menurut Lawrence Frriedman ada 3 teori penegakan hukum, 

yaitu subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Baik substansi 

hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berhubungan dan tidak 

dapat dipisahkan dalam penegakan hukum yang erat kaitanya dengan 

penegakan hukum tindak pidana media social 

       Aktivitas dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait 

dengan teori mengenai penegakan hukumnya. Mengingat para penegak 

                                                             
16

Jupri, http://www.negarahukum.com./hukum/pengertia-hukum-acara-pidana.html. 
Diakses pada tanggal  

http://www.negarahukum.com./hukum/pengertia-hukum-acara-pidana.html
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hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan 

yang diasumsikan sebagai maya, yaitu suatu yang tidak terlihat dan semu.
17

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 

metode penelitian yang akan memaparkan (mendeskripsikan) fenomena 

maupun kejadian yang terjadi di masyarakat atau memberikan gambaran 

secara utuh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi sebagai suatu 

kesatuan yang terintegrasi.
18

 

Dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai norma hukum, meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang mencakup permasalahan dalam Pelaksanaan penyidikan tindak 

pidana prostitusi online yang terjadi di daerah hukum Polda Jawa Barat. 

Deskriftif penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah 

atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar 

untuk mengungkapkan fakta perihal penyidikan tindak pidana prostitusi 

online. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang 

dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan 

perundang undangan atau hukum yang sedang berjalan secara efektif. 

 

                                                             
17 Andi hamzah, aspek – aspek pidana di bidang computer, (Jakarta: Sinar grafika, 1990). 

hlm,23-24 
18 Ibid 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan sekunder: 

a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak 

yang berkompeten dalam mengani permasalahan terkait judul 

penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari 

wawancara secara langsung dengan pihak informan yang dalam hal 

ini adalah pejabat Diskrimsus khusus unit cybercrime di Kepolisian 

Daera Jawa Barat.
19

 

b. Data sekunder ialah data yang diperlukan untuk melengkapi data 

primer dan data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan yang 

mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana prostitusi 

online, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik. 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

d) Undamg-Undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi 

e) Undamg-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

                                                             
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit. hlm. 12. 
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f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. 

g) Perkap kepolisian No. 3 Tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelaksanaan Penyidikan  Tindak Pidana  

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubunganya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mnganalisa bahan 

hukum primer, yaitu buku-buku, makalah-makalah, dan hasil hasil 

penelitian. 

3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus 

lengkap Inggris-Indonesia jenis data yang dikumpulkan adalah jenis 

data kuanlitatif yaitu pencatatan data mengenai semua hasil yang 

didapat dari wawancara dan pengamatan yang sistematis, lengkap dan 

akurat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

   Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut:  

a. Studi keputakaan, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji 

buku-buku serta undang-undang yang ada hubunganya dengan yang 

diteliti guna memperoleh landasan teoritis. 

b. Studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam 

penelitian, adalah sebagai berikut: 

1) Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan terhadap gejalagejala subjek yang 



17 
 

diselidiki.
20

 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan 

langsung ke markas Polrestabes Bandung dan tempat lainya 

yang berhubungan d4ngan penelitian ini. 

2) Wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya-jawab dan 

mengadakan komunikasi langsung dengan narasumber dalam 

hal ini semua yang berhubungan dengan kasus dan penelitian 

ini. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan 

lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, dan sebagainya.
21

 Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan 

untuk memahami dan merangkai data yang telah di kumpulkan secara 

sistematis sehingga diperoleh gambara mengenai masalah atau keadaan yang 

diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang mendasar 

pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 

 

                                                             
20

 Burha Asofa, metode penelitian hukum, rieneka cipta, Jakarta, 2007,hlm97 
21 Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kuanlitatif, Op.cit. Hlm. 190. 
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5. Lokasi Penelitian 

        Alasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polda Jawa Barat 

secara obyektif yaitu karena Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang 

sangat luas dan beragam pula kasus yang terjadi di Provinsi Jwa Barat, dan 

kasus tindak pidana yang akan diteliti merupakan kasus yang pernah terjadi di 

Jawa Barat, serta peneliti kebanyakan melihat dan membaca mengenai Polda 

Jabar yang kerap menangani kasus tindak pidana yang hendak diteliti melalui 

beberapa media sosial termasuk koran dan Internet di sebuah sumber yang 

mampu dipertaggung jawabkan kebenarannya. 

a. Penelitian Lapangan 

1. Markas besar Polda Jawabarat 

2. Dan tempat lainya yang berhubungan dengan kasus ini. 

b. Penelitian Kepustakaan dilakukan di: 

1. Perpustakaan Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

2. Perpustakaan Fakultas syariah dan hukum 

3. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. (BAPUSIPDA). 

4. Dan tempat lainya yang berhubungan dengan penelitian ini 


