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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Manusia adalah mahkluk ciptaan Tuhan yang paling indah (ahsani taqwin) 

tapi juga sebagai makhluk Tuhan paling unik. Manusia adalah misteri bagi dirinya 

sendiri dan orang lain.manusia tidak sepenuhnya bergerak dengan pikirannya, tetapi 

juga bertindak dan berpikir dengan nurani. Akal sehat sering dikalahkan oleh gairah 

dan hasrat libido. Secara eksistensi, manusia terus bergerak memburu, 

memperebutkan, dan mempertaruhkan diri untuk kenikmatan-kenikmatan dan 

hasrat-hasrat (hub al-syahwat/ al musytahayat). Maka dari itu, sudah menjadi 

kebutuhan yang fitrah bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan akan 

pemenuhan hasrat seksualitas. Pemenuhan hasrat seksualitas selain bertujuan untuk 

biologis dan kepentingan reproduksi tetapi juga berfungsi sebagai hiburan dan 

pemuasan emosi. 

Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur 

pola hidup bersama. Aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah 

pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Aturan dan 

norma masyarakat telah mengatur mekanisme pemenuhan tersebut. Secara umum 

kebutuhan seksual dapat terpenuhi setelah memenuhi pesyaratan utama yaitu 

perkawinan. 

Pemenuhan kebutuhan seksual diluar perkawinan dianggap sebagai sebuah 

tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 
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Penyimpangan ini akan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan dan celaan yang 

dilakukan oleh masyarakat serta tidak menutup kemungkinan dikucilkan dari 

kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang wajar 

yaitu seperti prostitusi dan perzinaan, yang telah mewarnai kehidupan masyarakat. 

Perilaku prostitusi merupakan perbuatan yang sangat dikutuk, sebagai profesi 

tertua di dunia,  prostitusi dianggap bukan sebagai lapangan kerja yang sah atau 

kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat kecuali oleh para pelanggannya. Tak 

bisa dipungkiri, walaupun perilaku prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang 

karena bertentangan dengan moral, agama dan budaya, namun dari waktu kegiatan 

prostitusi terus berkembang sehingga dapat menimbulkan resiko dan penyakit 

menular lainnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai ibu Kota Sulawesi Tenggara, Kota Kendari 

menetapkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda Kota Kendari Nomor 

9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, dimana 

penetapan Perda ini merupakan wujud dari ke khawatiran pemerintah akan dampak yang 

diciptakan dari perilaku prostitusi kedepannya, sesuai julukannya Kota Kendari merupakan 

Kota Betaqwa yang seharusnya kegiatan seperti itu memang harus dimusnakan. 

Dalam hal perilaku prostitusi, Kitab Udang-Undang Hukum Pidana mengaturnya 

dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat 

kesenjangan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan 

melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai 

kebiasaan di atur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 

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

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang 

mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh 

seseorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi: 

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan 
menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 
tahun”. 

 

Fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan menjadi salah satu bukti bahwa masih 

banyak peraktik prostitusi di Kota Kendari. Dilansir dari artikel Telisik.id, bahwa peraktik 

prostitusi ini tersebar diberbagai titik Kawasan kebi dan tempat mangkal para pekerja sex 

komersial atau disebut (PSK) sangat terbuka dan mudah ditemukan. Harga yang dipasok 

oleh PSK berfariasi tergantung “durasi waktu”. Juga wawancara awal yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan salah satu pekerja yang menjabat sebagai kasir bar terkenal di Kota 

Kendari membenarkan perilaku prostitusi terjadi ditempat itu, bahkan mereka masuk 

imputan kasir juga ada “julukan” khusus untuk setiap ledis ditempat tersebut. Apalagi di 

zaman yang serba canggih semua hal menjadi sangat mudah untuk ”memesan” PSK saja 

bisa melalui Aplikasi Mi Chat. Walaupun adanya Perda Nomor 9 Tahun 2017 ini ternyata 

tidak cukup untuk menghentikan perilaku prostitusi yang terjadi di Kota Kendari. 

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi. 

Apabila kita melihat dalam perspektif Islam prostitusi mengacu pada zina walaupun 

keduanya berbeda defenisi tetapi memiliki kesamaan yaitu persetubuhan dan/atau 

perbuatan cabul oleh orang-orang yang tidak terikat perkawinan. dan hal ini perbuatannya 

dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur’an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. 

AL israa; 32 



5 

 

  @ C Dا و   E F G   H I  JKا   L I ن   اN O   P Q  RN S   ء N U و   ◌   W X Y U 

Terjemahannya: “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

yaitu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”. 

 

Di dalam ayat lainpun menegaskan bahwa perilaku prostitusi tidak 

dibenarkan dan sangat dicelah. Seperti yang tertera dalam AL-Qur’an surah An-

Nuur ayat 33 yang berbunyi; 

  Z [  \ ]  ̂  X K ن   @   اa K ̀ _   و  b و   c ̀ N  RN d I H  ]  R   e f X g  h ̀     هللا   _ j   L k  l S   _ ̀ a Kا و  ن   ◌   C h ] Y ̀   m ] d Kا N n j 

  o d k j   e d IN n ̀ ا   e ھ  C Y GN d S   ا ن   e ]  n k q   e f X  S ا  E X  r   e ھ  C G ا     N jل   j _   و 
e du   اa K ي    هللا    G و @   ا  ا ◌   C ھ E d G   e d ]  X ] S 

H k q   ء N h Y Kد ن   ا ن   ا N g ا ر   x y G ا  C h ] Y ] K   ض E q   ةC  X  y Kا N X I bKا   _ j و   ◌   _ f ھ E d ̀   ن N S   
 j   b \ D _    هللا  

  _ f اھ  E O ر   ا  C [ |   e X  R ر 

Terjemahannya: “dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 

melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, 

karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang 

memaksa, maka sesungguhnya AllahMaha pengampun lagi Maha 

penyanyang sesudah mereka dipaksa itu”.(QS. An-Nuur:24/33) 

Terdapat pula beberapa Riwayat yang menjelaskan tentang perilaku prostitusi 

salah satunya yaitu; 

� � � � �ن   �  � �� & % $ #   أ ! � !     �  � � �  �   '( ' ا/ .   أ ! � �     - � , +ر   �     (  � ' و �     و  �     !   .% $  �  ' &     �   � $ � 

: 9 ا�6 $ �   8 7 6 5   4 �ل   هللا    8 : =   � : % >   هللا    ص  � �   أ � B =   اA6 @ ?   أ ي   و  C .   أ ن   4 �ل   هللا    �   D E     F ھ +   @ �  ا : H I   و   J   5 : 4   إ ن   H 6 ذ 

  =%  B C 6   5 : 4   = �   ل   أ ي�أ ن   4  6 � ك   M I E .   و  �ف   و   P E   أ ن   = C Q (   H C -   5 : 4   = �   ل   أ ي�ا@ �   أ ن   4   R E   # :% : �ر ك   �   ) 

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ['Utsman bin Abu Syaibah] Telah 
menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Abu Wail] dari ['Amru bin 
Syurahbil] dari ['Abdullah] dia berkata; Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab; 
'Bila kamu menyekutukan Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku 
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berkata; tentu itu sungguh besar.' Aku bertanya lagi; 'Kemudian apa? Beliau 
menjawab; 'Apabila kami membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan.' 
Aku bertanya lagi; 'kemudian apa? ' beliau menjawab; 'Berzina dengan istri 
tetanggamu”. (H.R Bukhari no. 4117 dalam kitab Shahih Bukhari) 

Dari segi hukum sudah jelas bahwa perilaku prostitusi menurut ajaran islam 

hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Sebagai agama yang 

menyeluruh, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-

nya, Al Qur’an dan Hadits menjadi sumber dasar agama islam.Perkembangan 

zaman membuat permasalah masyarakat kian beragam, menjadi rahmatan lil 

alamain Agama Islam, selalu mempunyai solusi Maqashi As- Syariah salah 

satunya, memberi warna dan kontribusi yang dapat menjadi ukuran bagi legislasi 

hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu 

mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. 

Maqashid As-Syariah adalah dirumuskan sebagai tujuan Syariah dan 

merupakan ilmu yang terlahir dari kajian Ushul Fiqih untuk melakukan istibath 

hukum. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk Maqashi As-Syariah menjadi 

prinsip umum yang disebut kulliyat al-khamsah.  

Oleh karena itu menurut peneliti diyakini kejadian-kejadian yang terjadi 

pantas dan layak untuk dijadikan masalah penelitian ini guna melihat sejauh mana 

tindakan pemerintah dalam menjalankan Perda Kota Kendari no 9 tahun 2017 dan 

bagaimana “tinjauan maqashid as-syariah terdahap implementasi perda kota 

Kendari no 9 tahun 2017 tentang pencegahan dan perilaku prostitusi”. sehingga 

dapat meminalisir perilaku prostitusi yang ada di Kota Kendari. 

1.2.Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didentifikasikan 

masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi dan 

mencegah perilaku prostitusi yang ada di kota kendari. 

1.3. Batasan Penelitian 

Mengingat keterbatasan peneliti, baik itu keterbasan yang bersifat materi 

maupun non-materi seperti pengetahuan yang meluas dan juga masalah efisiensi 

waktu untuk penelitian, maka agar penetilian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai 

rencana, tentu perlu adanya pembatasan masalah yang perlu diteliti. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan dibatasi : 

1. Peran pemerintah Kota Kendari dalam menyelesaikan masalah yang 

terdapat dalam Perda Kota Kendari Nomor. 9 Tahun 2017 tentang 

pencegahan dan penaggulangan perilaku prostitusi. 

2. Bagaimana peran Maqashid As-Syari’ah dalam mewujudkan Perda No. 9 

Tahun 2017 di Kota Kendari. 

1.4.Rumusan Masalah 

1.4.1. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 

perilaku prostitusi di Kota Kendari ? 

1.4.2. Bagaimana perspekstif Maqashid As-Syariah terdahap Implementasi Perda 

Nomor 9 Tahun 2017 ? 

1.5.Tujuan 

Penelitian ini Mengacu pada rumusan masalah di atas sehingga mendapatkan 

beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:  
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1.5.1. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencegah dan menaggulangi 

terjadinya perilaku prostitusi 

1.5.2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Maqashid As-Syariah terhadap 

Implementasi Perda Kota Kendari No. 9 Tahun 2017 

1.6.Manfaat  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan tambahan 

pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :  

1.6.1. Manfaat Teoritis  

Pembahasan Penelitian dalam kaitan penerapan pencegahan dan 

penanggulangan perilaku prostitusi, dengan adanya penelitian ini semoga dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum. 

Khusunya hukum pidana, Juga untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk 

pencegahan dan penanggulangan yang pemerintah sediakan. Selain itu dapat 

diketahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam 

mengurangi perilaku prostitusi di Kota Kendari. Terlebih lagi khasanah 

keilmuan bertambah dan juga bermanfaat bagi peneliti. 

1.6.2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni masyarakat 

dapat mengetahui bentuk hukuman yang akan didapatkan sebagai ganjaran dari 

pelaku perilaku prostitusi, Serta masyarakat  mengetahui macam-macam bentuk 

pecegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi beserta dampaknya. 

1.7.Definisi Operasional 
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Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas  ruang 

lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut: 

1. Implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Mulyadi (2015:12) 

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Kota 

dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota. Kewenangan daerah 

dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentan atas perubahan Undang-

undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. (Pasal 1 ayat 8) 

3. Pencegahan merupkan semua tindakan yang bertujuan untuk 

menghalangi, menahan, ataupun menangkal terjadinya sesuatu hal. 

4. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk 

mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya 

sesuatu hal. 

5. Perilaku prostitusi merupakan perilaku menyimpang aksi yang 

dilakukan seseorang dalam menjajakan tubuhnya (jual diri), 

kehormatannya sebagai wanita hanya untuk mendapatkan imbalan dan 

tentunya untuk memuaskan nafsu-nafsu birahi dari si penyewa tersebut 

yang  tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma  masyarakat 

6.  Maqashid As-Syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dengan jalan 

menetapkan suatu hukum  islam demi kemaslahatan masyarakat baik itu 

bagi aspek rohani atau jasmaninya maupun bagi kehidupan sosial dan 

individu
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