
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1   Penelitian Relevan 

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Tinjauan 

Maqashis As-Syariah Terhadap Implementasi Perda Kota Kendari No. 09 Tahun 2017 

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi”. Maka perlu dilakukan 

review terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau 

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, 

diantarnya adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Firdaus pada tahun (2019) tentang 

Implementsi peraturan daerah kabupaten pasuruan No 3 tahun 2017 tentang 

penanggulangan pelacuran dan relevansinya terhadap pemberantasan 

pelacuran terselubung, mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri 

Malang. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa upaya 

penanggulangan pelacuran dalam memberantas pelacuran yaitu dengan 

melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya seks bebas dan 

pelacuran dengan melakukan pembinaan kepada dinas sosial dan penindakan 

secara hukum. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Erna Wahyuni tahun (2015) tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 1956 

Tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kota Semarang” Fakultas Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian dalam skripsi 
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ini menunjukkan bahwa peraturan daerah no 10 tahun 1956 tentang 

penanggulangan pelacuran di kota Semarang terhadap pelacuran belum berlaku 

efektif dalam menjerat dan menanggulangi pelacuran, karena adanya Perda ini 

hanya melarang adanya pelacuran di tempat-tempat umum, dan dalam 

penangkapan pelacuran yang hanya di dasarkan pada kecurigaan dan 

prasangka. Akibatnya dilapangan sering terjadi kasus salah tangkap terhadap 

perempuan baik-baik karena disangka sebagi pelacur. Padahal di dalam hukum 

pidana Islam, menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezina harus 

mendatangkan empat orang saksi. 

3. Penelitian yang diajukan oleh Dadang Sutarjo tahun (2019) tentang “Peranan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit 

Masyarakat Kota Jambi (Implementasi Perda No 2 Tahun 2014, Tentang 

Pemberantasan Pelacur Dan Perbuatan Asusila)” Fakultas Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Berdasarkan penelitian dalam 

skripsi ini, (1) peran satpol PP kota jambi dalam menegakkan perda no 2 tahun 

2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila meliputi: 

pengawasan dan penindakan, menindaklanjuti laporan, kerjasama. (2) kendala 

yang dialami Satpol PP kota jambi dalam penegakan perda no 2 tahun 2014 

tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila antara lain: adanya 

kebocoran informasi saat melakukan razia, anggaran/dana, onkum TNI atau 

Polri melindungi tempat usaha, pemilik usaha yang kurang kooperatif. (3) 

dampak penegakkan perda no 2 tahun 2014 oleh Satpol PP kota jambi dapat 
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dilihat sebagai berikut: meningkatnya kesadaran hukum, menurunnya kasus 

pelacuran dan perbuatan asusila. 

Kesimpulan dari ketiga skripsi di atas pada dasarnya sama yaitu membahas 

tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi di Kota masing-masing 

yang sudah berjalan tapi Implementasinya belum maksimal. 

 Skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, persamaanya adalah sama-sama membahas Implementasi Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan perilaku prostitusi. Sedangkan perbedaannya skripsi 

penulis dengan ketiga skripsi di atas mengenai Implementasi Perda tentang 

penanggulangan perilaku prostitusi juga peran Satpol PP, Dinas Sosial, serta 

Kepolisian dalam menjalankan Perda nomor 9 tahun 2017, akan tetapi belum 

teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya permasalahan yang dihadapi peneliti yaitu 

menganalisis bagaimana tinjauan Maqashid As-Syariah terhadap pengimplementasian 

Perda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi yang ternyata masih 

belum efesien juga perbedaan lokasi penelitian. 

2.2.Teori Sistem Hukum 

Teori Sistem Hukum Menurut pendapat Lawrence Meir Friedmen, seorang yang 

pandai dalam sosiologi hukum dari Stanford University. Secara Kontekstual dapat 

dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori. Pertama, 

materi atau isi hukum yang benar (Legal Substance). kedua, sarana dan prasarana yang 

lengkap dan up to date aparat hukum yang adil dan beribawa (Lega Structure). ketiga, 

budaya masyarakat (Lega Culture) yang pro hukum (Yasin, 2018).  

2.2.1 Substansi Hukum (Legal Substance) 



13 

 

The substance is composed of substantive rules and rule about how institution 

should behave (Substansi terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana 

lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum 

yang temasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis (Ali, 2009). Oleh karena itu substansi hukum yang dirancang harus memenuhi 

tiga aspek, yaitu: 

a. Aspek Filosofi, hukum harus dibuat dengan menunjang nilai filosofi atau 

jiwa kehidupan masyarakat. 

b. Aspek Sosiologis, hukum harus di susun dengan menunjang potensi dan 

nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat ( Local Wisdom ). 

c. Aspek Yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara satu 

dengan yang lain baik setingkat ataupun peraturan yang lebih tinggi. 

Dari ketiga aspek di atas dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara 

hierarki dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila Filosofis 

mencitrakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, menunjang kearifan local yang 

berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain (Yasin, 

2018). 

2.2.2 Struktur Hukum (Legal Structure) 

 Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system 

(Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur 

hukum meliputi keseluruhanpranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh 

Lembaga kepoilisian, kejaksaan, dan pengadilan (Ali, 2009).  
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Terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dalam struktur hukum, yaitu: 

a. Sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang di perlukan dalam perumusan, 

pemberlakuan dan penegakan hukum. 

b. Aparat hukum yang bertanggung jawab serta kompeten meliputi aparat 

perumusan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum. 

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat Justitia et pereat mundus” 

meskipun dunia in runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan 

atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan 

independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan Perundang-undangan bila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan 

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Terdapat empat fungsi utama dalam struktur hukum atau aparatur hukum, 

yaitu: 

1) The Ligislation of law atau disebut sebagai pembuat hukum 

2) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum 

3) The Enforcement of law atau disebut dengan administrasi hukum yang 

efesien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertanggung 

jawab (Iriani, 2011). 

Suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan 

dari masyarakat, belum tentu terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh 
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aparat pelaksana hukum. Sehingga dibutuhkan penegak hukum yang jujur dan 

professional. 

2.2.3 Budaya Hukum (Legal Culture) 

  Legal culture refers, then to thouse part of general culture, costums, 

opinions, wais of doin, that bend social force toward or away from the law and in 

particularways (budaya hukum mengacu pada bagian-bagiab dari budaya umum, 

berupa adat istiadat, sudut pandang, berfikir, dan tingkah laku keseluruhan dapat 

membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum). Budaya hukum 

dalam hal ini seperti prilaku, sikap dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat 

membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya melanggar 

hukum (Ali, 2009) 

  Dalam situasi yang kongkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaan 

atau kepatuhan hukum. Secara konseptual dan oprasional budaya hukum 

melhairkan konsep turunan berupa: 

1. Kesadaran Hukum  

Adapun indicator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky yang dikutip oleh 

Soekanto adalah: 

a) Law Awarenees yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum, 

b) Law Acquintance yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum 

c) Legal Attitude yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum, 

d) Legal Behavior yaitu pola prilaku hukum (Soekanto, 2005). 
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Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, prilaku, dan pemahaman masyarakat 

terhadap hukum. Missal para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum 

berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. 

2. Kepatuhan Hukum 

Adapun tingkat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga proses yaitu: 

a) Compliance, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada harapan suatu 

imbalan, atau menghindari suatu hukum yang mungkin dijatuhkan. 

b) Indentification, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai 

intrinsiknya, melaikan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak 

yang berwenag menerapkan kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari 

adanya dayatarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi. 

c) Internalization, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsic kaidah hukum 

sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercaya dan dianut (Soekanto, 

2005). 

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar 

penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu 

mendapat ulasan yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat rendah. 

Dari ketiga unsur hukum pembentuk sistem hukum menurut Friedman, 

Kultur Hukumlah (Legal Culture) yang mendahului unsur lainnya. Pendapat ini 

didasarkan karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sudah 

terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses 
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interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang 

terpenting dari kedua unsur lainnya (Purba, 2017). 

2.3.Peraturan Daerah 

2.3.1. Pengertian Peraturan Daerah 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan 

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama 

Bupati/Walikota. Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang 

pembentukan produk Hukum Daerah di jelaskan juga bahwa Peraturan 

Daerah Provinsi atau nama lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda  adalah Peraturan 

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

Bersama Kepala Daerah.  

2.3.2. Asas- asas Pembentukan Peraturan Daerah 

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu 

sebagai berikut :  

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan 

perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk 
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peraturan perundangundangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau 

batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.  

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan 

peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.  

d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 

sosiologis.  

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang 

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.  

f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau 

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan 

bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam 

proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 
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2.3.3. Dasar-dasar dalam Penyusuna Peraturan Daerah 

Selanjutnya, dalam Menyusun peraturan perundang-undang harus memiliki 

3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut 

(Zuraida,2013) : 

a. Landasan Filosofis 

Landasan Filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang-

undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji 

secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, 

cita-cita keadilan, cita-cita kesusilaan. 

b. Landasan Sosiologis   

Landasan Sosilogis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus 

sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum msayarakat. Oleh 

karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup 

dimasyarakat”. 

c. Landasan Yuridis  

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai landasan hukum atas dasar huku legalitas yang terdapat dalam 

kententuan lain yang lebih tinggi. 

2.3.4.  Hierarki Peraturan Perundang-Undangan  

Hierarki peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 

Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki adalah penjejangan 
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setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa 

Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tinggi. Hierarki peraturan 

Perundang-Undangan adalah: 

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

f. Undang-Undang 

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

h. Peraturan Pemerintah; 

i. Peraturan Presiden 

j. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

k. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

2.4. Konsep Perilaku Prostitusi 

2.3.1. Pengertian Perilaku Prostitusi   

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual 

sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan 

berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik prostitusi  adalah pembayaran, 

promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. (Bagong Suyanto, 2010, 

Masalah Sosial Anak, Hlm. 159). 

Sementara itu, Menurut Bonger dalam Mudjijono perilaku prostitusi 

adalah suatu perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

sebagai gejala sosial dimana perbuatan seksual sudah menjadi mata 

pencaharian, dengan menjual, menjajahkkan diri dengan memperoleh 
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pembayaran dari jasa pemuasan seksual orang itu. Prostitusi dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertukaran hubungan seksual dengan uang 

atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. 

Menurut Soedjono Prostitusi merupakan gejala soisal yang seolah-

olah langgeng, faktor penentuannya justru terletak pada sifat-sifat alami 

manusia khususnya segi seksual biologis dan psikologis, sedangkan faktor 

pendamping yang akan memperlancar atau dapat menghambat pertambahan 

jumlah Prostitusi. (Soedjono, Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan 

dalam Masyarakat,1997,h.44). 

Dari beberapa perumusan tentang prostitusi diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, pekerja 

seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh 

wanita atau laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan 

sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar perkawinan. 

2.3.2. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku prostitusi 

Kartono (2007) menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, 

pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih 

muda umumnya disebabkan oleh: 

a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual 

diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar 

yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan 

kebutuhan seks.  
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c. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang 

mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat 

masyarakat. 

d. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan 

inteligensi yang memadahi sehingga dapat diasumsikan bahwa 

tingkat intelektualitaspun akan rendah, dengan demikian akan 

menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus 

perkembangan sosial di segala bidang.  

e. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama 

pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting 

dalam proses pendewasaan diri. 

Lebih lanjut diungkapkan Kartono (2013) bahwa motif-motif yang 

melatarbelakangi pelacuran pada wanita yaitu:  

a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk 
menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan 
kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang 
pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.   

b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks sehingga 
tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.  

c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan-
pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang 
lebih baik.  

d. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan 
ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. 
Ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja.  

e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior (merasa rendah 
diri). Jadi ada adjustment (penyesuaian)yang negatif,terutama 
sekali terjadi pada masa puber dan adolesens.  

f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada 
masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh 
bujukan bandit-bandit seks.  

g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang 
menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak 
terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap 
terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai 
pola seks bebas.  
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h. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka 
melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital 
sex relation) untuk sekadar iseng atau untuk menikmati “masa 
indah” di kala muda.  

i. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan 
melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak 
kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara 
kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan 
tindak-tindak asusila).  

j. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang 
menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.  

k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, 
gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang 
mempraktikkan seks dan lain-lain.  

l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan 
patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk 
tetap mempertahankan pekerjaannya.  

m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, 
disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan 
standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada 
kawin.  

n. Diorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken 
home, ayah dan ibu bercerai, kawin lagi atau hidup bersama 
dengan pasangan lain. Sehingga anak gadis merasa sangat 
sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur 
diri terjun dalam dunia pelacuran.  

o. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak 
sempat membawa keluarganya.  

p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan 
status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja 
berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.  

q. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam 
bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka 
maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.  

r. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, 
tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang 
yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan 
keberanian.  

s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat 
bius (ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar 
alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk 
mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.  

t. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) misalnya 
gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga 
muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.  
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u. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih 
dahulu dalam dunia pelacuran. 

v. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh 
pihak suami.  
 

2.5.Konsep Maqasid Al-Syari’ah 

2.4.1. Pengertian Maqasdih As-Syariah 

Secara Bahasa Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid 

dan Syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan 

bentuk jama’ dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti 

menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan Syari’ah secara Bahasa berarti 

jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan 

menuju sumber kehidupan. 

Didalam Al-Qur’an Allah Swt. Menyebutkan beberapa kata Syari’ah 

diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah (45) ayat 18:  

ن    C n k  \ ̀  @  _ ̀ a Kء  ا ا   C ا ھ  � Y ] G  @ \ j  P \ ̀ E � H k q  � g k _  ا@  N f \ Y GN S  E j و   �  e � 

Terjemahannya: “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu 

Syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. 

Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa syariat sama dengan Agama, 

dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah 

menurut al- Syatibi mengatakan bahwa syari’at adalah Aturan- aturan yang 

diciptakan oleh Allah Swt untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur 

hubungan dengan tuhan, dengan manusiabaik sesama Muslim maupun non 

Muslim, alam dan seluruh kehidupan. 

2.4.2. Lima Tujuan Hukum Islam 



25 

 

Abu Ishaq al Syatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni 

memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang 

(kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum islam lainnya.Ke lima tujuan 

hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut Al-maqasid Al-khamsah. 

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori Maqashid As-

Syari’at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan 

peringkatnya masing-masing. 

1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara dalam peringkat daruriyyat,yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, 

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalua shalat itu diabaikan, maka 

akan terancamlah eksistensi agama. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan 

kententuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat 

jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalua 

ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi 

agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang 

melakukannya. 

c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup 
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aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, 

pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang 

terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak 

mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang 

yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang 

boleh sholat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk 

kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup Aurat ini tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelengkap (tahsaniyyat), karena keberadaanya 

sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini 

dimasukan dalam kategori hajiyyat atau daruruyyat. Namun, kalau 

mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk 

tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan 

menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyat. 

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs) 

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, makan berakibat terancamnya 

eksistensi jiwa manusia. 

b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti 

diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang 

lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan 
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mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehisupan 

seseorang. 

Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya 

tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan 

kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi 

jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Aql) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan 

meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka 

akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya 

menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak 

akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri sendiri seseorang, dalam 

kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan 

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal 

ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal 

secara langsung. 

4. Memelihara Keturunan (Hifzg Al-Nasl) 

 Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga : 
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a. Memelihara keturunan dalam pringkat daruriyyat, seperti disyari’atkan 

nikah dan dilarang zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi 

keturunan akan terancam. 

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan 

diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu 

akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar 

mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami 

kesulitan, jika ia itidak imenggunakan ihak italaknya, ipadahal isituasi irumah 

itangganya itidak iharmonis. 

c. Memelihara iketurunan idalam iperingkat itahsiniyyat, iseperti idisyari’atkan 

ikhitbah iatau iwalimat idalam iperkawinan. iHal iini idilakukan idalam irangka 

imelengkapi ikegiatan iperkawinan. 

5. Memelihara iHarta i(Hifzh iAl-Mal) 

 Dilihat idari isegi ikepentingannya, imemelihara iharta idapat idibedakan 

imenjadi itiga iperingkat i: 

a. Memelihara iharta idalam iperingkat idaruriyyat, iseperti isyariat itentang itat 

icara ipemilikan iharta idan ilarangan imengambil iharta iorang ilain idengan icara 

iyang itidak isah. iApabila iaturan iitu idilanggar, imaka iberakibat iterancamnya 

ieksistensi iharta. 

b. Memelihara idalam iperingkat ihajiyyat, iseperti isyari’at itetang ijual-beli 

idengan icara isalam. iApabila icar iaini itidak idipakai, imaka itidak iakan 
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imengancam ieksistensi iharta, imelainkan iakan imempersulit iorang iyang 

imemerlukan imodal. 

c. Memelihara iharta idalam iperingkat itahsiniyyat, iseperti iketentuan itentang 

imenghindari idiri idari ipengecohan iatau ipenipuan. iHal iini ierat ikaitannya 

idengan ietika ibermuamalah iatau ietika ibisnis. iHal iini ijuga iakan iberpengaruh 

ikepada isah itidaknya ijuabeli iitu, isebab iperingkat iyang iketiga iini ijuga 

imerupakan isyarat iadanya iperingkat iyang ikedua idan ipertama. i 

Pembahasan idi iatas imemberikan ipemahaman iyang iluas imengenai itujuan 

ihukum iIslam iuntuk ikehidupan ibermasyarakat iagar itidak ikeluar idari ijalur iyang 

itelah iAllah iSwt itetapkan. i 

Maqashid iAs-Syari’ah itelah imenjadi iarah imata iangin iyang itepat isebagai 

isolusi iperilaku iprostitusi, ikarena imemberikan ijalan ikeluar idari isetiap 

ipermasalahan, isekiranya idapat iteratasi itentunya i iberkolaborasi idengan ibantuan 

ihukum ilainnya. 

 i 
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