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MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu  

padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah Mengetahui sedang kamu tidak Mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

Kerjakan Kebaikan meskipun kamu anggap itu Kecil, sebab engkau tidak
tahu kebaikan mana yang memasukanmu ke Surga

(Hasan Al-Bashri)

PERSEMBAHAN
Disertasi ini kupersembahkan sebagai tanda kasih, 

Teruntuk :
Ayahanda H. Nartim

Mamah Hj. Sri Nurhayati
Suami Supriyadi, SH

Ananda Abhista Farrel Devara Adelaide

KATA PENGANTAR
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Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur senantiasa  penulis panjatkan

kepada Allah Subhanaahu Wa Ta’ala yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah dan

karunianya  yang  tak  terhingga,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan

Disertasi yang berjudul “REKONSTRUKSI  KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM

PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

BERBASIS NILAI KEADILAN”. Salam dan shalawat senantiasa penulis curahkan

kepada  junjungan  Nabi  Besar  Muhammad  Shallallahu  ‘Alaihi  Wasalam  beserta

dengan sahabat dan keluarganya sampai akhir zaman.

Disertasi  ini  disusun  untuk memenuhi  persyaratan  dalam memperoleh  gelar

Doktor  Ilmu  Hukum  (S3)  Pada  program  Doktor  Ilmu  Hukum  Ilmu  Hukum

Universitas  Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Disertasi  ini  merupakan

penelitian  yang dilakukan melalui  proses  yang panjang dan menguras  tenaga  dan

fikiran,  yang diwarnai suka duka jatuh dan bangun. Alhamdulillah wa syukurillah

dapat terselesaikan walaupun jauh dari kata sempurna. Diskusi arahan nasehat dari

Promotor  dan  Co-Promotor  memberi  kekuaatan  dan  motivasi  bagi  Penulis  untuk

menyelesaikan sebuah niat dan cita-cita yang sudah di mulai. Sebagai wujud syukur,

perkenankan  kami  menyampaikan  Terimakasih  yang  tak  terhingga  beserta  rasa

bangga penulis haturkan kepada Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum dengan

segala budi baik dan kesabarannya telah berkenan menjadi Promotor, guru sekaligus

Bapak bagi penulis. Berkat bimbingan, arahan, kesabaran dan motivasi yang beliau

berikan serta nasehat yang  menjadikan penulis  yakin untuk menyelesaikan disertasi

ini. Penuis juga sangat bangga telah di bimbing oleh Dr Hj Sri Endah Wahyuningsih,
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SH.,MHum selaku Co promotor, atas ketulusan hati kesabaran dan ketelitian dalam

membimbing  Penulis,  memberikan  kelonggaran  berfikir,  kesabaran  dan  kekuatan

motivasi  yang  senantiasa  diberikan  kepada  Penulis  sehingga  disertasi  ini  dapat

diselesaikan. 

Pada  Kesempatan  ini  penulis  juga  memberikan  penghormatan  dan  rasa

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang selama ini senantiasa

mendukung penulis dengan tulus ikhlas dan penuh perhatian hingga penulis  dapat

menyelesaikan  disertasi  ini.  Pihak-pihak  yang  telah  memberikan  dukungan  serta

motivasi yang tiada henti. Penulis berkeyakinan tanpa bantuan dari berbagai pihak,

baik  moril  maupun  materiil  dan  ridho  dari  Allah  Subhanaahu  Wa Ta’ala  tulisan

dalam disertasi ini tidak dapat diselesaikan. Pihak-pihak yang telah tulus memberikan

dukungan dan motivasi diantaranya adalah :

1. Rektor  Universitas Islam Sultan  Agung (UNISSULA)  Semarang  Ir.  Prabowo

Setiyawan, M.T., Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan

kepada  penulis  untuk  menimba  ilmu  di  Program  Doktor  (S3)  Ilmu  Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto H. Kaboel Suwardi, SH.,MM dan

Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijayakusuma  Purwokerto  H.  Rusito,

SH.,MM yang telah mendorong dan memberikan ijin beserta dukungan moril dn

materiil kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di PDIH

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
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2.    Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Sultan  Agung  (UNISSULA)

Semarang,  Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum,  sekaligus  sebagai

Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta

inspirasi  dengan  penuh  kesabaran   hingga  terselesaikannya  Disertasi  pada

Program Doktor Ilmu Hukum. 

3.   Ketua Pengelola Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum

Universitas  Islam  Sultan  Agung  (UNISSULA)  Dr.  Hj.  Anis  Mashdurohatun,

SH.,M.Hum yang dengan segala kebaikan selama ini dalam memberikan layanan

akademik,  fasilitas,  panduan dan sarana penunjang selama Penulis  menempuh

program Doktor Ilmu Hukum

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

yang telah  menambah wawasan dan pengetahuan penulis  dalam Ilmu Hukum

serta segenap  staff administrasi yang telah memberikan pelayanan dengan baik

hingga selesainya studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum.

6.  Supriyadi,  SH  suami  tercinta  yang  senantiasa  memahami  segala  kekurangan

Penulis  sebagai  istri  dan  memberi  dukungan  dalam  situasi  apapun,  semoga

pengorbanan yang diniatkan baik dari  awal akan membawa amanah kebaikan

pula  di  sisa  hidup kita.  Abhista  Farrel  Devara  Adelaide,  ananda tercinta  dan

terkasih harapan mama, tidak dapat dikatakan seberapa besar ucapan terimakasih

dan permintaan maaf atas segala keterbatasan perhatian dan waktu yang hilang

demi  sebuah  cita-cita  baik.  Terimakasih  untuk  cinta  dan  doa  kalian,  semoga
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memberikan manfaat besar untuk meneladani semangat dan kerja keras dalam

sebuah pencapain cita-cita. 

7.   Orang tua penulis  Bapak dan Mamah  yang selalu memberikan motivasi dan

dukungan serta untaian doa yang tulus tidak pernah terhenti demi keberhasilan

penulis, banyak cinta, sayang dan doa untuk Bapak dan Mamah agar senantiasa

di  karuniakan  kebahagian  dan  kesehatan.  Kakak  Eni  Purwati dan  Muryanto;

Priyat Gayuh Kusuma dan Dwi; Adek Taufik Hidayat, S.T. dan Tuti Noprida, S.

Farm.  Apt. serta  Indrasari  Kusuma Wardani,  S.E. dan  Usmanto  Alting,  S.,E.

serta keponakan-keponakan tercinta. Terimakasih atas doa dan suport kalian. 

8.  Sahabat-sahabat  Penulis  di  Pusat  Kajian  Otonomi  Daerah  Universitas

Wijayakususma Purwokerto atas doa dan suport nya, serta rekan sejawat Dosen

di  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijayakusuma  yang  senantiasa  mendukung

penulis dalam penyelesaian Disertasi. 

9. Rekan-rekan  mahasiswa  angkatan  ke-empat  pada  khususnya  dan  angkatan-

angkatan lain yang telah menjadi sahabat diskusi penulis, membantu pencarian

data  dan bersama-sama,  sehingga Disertasi  dapat  diselesaikan dengan sebaik-

baiknya.

12.  Dan para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanaahu Wa Ta’ala memberikan rahmat dan berkahnya atas

segala budi baik mereka  yang  telah memberikan dukungan moril dan materril bagi

penulis.  Smoga  menjadikan  amal  dan  kebaikan  untuk  kita,  dan  Allah  yang  akan

membalas semua budi baiknya. Aamiin ya Robbal ‘Alamin. 
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Sebagai karya ilmiah, Disertasi ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, dan

tentunya jauh dari  sempurna,  oleh karena itu  penulis  mengharap  kritik,  saran dan

masukan  yang sifatnya membangun sehingga disertasi ini bisa memenuhi harapan.

Teriring doa semoga disertasi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan Ilmu Hukum.

                       Semarang,       Juni  2020

 Penulis,

Ikama Dewi Setia Triana
NIM: PDIH.03.1V.14.0120

DAFTAR ISI
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