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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi bagaikan dua sisi mata uang logam yang berbeda. Di satu 

sisi, ia dapat melahirkan berbagai kemudahan bagi umat manusia. Namun di sisi 

lain juga dapat menjadi mesin perusak bagi manusia itu sendiri. Seperti Internet, 

misalnya mencari materi berbau pornografi di internet bukanlah hal yang sulit. 

Cukup dengan mengetik satu kata berbau pornografi di situs pencarian web 

seperti google atau yahoosearch , maka dalam hitungan detik beragam situs porno 

terbuka di layar monitor, yang didalamnya terkandung berbagai macam content 

porno, seperti gambar, cerita dan video porno. 

 

Menurut Sony Set (2005: 25),  pada tahun 2001 dan 2002 ditemukan sekitar enam 

buah VCD porno lokal yang disebar dan diperjualbelikan di Indonesia yang 

kemudian dianggap sebagai penanda bangkitnya tayangan sex ilegal di Indonesia. 

Sejak tahun 2001 sampai sekarang, laju tayangan sex ilegal tersebut kian menjadi-

jadi dan semakin banyak variasinya. Maksudnya, video mesum tersebut tidak 

selalu dibuat dengan sengaja, seperti pembuatan film pada umumnya, yang 

tentunya ada skenario dan alur cerita. Tetapi, mayoritas video mesum justru 

dibuat tanpa disengaja. Masih menurut Sony Set (2005: 7), ditemukan fakta 

sampai tahun 2005 bahwa jumlah video mesum lokal yang telah beredar luas 

berjumlah kurang lebih 500 video.  

 

Dari sekitar 500 video porno lokal tersebut, 90 persennya dilakukan oleh anak 

SMP, SMA, dan mahasiswa, delapan persennya lagi berasal dari rekaman 

prostitusi para pejabat negara dan pemerintah, sedangkan dua persennya diambil 

dari kamera pengintai yang sengaja disembunyikan di tempat-tempat umum 

macam toilet atau kamar hotel. Setelah diselidiki lebih lanjut, muncul dan 

tersebarnya video mesum lokal tidak lepas dari perkembangan teknologi yang 
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luar biasa. Terutama, perkembangan teknologi ponsel berkamera, sebab sebagian 

besar video mesum lokal tersebut diambil dari ponsel berkamera. Penggunaan 

telepon genggam sebagai media pembuatan dan penyebaran video porno tidak 

hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi hampir di seluruh wilayah negeri ini. 

 

Penyalahgunaan teknologi disinyalir sebagai faktor terbesar  yang menyebabkan 

munculnya tayangan sex ilegal versi baru di Indonesia. Semakin banyaknya 

teknologi yang masuk ke negara ini, membuat semakin tinggi jumlah 

penggunanya. Tapi sayangnya, tidak sebanding dengan peningkatan pengetahuan 

seputar teknologi yang dimiliki oleh para penggunanya dan juga tidak dibarengi 

pula dengan kesadaran moral dan etika. Akibatnya sering kita dengar dalam berita 

kriminal tentang anak yang melakukan perbuatan asusila, seperti memperkosa 

teman sekolahnya sendiri. Perbuatan yang melatarbelakangi tindakan asusila 

tersebuat adalah karena menonton video porno (http://www.pontianakpost.com).  

 

Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan upaya untuk memproteksi dan 

meminimalisir peredaran video porno di Indonesia. Melalui karya tulis ini, 

diharapkan akan dihasilkan sebuah kajian ilmiah yang mendalam berkaitan 

dengan fenomena penyebaran video mesum di kalangan remaja dan bagaimana 

upaya melindungi remaja dari dampak penyebaran video porno di Indonesia. 

Permasalahan ini sangat menarik untuk diulas, karena saat ini banyak bersebaran 

video porno di masyarakat. Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan 

kontribusi kepada masyarakat umum tentang bahaya penyebaran video porno dan 

solusi mencegah penyebarannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang 

diangkat dalam karya tulis ini adalah adalah: 

1. Bagaimana proses penyebaran video porno di Indonesia? 
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2. Bagaimana cara melindungi remaja dari dampak penyebaran video porno di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan proses penyebaran video porno di Indonesia? 

2. Mendeskripsikan cara melindungi remaja dari dampak penyebaran video 

porno di Indonesia? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menambah 

pengetahuan serta informasi tentang fenomena persebaran video porno serta 

bagaimana meminimalisasi peredaran video porno tersebut..  

2. Manfaat Teoritis 

Bagi kalangan akademisi, karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya dan 

memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kajian teori ilmu 

sosial, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan moral dan mental 

manusia Indonesia. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pornografi  

1. Definisi Pornografi 

Menurut situs ensiklopedia online, id.wikipedia.org, pornografi berasal dari 

bahasa yunani, yaitu pornographia secara harafiah tulisan tentang atau 

gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi porn, atau porno 

adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan 

tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan 

erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. 

Menurut Webster’s Dictionary, pornografi berarti pelacur, prostitusi (Porne) 

dan menggambar, menulis, atau gambar atau tulisan (Graphein). Jadi makna 

pornografi adalah sesuatu yang disebarkan oleh media massa yang berisi 

materi-materi tentang pelacur, pelayanan seks atau pembangkit hasrat seksual 

seseorang. 

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara 

seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah 

seksualitas. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita ada istilah baru yaitu porno 

aksi. Yang dimaksudkan kiranya adalah penampilan seseorang yang sedikit 

banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang 

merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau 

banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari 

paha. Tetapi tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut 

sebagai porno aksi, sebab di kolam renang misalnya, memang halal bagi 

siapapun untuk berpakaian mini, bahkan memang dengan hanya berbusana 

bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Jadi soal porno 

aksi itu sangat relatif, tergantung motivasi manusianya. 
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Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks tertulis maupun lisan, 

foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara 

seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno 

menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau 

suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto 

dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-

kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno. 

Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan 

pornografi berat. Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan 

yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif 

bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi berat 

mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan 

kegiatan seksual termasuk penetrasi. Di dalam industrinya sendiri dilakukan 

klasifikasi lebih jauh secara informal. Pembedaan-pembedaan ini mungkin 

tampaknya tidak berarti bagi banyak orang, namun definisi hukum yang tidak 

pasti dan standar yang berbeda-beda pada penyalur-penyalur yang berbeda 

pula menyebabkan produser membuat pengambilan gambar dan 

penyuntingannya dengan cara yang berbeda-beda pula. Mereka pun terlebih 

dulu mengkonsultasikan film-film mereka dalam versi yang berbeda-beda 

kepada tim hukum mereka. 

Menurut Borrong (2007: 5) kriteria porno dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain, 

b. bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak, 

c. tidak mengandung nilai (estetika, ilmiah, pendidikan), 

d. tidak pantas menurut tata krama dan norma etis masyarakat setempat, 

dan 

e. bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan 

pribadi, dan kelompok. 
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2. Media Penyebaran Pornografi 

Pornografi yang diedarkan secara massal sama tuanya dengan mesin cetak 

sendiri. Hampir bersamaan dengan penemuan fotografi, teknik ini pun 

digunakan untuk membuat foto-foto porno. Bahkan sebagian orang 

mengatakan bahwa pornografi telah menjadi kekuatan yang mendorong 

teknologi dari mesin cetak, melalui fotografi (foto dan gambar hidup) hingga 

video, TV satelit dan internet. Jenis media yang digunakan untuk 

menyebarkan pornografi berupa:  

a. tulisan berupa majalah, buku, koran dan bentuk tulisan lain-liannya, 

b. produk elektronik misalnya kaset video, VCD, DVD, laser disc, 

c. gambar-gambar bergerak (misalnya hard-r), 

d. program TV dan TV cable, 

e. cyberporn melalui internet, 

f. audio-porno misalnya berporno melalui telepon  

B. Video Porno 

1. Definisi Video Porno 

Video porno adalah media audio visual yang menggambarkan tubuh manusia 

atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan 

seksual (Sony, 2005: 5) . Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sony Set 

(2005:10) menyebutkan bahwa setiap hari, 2 video porno baru diproduksi 

secara ilegal oleh anak muda di Indonesia, kemudian disebarkan melalui 

internet dan telepon genggam. Data tahun 2005, jumlah video porno yang 

beredar di masyarakat berjumlah 500 video lebih.  

Sebagai contoh sebuah kasus video porno yang dibuat Yahya Zaini, mantan 

anggota DPR dan seorang artis selingkuhannya, Maria Eva tersebar luas ke 

seluruh pelosok negeri. Tercatat, sekitar 19,6 juta pengguna internet dan 
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handphone di Indonesia telah mengkoleksi rekaman video porno (Sony, 2005: 

120). Sementara itu beberapa situs lokal yang berperan besar dalam 

penyebaran video porno di tanah air menurut survei http://www.alexa.com 

diantaranya pada peringkat pertama http://www.duniasex.com, kemudian 

berada dibawanya yaitu http://www.bintangmawar.net,http://www.lalatx.com, 

http://www.susuaku.us, http://www.linkbiru.com, http://www.videokita.net, 

http://www.bokepmania.net,http://www.modelbugil.com,http://www.17tahun.

com, http:// www.xxxindonesia.com.  

 

2. Peran Internet Dalam Penyebaran Video Porno 

Dr. Robert Weiss dari Sexual Recovery Institute di Washington Times tahun 

2000. Weiss menyatakan bahwa Sex adalah topik no #1 yang dicari di 

Internet. Sementara itu Indonesia menempati peringkat ke 7 setelah Pakistan, 

India, Mesir, Turki, Algeria, dan Maroko dalam hal pencarian content “sex” 

di Internet. Studi lain yang dilakukan oleh MSNBC/Standford/Duquesne 

menyatakan 60% kunjungan internet adalah menuju ke situs sex (porno). Data 

ini disempurnakan oleh publikasi dari The Kaiser Family Foundation yang 

menyatakan bahwa 70% kunjungan pengguna Internet umur belasan tahun 

adalah menuju ke situs pornografi. Sementara itu penelitian yang dilakukan 

oleh Romi Satria Wahono dalam http://romisatriowahono.net menyebutkan 

78 Persen Pelajar Kediri Datang Ke Warnet Untuk Buka Situs Porno. 

TopTenReviews.Com menyatakan bahwa setiap detik, 3075,64 USD 

dibelanjakan untuk pornografi, setiap detik, 28258 pengguna internet melihat 

situs pornografi, setiap detik, 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci 

yang berhubungan dengan pornografi di mesin pencari, jumlah halaman situs 

pornografi di dunia saat ini mencapai 420 juta. Banyak organisasi yang 

melakukan research tentang statistik situs pornografi di Internet. Data yang 

dikeluarkan American Demographic Magazine yang menghitung jumlah situs 

porno dan jumlah halaman situs porno. Jumlah Situs Porno di Dunia tercatat 
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22.100 pada 1997, 280.300 pada 2000, 1.3 juta pada tahun 2003. Jumlah 

Halaman Situs Porno di Dunia 14 juta pada tahun 1998, 260 juta pada tahun 

2003. Dapat dianalisa bahwa dari data diatas bahwa kenaikan jumlah situs dan 

halaman situs porno di dunia bisa mencapai 5-10 kali dalam 3 tahun. 

Dengan munculnya internet, video porno pun semakin mudah didapat. 

Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah 

mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Karena sifatnya 

internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen 

yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama 

sekali oleh hukum, atau setidak-tidaknya mereka yang tidak perlu 

memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan 

seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak 

mengakibatkan tuntutan hukum.  

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital 

meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-

menukar video porno. Dengan munculnya aplikasi berbagi file peer-to-peer 

seperti Kazaa, tukar-menukar video porno telah mencapai rekor yang baru. 

Video porno gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya 

dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Video porno gratis 

dalam jumlah besar di internet juga disebarkan dengan tujuan-tujuan 

pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program 

bayaran. Sejak akhir tahun 1990-an, porno dari masyarakat untuk masyarakat 

tampaknya telah menjadi kecenderungan baru. Kamera digital yang murah, 

perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang 

mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi 

untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau 

dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. 
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C. Upaya Meminimalisasi Penyebaran Video Porno  yang Telah Dilakukan oleh 

Pemerintah 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani maraknya 

penyebaran situs maupun video pornografi yaitu dengan cara  

a. RUU APP 

Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU 

APP adalah suatu rancangan produk hukum yang diusulkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 14 Februari 2006. RUU yang 

berisi 11 bab dan 93 pasal pada rancangan pertamanya ini mengatur masalah 

pornografi dan pornoaksi di Indonesia. RUU ini dimaksudkan sebagai upaya 

mencegah berbagai bentuk kejahatan itu dalam kerangka menciptakan 

kehidupan yang bermoral. 

Pada rancangan kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga 

tersisa 82 pasal dan 8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua 

adalah pasal mengenai sanksi pidana dan pembentukan badan antipornografi 

dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi 

pornografi dan pornoaksi. Pornografi dalam rancangan pertama didefinisikan 

sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk 

menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, 

dan/atau erotika sementara pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi 

seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum. Karena definisi ini 

dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar atau 

tulisan) sehingga secara harafiah berarti tulisan atau gambar tentang pelacur. 

Pornoaksi adalah upaya mengambil keuntungan, baik dengan 

memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi. 
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b. UU ITE 

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dan perbuatan hukum di dunia 

maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat  berbagai 

tindakan, seperti carding, hacking, cracking, phising, viruses, cybersquating, 

pornografi, perjudian (online gambling); transnasional crime yang 

memanfaatkan informasi teknologi sebagai bagian dari aktivitas pelaku 

kejahatan internet. UU ITE (informasi transaksi elektronik) adalah sebuah 

undang-undang yang mengatur tentang transaksi yang berbasis elektronik 

seperti transaksi informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan 

penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, 

penyelenggaraan system elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, 

termasuk didalamnya mengatur tentang pelanggaran penyebarluasan 

pornografi. Undang-undang ini disahkan oleh DPR pada 25 maret 2008 UU 

ini menjadi cyber law pertama di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan 

pemerintah dalam menindaklanjuti keluarnya undang-undang ini adalah 

dengan pemblokiran situs lokal yang mengandung cotent pornografi yang 

dilakukan pada bulan maret sampai april 2008. 

c. Razia Ponsel di Counter-counter HP dan di penjual VCD  

Seiring dengan makin banyak beredarnya video 3GP porno, pihak kepolisian 

mulai melakukan cara baru dalam menertibkan masalah ini, yaitu dengan razia 

ponsel di Counter-counter handpone. Serta razia juga dilakukan terhadap 

penjual VCD kerap kali menawarkan video porno. 

 

 

 

 



 

 

11

 
 

BAB III 

METODE PENULISAN 

 

A. Pendekatan Penulisan 

Karya tulis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian 

kepustakaan. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih agar dapat memberikan 

gambaran tentang fenomena penyebaran video porno di kalangan remaja serta 

cara mencegah penyebaran video tersebut. 

 

B. Sasaran Penulisan 

Penulisan karya tulis ini mengkaji tentang fenomena penyebaran video porno dan 

bagaimana meminimalisasi penyebaran video porno tersebut.  

 

C. Sumber Kajian 

Dalam pengerjaan karya tulis ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan 

studi komparasi serta artikel dan berita yang didownload dari internet untuk dapat 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber kajian ini 

diharapkan dapat memperkuat dan mempertajam pembahasan  

 

D. Prosedur Penulisan Karya Imiah 

Penyusunan karya tulis ini melalui tahapan dan langkah-langkah yang sistematis 

sehingga didapatkan hasil kajian yang lengkap dan terstruktur,yaitu: 

1. Menemukan dan merumuskan masalah; 

2. Mencari dan menyeleksi sumber-sumber pustaka yang relevan; 

3. Menganalisis sumber-sumber pustaka dan studi komparasi untuk 

menjawab permasalahan; 

4. Merumuskan alternatif permasalahan; 

5. Menarik simpulan dan merumuskan saran; 

6. Menyusun karya tulis. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN SINTESIS 
 

A. Proses Penyebaran Video Porno di Indonesia 

Beberapa dekade lalu, sebelum teknologi berkembang, sesuatu yang berbau 

pornografi hanya biasa dibicarakan atau dilihat oleh orang dewasa. Seperti yang 

tertera di film ‘panas’ yaitu hanya boleh disaksikan oleh mereka yang telah 

berusia 17 tahun ke atas. Namun, di era globalisasi ini, pornografi sudah mulai 

dibicarakan oleh semua kalangan. Termasuk mereka yang berusia dibawah 17 

tahun. Banyak video porno yang dikonsumsi remaja di bawah umur. Mereka 

menikmati video itu baik melalui internet maupun via ponsel. 

Video porno di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. 6 VCD sebagai simbol 

bangkitnya tayangan sex ilegal di Indonesia antara lain yaitu : 

1. Tahun 2000, beredar sebuah film porno berjudul anak ingusan. Film ini 

langsung berhasil menyabet gelar film porno hardcore pertama buatan lokal. 

Film yang dimulai dengan sebuah dialog antara seorang lelaki hidung belang 

dengan seorang PSK yang melakukan negoisasi, dan akhirnya sepakat 

melakukan hubungan sex. setelah kata sepakat dicapai, adegan berpindah 

lokasi ke sebuah ranjang yang mempertontonkan hubungan sex pasangan 

tersebut selama 13 menit.  

2. Tahun 2001, video mesum yang dibuat tanpa sengaja muncul dan lebih 

dahsyat gaungnya. Judulnya Bandung Lautan Asmara. Film berdurasi 60 

menit yang sebenarnya dibuat untuk dokumentasi pribadi sepasang mahasiswa 

tersebut. Konon, beredar karena kecerobohan ketika mentransfer rekaman 

yang telah dibuat di sebuah toko vcd, di sebuah mal di bandung. 

3. Masih di tahun 2001, selang 6 bulan setelah Bandung Lautan Asmara beredar, 

muncul Medan Lautan Asmara. Sama seperti kasus sebelumnya, video mesum 

ini awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi. Mengambil setting di sebuah 

hotel murahan di kota Medan. Ideo mesum ini dianggap sebagai rekaman 
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aktivitas sex pertama yang memvisualisasikan kekerasan sex. Sebab si pria 

melakukan pemaksaan terhadap si wanita. Si wanita akhirnya menurut, namun 

dalam kondisi sangat tertekan. 

4. Tahun 2002 muncul sebuah video mesum yang dibuat dengan cara menipu 

para bintangnya. Di dalam video itu terlihat delapan ornag artis baru diminta 

mengikuti kasting untuk sebuah produk sabun. Terdorong keinginan supaya 

ingin terkenal, merekapun tanpa malu-malu melepas satu per satu pakaiannya. 

Padahal, kasting tersebut adalah kasting fiktif yang dilakukan pemilik rumah 

produksi untuk mencari uang. 

5. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul film porno berjudul Gadis Baliku. 

Film porno ini merupakan film porno pertama yang mempertemukan pemain 

lokal dengan pemain asing dalam satu frame. Dibuat dengan melakukan 

pendekatan produksi, film drama, setiap shot-nya benar-benar diambil 

mengikuti standar film komersial. Yang ironis, adegan-adegan di dalam film 

itu mix antara adegan sex dengan kekerasan. 

6. Tahun 2003 kembali video mesum berbau kejahatan beredar, tidak seperti 

dengan film-film lainnya diatas, film yang berjudul ganti baju ini 

memperlihatkan adegan setengah bugil wanita yang sedang ganti baju di 

sebuah toilet. Film ini mengusung bintang artis-artis terkenal, seperti Rachel 

Maryam, Shanti, Sarah Azhari, Meggy Megawati, Yosephine Waas, dan 

Femmy Permatasari. Dengan modus operandi menyembunyikan kamera di 

sela-sela kaca, rekaman ini sebenarnya diambil pada bulan oktober 1997 

hanya saja dirilisnya tahun 2003 berdurasi 30 menit. 

Dari data dan penelusuran yang dihimpun majalah Hai (3 maret 2008), jalur 

tersebarnya video porno secara bebas tidak lepas dari dari pemilik ponsel itu 

sendiri, karena hampir setiap hari pasti terjadi transaksi handphone second. Dari 

transaksi tersebut selanjutnya pemilik counter handphone langsung memeriksa 

baik hardware, software, maupun data-data seperti foto, musik, ataupun video 

yang tersimpan di dalamnya. Dari situlah, biasanya terselip file video porno 3GP. 
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Kemudian pemilik counter tersebut menjual video tersebut ke pengganda VCD, 

dan akhirnya VCD tersebut menyebar ke lapak-lapak penjual VCD bajakan. 

Selain cara tersebut, video porno juga di-upload ke situs ataupun blog-blog di 

internet, sehingga dapat beredar luas di masyarakat. 

berikut ini adalah bagan proses penyebaran video porno di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Upaya Melindungi Remaja dari Dampak Penyebaran Video Porno di 

Indonesia 

Berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran video porno telah dilakukan 

oleh pemerintah. Namun dari berbagai upaya tersebut masih memiliki kelemahan. 

Kelemahan tersebut  antara lain: 

1. RUU APP 

Isi pasal RUU APP ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dari sisi 

substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara 
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lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, 

tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, 

eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang 

menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain. 

RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia 

yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi 

anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat 

Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan 

paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas 

kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. 

Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda 

mengenai kepatutan dan tata susila. Tapi persepsi yang berbeda tampak pada 

pandangan penyusun dan pendukung RUU ini. Mereka berpendapat RUU 

APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya 

Indonesia, tetapi untuk membentengi ekses negatif pergeseran norma yang 

efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu 

eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan 

yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, 

sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukan di 

tempat khusus pertunjukan seni atau gedung olahraga dan semuanya tetap 

harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu. 

2. UU ITE 

Dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat 1, dijelaskan tentang larangan 

menyebarkan dokumen yang bermuatan asusila ke publik. Untuk itu 

pemerintah mengambil langkah memblokir situs-situs yang memuat content 

pornogarfi. Namun, upaya ini masih kurang efektif, karena saat ini untuk 

membuat sebuah domain di internet bukanlah hal yang sulit, karena sudah 

sudah tersedianya layanan di Internet. Kemudian, pengalaman di beberapa 
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negara yang melakukan filterisasi ternyata tidak sepenuhnya membuahkan 

hasil. Beberapa situs penyedia software mungkin akan membatasi dan mampu 

meredam seseorang untuk mengakses situs porno. Namun, masalahnya tidak 

berhenti sampai di situ. Sensor hanyalah sebuah mekanisme untuk mengontrol 

pornografi dan bukan menghilangkan pornografi itu sendiri.  

3. Razia Ponsel di Counter-counter HP dan di penjual VCD  

Meskipun cara ini sederhana dan efisien namun masalah yang dihadapi selalu 

timbul yaitu bahwa razia yang dilakukan hanya menjangkau tempat-tempat 

tertentu dan tidak sepenuhnya dapat dilakukan razia ke seluruh pelosok 

negeri. Masalah waktu pelaksanaan razia, target lokasi, dan jumlah aparat 

yang dikerahkan untuk melakukan razia sangatlah terbatas. 

Berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai proteksi dini dan menjadi solusi 

untuk mengurangi penyebaran video porno yang beredar luas di masyarakat 

diantaranya adalah: 

 

1. Menanamkan moral dan etika  yang dimulai dari keluarga. 

Sebagai orang tua wajib untuk menanamkan moral dan etika bagi anak-

anaknya.Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi 

anak-anak, untuk itu orangtua berkewajiban untuk mendidik, menngjarkan 

nilai- nilai agama dan edukasi bagi anak-anaknya,sehingga mereka memiliki 

moral ,dan mental yang kuat dan mantap untuk tidak mudah menerima tanpa 

menyaring terlebih dahulu khususnya untuk hal-hal yang berbau pornografi 

yang sedang marak beredar lewat  berbagai media seperti handphone, internet, 

majalah, dan VCD,.orangtua harus tanggap dan bisa mengontrol dengan baik 

segala fasilitas yang diberikan kepada anak.Mengajarkan cara penggunaan 

teknologi ponsel, internet secara bijak. 
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2. Kebijakan sensor yang dimulai dari masyarakat 

Kebijakan sensor di beberapa negara, justru dimulai dari masyarakat dan 

bukan dari pemerintah. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan 

Jerman yang lebih dahulu mengenyam internet, ternyata lebih memilih 

internet dikembangkan secara self regulating. Misalnya, yang dilakukan oleh 

Bertelsman Foundation yang sudah meluncurkan ICRA Filter. ICRA Filter 

adalah software yang diluncurkan oleh Internet Content Rating Association. 

Dengan software yang diluncurkan tersebut, keluarga dan guru dapat 

melindungi anak-anak dan remaja dalam pemanfaatan internet sebagaimana 

mestinya.  Hendaknya pemerintah kita juga dapat menerapkan kebijakan 

tersebut dimana pemerintah kita menjadi fasilitator dalam penyediaan 

software dan masyarakat menjadi sensor yang sangat menentukan ketika 

mereka berhadapan dengan dunia internet.  

 

3. Pendidikan Seks Pada Remaja 

Situasi maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga 

berimplikasi terhadap dekadensi moral, kriminalitas, dan kekerasan seks yang 

dilakukan remaja, sesunguhnya bukan sebuah kasus baru yang mengisi 

lembaran surat kabar ataupun media elektronik. Kasus-kasus kekerasan 

seksual, kehamilan tidak dikehendaki (KTD) pada remaja dan  sejenisnya, 

tampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan sehingga "seolah-

olah" masalah ini dianggap "kasuistik" yang tidak penting untuk dikaji lebih 

jauh. Padahal, timbulnya kasus-kasus seputar KTD remaja, kekerasan seksual, 

penyakit menular seksual (PMS) pada remaja bahkan sampai aborsi, tidak 

lepas dari (salah satunya) minimnya pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi remaja.  

     

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu upaya  untuk 

"mengerem" kasus-kasus itu, sampai saat ini masih saja diperdebatkan 

Sementara, pornografi tiap saat ditemui remaja. Beberapa kajian 
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menunjukkan, remaja haus akan informasi mengenai persoalan seksualitas dan 

kesehatan reproduksi. Penelitian Djaelani yang dikutip Saifuddin (1999:6) 

menyatakan, 94 persen remaja menyatakan butuh nasihat mengenai seks dan 

kesehatan reproduksi. Namun, repotnya, sebagian besar remaja justru tidak 

dapat mengakses sumber informasi yang tepat. Jika mereka kesulitan untuk 

mendapatkan informasi melalui jalur formal, terutama dari lingkungan 

sekolah dan petugas kesehatan, maka kecenderungan yang muncul adalah 

coba-coba sendiri mencari sumber informal. Sebagaimana dipaparkan 

Elizabeth B Hurlock (1994:226), informasi mereka coba dipenuhi dengan cara 

membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, atau mengadakan 

percobaan dengan jalan masturbasi, bercumbu atau berhubungan seksual. 

Kebanyakan masih ada anggapan, seksualitas dan kesehatan reproduksi dinilai 

masih tabu untuk dibicarakan remaja.  

 

Remaja sendiri merupakan kelompok umur yang sedang mengalami 

perkembangan. Banyak di antara remaja berada dalam kebingungan 

memikirkan keadaan dirinya. Sayangnya, untuk mengetahui persoalan 

seksualitas masih terdapat tembok penghalang. Padahal, mestinya jauh  

lebih baik memberikan informasi yang tepat pada mereka daripada 

membiarkan mereka mencari tahu dengan caranya sendiri. Pendidikan 

seksualitas masih dianggap sebagai bentuk pornografi. Padahal, dalam 

gambaran penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Seksualitas 

PKBI-DIY di wilayah Yogyakarta pada pertengahan tahun 2000 terhadap 

persepsi remaja dan guru (mewakili orangtua), anggapan itu tidak sepenuhnya 

terbukti.      

 

Masih amat sedikit pihak yang mengerti dan memahami betapa pentingnya 

pendidikan seksualitas bagi remaja. Faktor kuat yang membuat pendidikan 

seksualitas sulit diimplementasikan secara formal adalah persoalan budaya 

dan agama. Selain itu, faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah kentalnya 
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budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Seksualitas masih dianggap 

sebagai isu perempuan belaka. Pornografi merupakan hal yang ramai 

dibicarakan karena berdampak negatif, dan salah satu upaya membentengi 

remaja dari pengetahuan seks yang menyesatkan adalah dengan memberikan 

pendidikan seksualitas yang benar. WHO menyebutkan, ada dua keuntungan 

yang dapat diperoleh dari pendidikan seksualitas.      

1. Mengurangi jumlah remaja yang melakukan hubungan seks sebelum 

menikah.  

2. Bagi remaja yang sudah melakukan hubungan seksual, mereka akan 

melindungi dirinya dari penularan penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS.  

 

Mengingat rasa ingin tahu remaja yang begitu besar, pendidikan seksualitas 

yang diberikan harus sesuai kebutuhan remaja, serta tidak menyimpang dari 

prinsip pendidikan seksualitas itu sendiri. Maka, pendidikan seksualitas harus 

mempertimbangkan:      

1. Pendidikan seksualitas harus didasarkan penghormatan hak reproduksi 

dan hak seksual remaja untuk mempunyai pilihan.  

2. Berdasarkan pada kesetaraan jender.   

3. Partisipasi remaja secara penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pendidikan seksualitas.   

4. Bukan cuma dilakukan secara formal, tetapi juga nonformal.  

 

4. Mengintensifkan Razia Ponsel di Sekolah, counter handphone dan Penjual 

VCD 

Materi pornografi di Indonesia kebanyakan adalah hasil produksi ponsel. Saat 

ini fungsi ponsel tidak hanya sebatas untuk bertelepon ria atau sarana untuk 

beerkirim pesan.  Ponsel saat ini sudah diperkaya dengan fitur-fitur canggih 

seperti layaknya komputer, diantaranya adalah untuk mendokumentasikan file 



 

 

20

 
 

gambar, video dan musik. Memang boleh saja mendokumentasikan dan 

menyimpan kegiatan berbau sex di ponsel. Apalagi kalau alasan yang keluar 

berhubungan dengan alasan privat. Banyak yang menganggap kalau ponsel 

adalah benda yang berprivasi tinggi, yang hanya boleh diakses oleh 

pemiliknya, sehingga apa yang ada di ponsel adalah konsumsi sendiri, bukan 

untuk umum. Tapi apakah si pemilik ponsel dapat mengamankan isi ponsel 

dari sentuhan orang lain. Dalam kondisi normal, meski sifatnya privat, akses 

ke sebuah ponsel  tetap terbuka untuk beberapa orang. Dalam kondisi tidak 

normal, misalnya jika ponsel dicuri, sifat ponsel yang katanya privat jadi 

semakin kabur. Data yang disimpan di dalam ponsel dapat diakses bebas dan 

disebarluaskan ke publik oleh si pencuri.  

Seiring dengan makin banyak beredarnya video porno lewat ponsel, pihak 

kepolisian dapat melakukan razia ponsel. Dengan memiliki foto dan video 

porno di ponsel sangat berpotensi dituduh sebagai penyebar foto-foto 

terlarang. Hal ini sangat masuk akal, dengan menyimpan gambar atau video 

porno di ponsel, seorang dapat dengan mudah men-share gambar dan video 

itu ke khalayak umum. Hukuman di KUHP pasal 282 memang ditujukan 

untuk orang-orang yang menyebarkan produk pornografi. Orang yang terkena 

razia dapat dikategorikan tertangkap tangan dan dapat dianggap sebagai 

penyebar benda pornografi. Dengan razia yang intensif dan memberikan 

sanksi yang tegas terhadap counter-counter HP dan Penjual VCD maka 

persebaran video porno dapat ditekan. 

 

5. Pengembangan software tanpa harus membatasi aktifitas masyarakat dalam 

mengakses informasi 

Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mencari satu persepsi 

yang sama bagaimana menyikapi pornografi internet itu sendiri. Berbagai 

jenis software yang dikembangkan digunakan untuk meredam pornografi. 

Masyarakat di sini lebih difokuskan pada pengguna internet selaku pihak yang 
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langsung berhadapan dengan objek tersebut. Pemerintah tidak lagi menjadi 

regulator, melainkan beralih wujud menjadi fasilitator. Pemerintah tidak lagi 

mengontrol, melainkan membatasi mana yang menjadi pokok perhatian dalam 

pornografi internet. Selaku regulator, pemerintah cukup memberikan panduan 

bagi masyarakat, khususnya pengguna internet. Terutama, dalam memberikan 

satu pendidikan bagi masyarakat untuk menggunakan internet sebagaimana 

mestinya. 

 

6. Peran Warung Internet (Jasa Layanan Internet) Dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Video Porno 

Untuk mencegah dan menanggulangi maraknya pengakses situs porno, maka 

hukum pidana dapat digunakan untuk sebagai alat meskipun hanya bersifat 

pengobatan simptomatik.  Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan 

pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat 

(social welfare).  Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau 

tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 1996). 

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 

kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (integralitas) antara politik 

kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan 

kejahatan dengan penal dan non penal.  Upaya penanggulangan kejahatan 

yang integral mengandung arti pula bahwa masyarakat dengan seluruh 

potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal (Barda 

Nawawi Arief, 1996). 

 

Dalam persoalan pornografi di internet, penggunaan sarana penal tidak dapat 

berjalan dengan baik karena adanya kemandegan dalam penafsiran unsur-

unsur dalam pasal tentang pornografi.  Melihat sarana penal yang tidak lagi 
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efektif dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn ini, maka langkah 

yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan sarana non penal yaitu 

dengan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat seperti pengusaha 

warnet/jasa layanan internet, masyarakat dan pengguna itu sendiri.  

Koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen 

masyarakat tersebut.  Pada satu sisi pornografi merupakan daya tarik dari 

internet (pengusaha warnet) yang berharap keuntungan akan datang dan pada 

sisi lain dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai 

kemasyarakatan dan kebudayaan. 

 

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas 

pornografi, maka harus ada kompromi di antara mereka. Masyarakat 

berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk 

yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. 

Hal ini menjadi tugas bersama antara anggota masyarakat, pengakses, orang 

tua (terutama yang anaknya senang main internet dan juga dirinya sendiri), 

pengusaha atau pemilik warnet dan aparat penegak hukum. 

 

Meskipun dalam situs porno itu selalu ada klausul yang menyebutkan “jika 

anda belum berusia 18 tahun maka anda dilarang membuka lembar 

berikutnya”, tetapi larangan itu tidak berlaku karena pengaksesnya dapat saja 

mengaku berusia lebih dari 18 tahun meskipun sebenarnya ia berusia 15 

tahun.  Jadi persoalannya tidak hanya terletak pada anggota masyarakat yang 

merasa nilai-nilai kemasyarakatan dan religiusnya terganggu, pengusaha atau 

pemilik warung internet yang merasa terancam keuntungannya, tetapi juga 

kontrol diri dari si pengakses atau pengguna itu sendiri juga perlu dilibatkan. 

 

Bagi para pemilik personal computer yang terhubung ke internet (dan juga 

para warnet yang mampu untuk itu) ada beberapa software yang dapat 

digunakan untuk menyaring situs-situs mana yang tidak boleh dibuka oleh 
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mereka yang belum cukup umur.  Software yang dimaksud bernama W-

Blokcer.  Selain software tersebut masih ada software lain yang juga bisa 

digunakan yaitu Surf Watch, NetNanny dan Cyberpatrol. 

 

7. Kerjasama pemerintah dengan instansi-instansi dan lembaga pendidikan 

Instansi-instansi dan lembaga pendidikan yang memasang wi-fi, harus 

dibarengi dengan pemasangan firewall, sehingga semua konten tidak dapat 

masuk, termasuk konten yang mengandung pornoaksi dan pornografi. Selain 

itu juga sering melakuakn sidak terhadap ponsel dan memberikan sanksi yang 

tegas dan menimbulkan efek jera. 

 

8. Kampanye anti pornografi 

Seiring dengan dikeluarkannya UU ITE oleh pemerintah yang salah satu 

didalamnya mengatur tentang pembatasan transaksi yang berhubungan dengan 

pornografi, maka hendaknya dibarengi dengan sosialisasi dalam bentuk 

kampanye anti pornografi kepada masyarakat. Dalam kampanye tersebut 

hendaknya juga di lakukan sosialisasi penggunaan internet yang sehat kepada 

masyarakat. 

 

9. Cyber Police 

Pemerintah hendaknya membentuk sebuah unit kesatuan khusus yang 

menangani masalah kejahatan di dunia maya, termasuk cyber porn.  Jika di 

dunia nyata polisi berpatroli di jalan raya, maka cyber police berpatroli di 

dunia maya. Unit ini berupa tenaga teknis yang dibekali oleh software khusus 

yang dapat mengawasi serta melindungi transaksi elektronik di internet. 

 

10. Pemerintah hendaknya konsisten terhadap peraturan dan kebijakan yang telah 

dibuat. 

Setiap peraturan maupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk mengatasi maraknya penyebaran situs, video dan content berbau 
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pornografi, semuanya adalah baik, namun dengan konsistensi yang diterapkan 

oleh pemerintah, maka penyebaran pornografi melalui berbagai media akan 

dapat diminimalkan Pemerintah juga bisa menaikkan tarif sanksi bagi yang 

melanggar peraturan tentang pornografi, sehingga dengan demikian 

masyarakat akan berpikir panjang untuk melakukan tindakan yang melanggar 

hukum karena sanksi yang mereka bayarkan jumlahnya besar. 

 

Sinkronisasi peran pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan 

penyebaran video porno dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Pemerintah menjadi fasilitator terhadap keluarga, masyarakat dan media 

internet. Fasilitas protektif yang disediakan pemerntah melalui internet adalah dengan 

pemberlakuan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang didalamnya 

mengatur berbagai transaksi elektronik dan pembatasan penyebaran pornografi. 

Fasilitas tersebut diterapkan kepada masyarakat, yang dimana masyarakat itu sendiri 

memiliki self regulation yang menjadi sensor dalam diri sendiri. Selain sensor pribadi 

yang dimiliki masyarakat, keluarga menjadi lingkungan pendidikan yang utama bagi 

anak, karena dari keluarga akan menjadi faktor yang menentukan bagi anak nantinya 

bila menghadapi dunia luar seperti masyarakat dan internet.  

Pemerintah 
(fasilitataor) 

Internet 
(Media) 

Masyarakat 
(Self Regulation) 

Keluarga 
(pendidikan) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jumlah video porno yang beredar di masyarakat semakin bertambah setiap 

tahun. Kebenyakan video porno yang beredar di masyarakat dibuat dengan 

media ponsel. Counter handphone dan internet berperan besar dalam 

penyebaran video porno. Karena media tersebut membeikan kemudahan 

dalam proses penyebaran video porno. 

2. Upaya pencegahan penyebaran video porno dapat dilakukan dengan 

menanamkan moral dan etika  yang dimulai dari keluarga., kebijakan sensor 

yang dimulai dari masyarakat, pendidikan seks pada remaja, mengintensifkan 

razia ponsel di sekolah, counter handphone dan penjual vcd, mengaktifkan 

peran jasa penyedia layanan internet, kerjasama pemerintah dengan instansi 

dan lembaga pendidikan, kampanye anti pornografi, cyber police, konsistensi 

pemerintah dalam menerapkan kebijakan. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan :  

1. Remaja, hendaknya tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat dan tidak 

mudah terbujuk rayu. 

2. Orang tua, hendaknya selalu mengawasi tingkah laku anaknya serta 

menanamkan nilai-nilai agama dan sosial agar tidak terjerumus kedalam hal 

yang negatif. 

3. Masyarakat, hendaknya lebih protektif terhadap hal yang berbau pornografi. 

4. Pemerintah, hendaknya membuat peraturan yang tegas dan konsisten dalam 

melaksanakan peraturan yang telah dibuat. 

5. Bagi Peneliti, hendaknya dapat menindaklanjuti karya tulis ini dalam bentuk 

penelitian yang lebih mendalam sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
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