
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN GAMBAR PORNOGRAFI 

YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA GAME ONLINE DI 

KALANGAN SISWA DI BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

AYU RHATNA PRATIWI 

Kemajuan teknologi internet pada masa sekarang ini bagaikan pedang bermata 

dua. Dari semua keuntungan yang diperoleh melalui teknologi intenet, terdapat 

kerugian yang perlu dihindari, salah satunya adalah penyebaran gambar 

pornografi yang dilakukan melalui game online yang menjadi perhatian serius dari 

Pemerintah, karena pornografi mempunyai hubungan kuat dengan kemudahan 

proses produksi, manipulasi, penyebaran dan pemanfaatan internet sebagai sarana 

akses pornografi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor 

penyebab terjadinya peredaran gambar pornografi yang dilakukan melalui media 

game online di kalangan siswa di Bandar Lampung dan bagaimana  upaya 

penanggulangan yang harus dilakukan. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian 

diproses dengan cara editing, interpretasi data, sistematis data, dan dianalisis 

dengan menggunakan analisis kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor internal yang menjadi 

penyebab terjadinya peredaran gambar pornografi yang dilakukan melalui media 

game online yaitu, faktor perilaku yang menyimpang, rendahnya mental 

seseorang dan kebingungan, sedangkan faktor eksternal yaitu, faktor 

penyalahgunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), faktor 

sarana dan fasilitas, faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor dari 

kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan 

pemblokiran situs atau konten pornografi pada game online. Upaya 

penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu, melalui jalur penal meliputi 

penegakkan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 



(KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan melalui jalur non penal dengan meminta bantuan Kementerian 

Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran peredaran game online 

yang mencantumkan situs dan konten pornografi, berkoordinasi dengan lembaga-

lembaga pendidikan untuk melakukan bimbingan dan pengarahan kepada siswa 

terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pornografi pada game online 

 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah sebaiknya lebih 

mengoptimalkan kontrol pencegahan dan menyaring game online yang berkonten 

atau bersitus pornografi, serta bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait 

dan pihak orang-tua untuk turut andil melakukan pengawasan mengenai situs dan 

konten apa sajakah yang diakses oleh siswa. 
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