
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyebaran pornografi saat ini erat hubunganya dengan perkembangan teknologi, 

terutama teknologi internet. Sistem jaringan internet yang dapat menjangkau 

berbagai daerah terpencil yang juga memiliki akses internet, menjadikan media 

komunikasi menggunakan jaringan internet jadi pilihan banyak masyarakat di 

Indonesia saat ini. Semakin banyaknya masyarakat indonesia yang mulai 

menggunakan berbagai aplikasi dalam internet seperti jejaring sosial friendster, 

facebook, twiter dan lain sebagainya, dimanfaatkan oleh pembuat websites porno 

dengan mengiklankan websitesnya yang disisipkan dalam tampilan jejaring sosial 

yang digunakan dalam bentuk informasi mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan seks. Bahkan apabila kita mengunjungi website yang menyediakan layanan 

video seperti you tube kita akan banyak menemukan banyak video porno dan 

mereka juga menujukan dimana website yang dapat dikunjungi pengguna internet 

untuk mencari kumpulan video porno yang lainnya.  

Secara sederhana internet didefinisikan sebagai jaringan global yang 

mengkoneksikan jutaan komputer (Jumiran 2005:1). Melalui internet jutaan orang 

dapat saling berhubungan secara sistematis dalam dunia maya, sehingga saat ini 

dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, 
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tetapi sanggup  memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, 

penghargaan dan cinta. Internet ibarat perpustakaan yang di dalamnya menyimpan 

berbagai macam informasi berupa teks, grafik, audio, gambar maupun  animasi 

dalam bentuk media elektronik.  

Informasi yang mengandung unsur  pornografi di internet diperoleh melalui 3 

bentuk, yaitu: (1) dalam bentuk web sites yang menawarkan gambar-gambar 

pornografi yang sangat mudah diakses, murah dan beragam bentuk seksual, (2) chat 

room yaitu sarana komunikasi yang menawarkan materi seksualitas yang sering 

disebut cybersexs, berupa percakapan dua arah yang menawarkan materi seksualitas 

seolah-olah melakukan hubungan seksual dan menimbulkan rangsangan, (3) news 

group yang sifatnya terbuka membahas hal-hal yang berhubungan dengan 

seksualitas dan pornografi (http//litbang-sulsel.go.id/mediap-penyebar-pornografi, 

Minggu 16 September 2012, 09 : 15 WIB). 

Pornografi juga merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia, terutama 

mengenai penyebaran pornografi melalui media online. Banyaknya kasus kekerasan 

seksual yang terjadi di Indonesia saat ini berawal dari maraknya penyebaran 

pornografi. Dari kebanyakna kasus kekerasan seksual yang diliput oleh berita 

kriminal di setasiun televisi, pelaku kebanyakan mengaku melakukan perbuatan 

asusila karena terangsang setelah melihat video porno. Melalui media online yang 

menggunakan jaringan internet video porno dapat dengan mudah diperoleh oleh 

siapa saja yang dapat menggunakan internet. 
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Kemajuan teknologi internet yang sangat cepat dan mudahnya cara 

menggunakannya, memungkinkan siapa saja dapat menggunakan internet. Bahkan 

anak-anak usia sekolah dasar sudah pandai menggunakan internet untuk mengakses 

informasi apa saja yang mereka inginkan, tidak terkecuali informasi yang 

berhubungan dengan pornografi. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati 

menyebutkan sejak 2008 hingga 2010, sebanyak 67 persen dari 2.818 siswa sekolah 

dasar (SD) kelas 4, 5, dan 6 di wilayah Jabodetabek mengaku pernah mengakses 

informasi pornografi.  Sekitar 24% mengaku melihat pornografi melalui media 

komik. Selain itu, sekitar 22% melihat pornografi dari situs internet, 17% dari 

games, 12% melalui film di televisi, dan 6% lewat telepon genggam 

(http//VIVAnews/Muhammad Firman/Ilustrasi-situs-pornografi-diInternet, 9 April 

2012 13:15 WIB).  

Kian maraknya pornografi di masyarakat ditanggapi oleh pemerintah dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai 

upaya dari pemerintah untuk mengatasi penyebaranya. Undang-Undang ini terdiri 

dari delapan bab, dimana pada bab IV dijelaskan pencegahan penyebaran 

pornografi di masyarakat. Pada bab tentang pencegahan juga dijelaskan peran 

pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran pornografi yang terdapat dalam 

pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam pasal 19 pemerintahan daerah berkewenangan mencegah 

pornografi dengan cara pemutusan jaringan yang mengandung unsur pornografi 

melalui internet, melakukan pengawasan terhadap penyebaran pornografi di 

wilayahnya, melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk 
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mencegah pornografi di wilayahnya, serta mengembangkan sistem informasi 

komunikasi untuk mencegah penyebaran pornografi.  

Contoh nyata dari maraknya pornografi di Indonesia yaitu kasus video mesum artis 

Indonesia Aril, Luna Maya, dan Cut Tari beberapa tahun lalu. Yang lebih heboh 

lagi persebaran video tersebut yang sangat cepat melalui internet,  sehingga dalam 

waktu yang sangat cepat, setiap orang yang memiliki handphone yang memiliki 

aplikasi pemutar video memiliki video mesum tersebut, bahkan di kalangan pelajar 

yang terkena razia handphone di sekolahnya sebagian besar memiliki video porno 

tersebut.   

Keseriusan pemerintah dalam mencegah penyebaran pornografi di Indonesia, 

ditindak lanjuti dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 

tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi. Pengesahan 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan 

dari pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang 

berbunyi “Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang- Undang ini, 

dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden”.  Bersamaan dengan disahkanya 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 dibentuk juga tim Anti Pornografi oleh 

presiden yang struktur organisasinya dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 

25 Tahun 2012 pada bab III.  

Khususnya di kota Bandar Lampung sepertinya ada suatu problematika yang 

dihadapi oleh pemerintah untuk melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu aspek 
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yang menjadi penilaian peneliti bahwa peraturan mengenai pelaksanaan 

pencegahan penyebaran pornografi belum di implemantasikan di kota Bandar 

Lampung. Diantaranya adalah belum dibentuknya Tim Anti Pornografi oleh 

Walikota sebagaimana seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 

Tahun 2012  tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, sehingga 

penyebaran pornografi makin banyak di kota Bandar Lampung. 

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di kota Bandar Lampung 

seharusnya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk mulai 

mengatasi masalah pornografi di kota Bandar Lampung. Data yang dirilis aparat 

Kepolisian Resort Kota Besar (Polresta) Bandar Lampung selama tahun 2011, 

sebanyak 24 mahasiswi perguruan tinggi di Bandarlampung pernah menjadi korban 

pelecehan seksual, 45 pelajar putri mengalami pelcehan seksual, pelajar SMP 

maupun SMA masuk dalam kategori ini. Sementara kekerasan seksual terbanyak 

dialami karyawati swasta jumlahnya 13 kasus, diikuti 2 kasus dengan korban ibu 

rumah tangga  dan 2 kasus dengan korban pembantu rumah tangga .  

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Syaiful Wahyudi berpendapat, 

tingginya kasus pelecehan seksual berimplikasi erat dengan kemajuan teknologi di 

mana pornografi dan pornoaksi semakin mudah dan cepat diperoleh. Dari hasil 

introgasi yang dilakukan polisi kepada pelaku pencabulan. Sebagian besar 

beralasan mereka melukukan pencabulan karena terangsang setelah menonton blue 

film baik melalui situs porno di internet maupun blue film yang banyak di 

handphone remaja dan orang dewasa. Syaiful mengakui kasus tindak pidana 
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pencabulan cenderung naik. Terbukti dalam Januari 2012 ini saja sudah terjadi 9 

kasus pencabulan yang dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung 

(http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/berita-lainnya/3304-24-mahasiswi-

dicabul-beruntun.html diakses 19 November 2012, 12:05). 

Tabel 1. 

Data Jumlan Pelecehan Seksual Tahun 2010 - 2012 

Sumber : POLRESTA Bandar Lampung Tahun ( 2010-2012 ) 

Dikutip dari Radar Lampung mengenai penyebaran video porno di Kota Bandar 

Lampung, ternyata saat ini tidak sulit untuk mendapatkan video porno, karena 

banyak counter handphone yang memperdagangkan film porno. Sehingga tidaklah 

mengherankan jika banyak pelajar yang memiliki handphone dan dilengkapi 

aplikasi pemutar video menyimpan video porno. Penjual video yang merupakan 

pemilik counter mengaku mendapatkan film-film porno dengan cara men-download 

No Bulan Jumlah pelecehan seksual 

2010 2011 2012 

1 Januari  4 5 9 

2 Februari 5 5 5 

3 Maret 6 4 6 

4 April 3 6 3 

5 Mei 5 8 8 

6 Juni 7 6 6 

7 Juli 4 5 8 

8 Agustus 5 4 4 

9 September 5 3 5 

10 Oktober 4 7 4 

11 November 5 5 5 

12 Desember 8 6 7 

Jumlah  61 64 70 

http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/berita-lainnya/3304-24-mahasiswi-dicabul-beruntun.html%20diakses%2019%20November%202012
http://rakyatlampung.co.id/new/berita-utama/berita-lainnya/3304-24-mahasiswi-dicabul-beruntun.html%20diakses%2019%20November%202012
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dari internet. Penelusuran wartawan Radar Lampung pada beberapa counter di 

sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung juga sama hasilnya, dimana 

untuk mendapatkan film porno cukup mudah dan harganya relatif murah. Karena 

sebagian besar counter menjual video porno. Harga yang dibandrol oleh pemilik 

counter untuk membeli video porno berkisar antara Rp. 30.000,00 s/d Rp. 

50.000,00 dan pembeli dapat memperoleh puluhan video porno yang dapat diputar 

di handphone. Pemilik counter mengungkapkan bahwa kebanyakan konsumen 

yang menginginkan video porno adalah remaja. Alasan pemilik counter mengapa 

menyediakan video porno karena banyak yang menanyakan serta keuntungannya 

cukup banyak. (http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/21751-maraknya-

peredaran-video-porno-di-bandarlampung diakses senin 19 November 2012, 

12:10). 

Untuk penyebaran melalui media online di kota Bandar Lampung di kalangan 

remaja sangat menghawatirkan. Karena dari hasil pra riset peneliti pada beberapa 

remaja di kota Bandar Lampung yang dengan cara turut bergaul dengan para remaja 

yang juga teman dari peneliti atau tetangga kosan dari teman peneliti. Banyak para 

remaja yang men-download video porno menggunakan laptop dengan perangkat 

tambahan berupa modem untuk koneksi internetnya. Dari media online yang 

banyak menyediakan situs porno tersebut kalangan remaja dapat dengan mudah 

mengkoleksi berbagai jenis video porno yang mereka ingingkan. Di warung 

internet juga para remaja di kota Bandar Lampung dapat dengan mudah mengakses 

pornografi, karena banyak situs di internet yang menawarkan informasi pornografi, 

sebagai contoh yang juga pengalaman dari peneliti, jika kita mengetik tulisan SMA, 

http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/21751-maraknya-peredaran-video-porno-di-bandarlampung%20diakses%20senin%2019%20November%202012
http://radarlampung.co.id/read/berita-utama/21751-maraknya-peredaran-video-porno-di-bandarlampung%20diakses%20senin%2019%20November%202012
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SMP yang berdasarkan pemikiran orang awam segala informasi yang diberikan 

akan berhubungan dengan pendidikan, namun jika kita telusuri dalam sebagian 

website ada yang menawarkan informasi dan tayangan pornografi seperti video 

anak SMA atau SMP seks di kelas dan lain sebagainya. Selain itu pengusaha 

warung internet banyak yang tidak memasang himbauan kepada pengguna agar 

tidak mengakses situs porno. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengungkap problematika yang 

berkaitan dengan penanggulangan pornografi di kalangan remaja melalui media 

online di kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi sudah dijelaskan tata cara pencegahan penyebaran pornografi 

selain itu dalam  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi juga sudah di jelaskan siapa saja yang 

bertanggung jawab dalam menanggulangi penyebaran pornografi dan juga namun 

kenyataanya pornografi makin marak di kota Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah penyebab cepatnya penyebaran pornografi di kalangan remaja 

melalui media online di kota Bandar Lampung ? 
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b. Tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kota 

Bandar Lampung, dalam menanggulangi penyebaran pornografi di kalangan 

remaja melalui media online ? 

c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan 

penyebaran pornografi di kalangan remaja melaui media online di kota 

Bandar Lampung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

pornografi cepat menyebar dikalangan remaja melalui media online di kota 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja upaya yang sudah 

dilakukan oleh pemerintahan kota Bandar Lampung dalam menanggulangi 

penyebaran pornografi pada remaja melalui media online. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penghambat dalam penanggulangan  penyebaran pornografi, di 

kalangan remaja melaui media online di kota Bandar Lampung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis : 

a. Secara  teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah keilmuan ilmu administrasi negara terutama tentang 

kebijakan publik mengenai penanggulangan masalah sosial khususnya 

pornografi.  

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

atau bahan evaluasi bagi pemerintahan kota Bandar Lampung dalam 

mengatasi persebaran pornografi di kalangan remaja melalui media online. 


