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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia 

kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia 

untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. 

Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media 

internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing 

yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  telah melahirkan berbagai 

dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 

manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.  

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola 

hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas  

(borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. 
1
 

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini 

internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang 
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memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung 

satu sama lain.  

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat 

industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal.  

Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di 

Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul.  Salah 

satu dampak  negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai 

bidang dengan beragam modus operandinya.  
2
 

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan 

yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, 

namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan 

akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang sering kali 

berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar 

pornografi melalui media elektronik. Penyebaran gambar-gambar pornografi 

melalui media elektronik sering kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi 

sesuatu yang tabu lagi . 

 

 

 

                                                           
2
  Ibid., hlm. 35. 



3 
 

Berikut ini merupakan kasus-kasus penyebaran gambar pornografi melalui media 

elektronik : 

Tim Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap pengunggah foto adegan 

syur perempuan berseragam pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Bandung. 

Foto porno itu diunggah di sebuah blog dan menghebohkan dunia maya. 

Pelakunya telah tertangkap tangan oleh polisi penyidik, dalam penangkapan itu 

polisi juga menyita barang bukti berupa laptop, modem, dan telepon selular 

dari rumah Sigit . Sigit dikenai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang Undang Nomor 44 

tahun 2008 tentang Pornografi. Kini Sigit sudah ditetapkan sebagai tersangka.
3
 

 

Aparat Kepolisian Resort (Polres) Mataram menahan IPE alias Toto yang 

teridentifikasi menyebarkan foto bugil mantan pacarnya, CAW di jejaring 

sosial "facebook". Tersangka mengakui perbuatannya meskipun sudah 

menghapus foto bugil yang disebar di `facebook` pada hari Rabu tanggal 3 

Februari 2010 lalu itu. 

Pemuda itu teridentifikasi melanggar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) junto pasal 282 KUHP 

tentang penyebaran gambar porno, dengan ancaman hukuman enam tahun 

penjara.
4
  

 

Siswi kelas III SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang sempat menghebohkan 

dunia maya, foto telanjang dada siswi tersebut disebarkan oleh teman nya 

sendiri melalui sosial media twitter. Hal ini sangat memalukan mengingat 

umur siswi tersebut masih terbilang Anak, perilaku seperti itu merusak nama 

baik sekolah tempat anak tersebut bersekolah. Seharusnya hal seperti ini 

menjadi pelajaran dan peringatan bagi anak-anak, remaja, dan siapapun untuk 

tidak memoto diri sendiri dengan gaya atau foto yang tidak wajar dan tidak 

disimpan di tempat atau alat yang mudah berpindah tangan.
5
 

 

 

Hal ini sangat disayangkan mengingat zaman sekarang ini kecanggihan internet 

seperti candu bagi anak-anak, kaum remaja, sampai orang dewasa dan dengan 

adanya gambar-gambar pornografi yang disebarkan melalui media elektronik, 

maka dapat merusak moral, dan pikiran anak yang melihat gambar tersebut. 

Fenomena-fenomena saat ini baik dari kalangan artis, pegawai, anak sekolahan 
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yang tidak sewajarnya, foto-foto tersebut sengaja diunggah di jejaring sosial 

mereka untuk menarik perhatian teman-teman di jejaring sosialnya agar mereka 

terlihat eksis dan menarik bagi lawan jenis. Mereka tidak seharusnya 

menyebarkan dan/atau mengunggah foto-foto tersebut karena bisa menimbulkan 

banyak dampak negatifnya antara lain merusak moral anak bangsa, dan dapat 

mengundang kejahatan, yang mana kejahatan tersebut bisa  berdampak kepada 

pemilik jejaring sosial dan/atau orang yang mengunggah foto-foto dirinya dengan 

pose yang menantang. 

Faktanya tidak hanya artis dan remaja yang melakukan hal itu, tetapi polwan 

polda Lampung yang notabene merupakan penegak hukum juga melakukan hal 

yang sama, yang seharusnya dia dapat memberi contoh baik tetapi malah 

menciderai profesinya dan melanggar peraturan yang seharusnya polwan  sebagai 

aparat penegak hukum mematuhi peraturan dan menegakan peraturan, dengan 

foto-foto syurnya yang diunggah di jejaring sosial dan disebarkan ke teman-

temannya oleh mantan kekasihnya yang diduga sakit hati kepada polwan polda 

Lampung tersebut.  

Kasus yang menimpa polwan polda Lampung bermula dari perkenalan melalui 

jejaring sosial facebook pada Januari tahun 2010, polwan polda Lampung 

berkenalan dengan tersangka Bayu Perdana yang merupakan mahasiswa alumni 

fakultas hukum di salah satu universitas swasta di Bandar Lampung. Hubungan 

mereka pun berlanjut menjadi hubungan asmara yaitu pacaran, kedua insan ini 

berpacaran jarak jauh atau sering disebut LDR (long distance relationship) 

dikarenakan Bayu yang mengaku sebagai polisi berpangkat iptu lulusan Akpol 

bekerja di Jakarta. Hubungan asmara keduanya berlangsung sampai dengan tahun 
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2013.
6
 Pada sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012 terdakwa menerima kiriman 

foto saksi Reka Satri sebanyak 3 (tiga) kali melalui Handphone Blackberry 

miliknya dengan pose tanpa busana dengan posisi masing-masing sedang berkaca, 

sedang tidur, dan berdiri yang dikirim langsung oleh saksi Reka. Selanjutnya foto 

tersebut disimpan oleh terdakwa di memory card BB Qurve 9360.  

 

Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 terdakwa mengirimkan sms melalui 

handphone miliknya kepada saksi Reka yang isinya ancaman akan menyebarkan 

foto tanpa busana milik saksi Reka Satri, dikarenakan saksi Reka setiap ditelpon 

oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan terdakwa merasa tidak dihargai lagi oleh 

saksi Reka. Sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menelpon saksi Reka dan 

mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana milik saksi Reka dan saksi Reka 

menjawab sebarkan saja, saya tidak takut akan dibawa ke hukum. Berdasarkan 

jawaban saksi Reka tersebut maka pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 

sekira jam 00.30 WIB terdakwa mengunggah foto saksi Reka Satri tanpa 

busana/bugil sebanyak 3 (tiga) foto melalui akun facebook milik saksi Reka Satri 

dengan posisi foto/gambar sedang mengaca, sedang tidur, dan posisi sedang 

berdiri.
7
  

 

Berdasarkan keterangan ahli ITE Muhammad Said Hasibuan perbuatan terdakwa 

dengan telah mengirimkan sms ke nomor saksi Reka Satri dengan kalimat 

ancaman dan mendistribusikan, mengupload foto saksi Reka Satri tanpa 
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busana/telanjang ke media facebook milik saksi Reka Satri telah dapat dikatakan 

melanggar ketentuan dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Perbuatan terdakwa dituntut dengan dua Undang-Undang oleh Jaksa Penuntut 

Umum, yaitu Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

yang mengatur  :  

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 

yang secara eksplisit memuat : 

a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Masturbasi dan onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; atau 

f. Pornografi anak. 
8
 

 

 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terkait kasus penyebaran gambar porno polwan 

polda Lampung yang disebarkan oleh mantan kekasih dari polwan tersebut, yang 

memproduksi dan membuat gambar porno tersebut adalah polwan polda Lampung 

sendiri tanpa adanya perintah dari mantan kekasih dan gambar porno tersebut 

memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d. 

Pasal 27 ayat (1) dan (4)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 

yang mengatur : 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan  

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau            

mentransmisikan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
9
 

                                                           
8
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) 



7 
 

Terkait kasus penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung dengan 

terdakwa Bayu Perdana, terdakwa Bayu dengan sengaja mendistribusikan dan 

atau tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau dokumen elektronik yang memuat gambar porno milik polwan Reka 

Satri melalui media sosial facebook. 

 

Pada kasus penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar porno 

polwan polda Lampung melalui media elektronik ini terdapat kesenjangan antara 

UU ITE yang mengatur tentang pendistribusian yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan melalui media elektronik, sedangkan di dalam  UU 

Pornografi juga mengatur secara rinci dan jelas tentang larangan memproduksi, 

memperbanyak gambar pornografi, hanya saja dalam pasal tersebut tidak 

disebutkan melalui media elektronik.  

 

Kemajuan teknologi yang canggih, para pengguna internet atau pengguna sosial 

media diharapkan untuk dapat menjaga privasi akun nya, dengan tidak 

menyalahgunakan akun sosial media miliknya dan menggunakan jejaring sosial 

dengan sewajarnya saja, mengingat terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjunya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas 

yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (cyberspace), termasuk pelanggaran hukum 

yang terjadi.  Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
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yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
10

. Kejahatan terhadap 

kesusilaan juga diatur didalam KUHP (Pasal 281-299), dan Undang-Undang  

Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi  dengan 

judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar 

Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik (Studi Kasus : 

Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK)”.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar 

pornografi  polwan polda Lampung melalui media elektronik (Studi Kasus: 

Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/PN.TK) ? 

b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media 

elektronik Lampung (Studi Kasus: Putusan No. 09/Pid.Sus/2014/PN.TK) ? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu hukum pidana, baik hukum pidana 

materiil, hukum pidana formil, dengan pembahasan yang berkenaan dengan 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan 

polda Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ketentuan Undang-Undang, teori-

teori, atau pun pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan masalah terkait, 

dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Polda Lampung (Studi Kasus: Putusan 

Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.TK). 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian skripsi ini adalah untuk: 

a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar 

pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik (Studi Kasus: 

Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK). 

b. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana  penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui 

media elektronik (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK). 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis, yaitu: 

a. Secara  Teoritis  

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan tata cara 

memahami penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan 

dengan upaya penal atau non penal (penal policy or non penal policy) yang sesuai 

dengan disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana secara khusus mempelajari dan 

mengkaji mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri. 

b. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan sumbangan 

pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademis serta dalam 

proses penegakan hukum pidana secara khusus terhadap tindak pidana pornografi 

pada media elektronik, disamping itu untuk memberikan saran kepada 

masyarakat, penegak/aparat hukum, dalam hal penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk 
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mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.
11

 

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik, penulis mengutip  

penegakan hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum. 

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum dapat diartikan dalam 3 konsep 

yakni: 

1. Konsep penegakan yang bersifat total (total enforcement concept) yang 

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh. 

2. (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu 

dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individu, 

konsep penegakan hukum actual. 

3. (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya 

deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM, kualitas Perundang-

Undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.
12

 

 

Sedangkan menurut M.Friedman, aparatur hukum dalam sistem hukum terdapat  

tiga element penting yang mempengaruhi, yaitu: 

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. 

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya. 

3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya 

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik 

hukum materiilnya maupun hukum acaranya.
13
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12 Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Semarang. 1995,hlm. 73.  
13
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Kasus yang penulis angkat sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Pasal 282 

KUHP , delik ini biasa disebut delik pornografi. Akan tetapi, KUHP sama sekali 

tidak menyebut istilah pornografi, karena KUHP hanya mengatur secara umum 

saja, dan diatur secara khususnya didalam Undang-Undang Pornografi (UU No. 

44 tahun 2008, khususnya Pasal 29 dan 32). Berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) KUHP 

(lex specialis derogat legi generali), maka yang harus diterapkan ialah Pasal 29 

dan 32 Undang-Undang Pornografi yang rumusannya mirip sekali dengan Pasal 

282 KUHP. 

Undang-Undang Pornografi Pasal 29 berbunyi : “setiap orang yang memproduksi 

,membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau 

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 

rupiah).”
14

 

Pasal 32 undang-undang pornografi berbunyi: “Setiap orang yang 

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan 

produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). 

                                                                                                                                                               
4.8830.3-5j2j4j2j9-1.14.0....0...1c.1.52.serp..78.14.7835.-fVhYm7zmTw  diunduh pada pukul 

13.00 WIB tanggal 29 Agustus 2014 
14

 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi  
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Rumusan delik pornografi lebih luas daripada pasal 282 KUHP dan ancaman 

pidananya jauh lebih berat dan ada minimum khusus. Maksimumnya bahkan 

sampai 12 tahun penjara. Mahkamah Agung memutuskan pada 3 Januari 1961 , 

“tindak pidana tersebut pada Pasal 282 tidak  perlu ada pengaduan (klacht).”
15

 

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum pidana ialah menemukan kebenaran 

materiil. Selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, 

perlu pula penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum 

mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan 

kebenaran materiil. 

 

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, 

sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) 

2. Faktor aparat penegak hukum 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

4. Faktor masyarakat  

5. Faktor kebudayaan
16

 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau akan diteliti.
17

 

                                                           
15

 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta,Sinar Grafika,2009,hlm 156. 
16

 Soerjono Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali 

Pers, 2012, hlm 8. 

17
  Soekanto, Op. Cit., hlm 132. 
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Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, 

diantara nya adalah: 

a. Analisis adalah sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas 

berbagai bagiannya, penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan 

hubungan antar bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta 

pemahaman masalah secara menyeluruh.
18

 

b. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

c. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu kejahatan, kesalahan dan/atau 

pelanggaran yang perbuatan melanggar ketentuan peraturan dan undang-

undang. 

d. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 

kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
19

 

e. Penyebaran adalah melakukan suatu tindakan untuk memperbanyak, 

meluaskan, guna agar banyak yang mengetahui. 

f. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 

umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat.
20

 

g. Polwan adalah satuan polisi khusus yang berjenis kelamin wanita. 

                                                           
18

 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, hlm, 40  
19

  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
20

 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
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h. Media Elektronik adalah suatu alat yang mempraktekan dengan tenaga listrik 

pada berbagai alat.
21

 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah dan memahami  penulisan skripsi ini secara keseluruhan, 

maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian 

umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai penegak 

hukum dan penegakan hukum pidana, perbuatan yang melanggar asusila dan/atau 

delik asusila, pengertian penyebaran, pengertian gambar pornografi, dan 

penjelasan tentang media elektronik. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah 

secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data tentang penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik 

                                                           
21

 Kamus Besar Bahasa Indonesia  
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elketronik. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang 

jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil 

penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran 

gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik dan faktor-

faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

tersebut. 

 

V. PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran. 

 

 

 

 


