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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi perkembangan dan 

kemajuan teknologi dari tahun ke tahun semakin cepat. Hal yang paling 

menonjol adalah dengan hadirnya perangkat elektronik seperti komputer, 

handphone, laptop dll, yang memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan 

komputer berupa kecepatan dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan 

sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja dan biaya, serta memperkecil 

kemungkinan melakukan kesalahan. Hal ini menyebabkan masyarakat 

semakin mengalami ketergantungan pada alat elektronik. 

Hadirnya internet pada saat ini yang mengubah konsep jarak dan 

waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia ini menjadi kecil. Kita 

tentu sering memanfaatkan internet ini untuk beberapa hal, seperti untuk 

bersosialisasi dengan teman kita, bisa menggunakan facebook, twitter, 

skype maupun Yahoo Masengger. Sedangkan apabila sedang ada tugas 

kita bisa memanfaatkan mesin pencari (search engine), misalnya Google 

atau Yahoo. 

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat 

modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas 

masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat 

diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah 
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membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya 

(Cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis 

komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak 

langsung dan tidak nyata).1 Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini 

telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, 

baik secara individual maupun secara kelompok. Di samping itu, kemajuan 

teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya 

perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. 

Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi ini tidak hanya 

berdampak positif bagi pemakainya, tetapi membawa dampak negatif  pula 

terhadap pemakainya. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada 

penyalahgunaan komputer.2 Penyalahgunaan komputer dalam 

perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, 

terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana 

(faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu 

memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang 

dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). 

Negara Indonesia adalah salah satu ladang dari kejahatan 

cybercrime. Hal itu terbukti adanya laporan cybercrime mencapai 175 

                                                           
1
 Agus Rahardjo. 2002. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.  hal.20. 
2 Andi Hamzah. 1990. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.  Hal. 23-
24 
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kasus sejak 2007 hingga 2010. Tahun 2009, laporan yang masuk Unit V 

Cyber Crime Mabes Polri mencapai 89 kasus.3 

Salah satu masalah cybercrime yang sangat meresahkan dan cukup 

mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah pornografi. Masalah 

pornografi sudah ada sejak jaman dulu kala. Batasan makna, cara, bentuk hingga 

medianyapun terus berkembang mengikuti kemajuan jaman. Ketika peradaban 

manusia telah memasuki era ”cyberspace” yang diikuti dengan teknologi 

multimedia yang amat canggih, masalah pornografipun memasuki babak baru 

dengan munculnya apa yang disebut cyberporn. 

Cyberpornografi atau cybersex merupakan salah satu dari sisi 

negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan sex 

merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar dalam 

bisnis, terlebih melalui jasa e-commerce. Pornografi yang merambah 

sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa 

batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. 

Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi sex secara 

online, melahirkan kepuasan dan keprivatan tersendiri, yang seringkali 

didalilkan tidak banyak merugikan, karena keresahan dan efek negatifnya 

tidak secara langsung dapat dirasakan.  

Dunia maya atau internet dan World Wide Web (www) saat ini 

penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan 

dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs di 

                                                           

3 “Indonesia Surga Pelaku Cyber Crime” tersaji pada  http://kampungtki.com/baca/14494 
diunduh pada tanggal 28 November 2011 jam 14.30 WIB 
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www menyediakan bahan-bahan seperti itu.4 Hal ini sejalan dengan yang 

dinyatakan oleh Neill Barrett dan Mark D. Rasch bahwa internet 

mempunyai sisi gelap, sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 

80% gambar di internet adalah gambar porno.5  

Masalah pornografi dan penyebarannya telah banyak diatur dalah 

berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam KUHP, UU 

Telekomunikasi, UU Perfilman, UU Pers, UU Pornografi dan UU ITE. 

Terkait kasus cyberporn UU ITE mengaturnya lebih jelas dan eksplisit, 

yaitu dalam Pasal 45:  

 “Bahwa 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 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 
 Namun adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

mengurangi angka-angka tindak kejahatan cyberporn yang terjadi di 

Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Cyberpornografi” 

 

                                                           
4
 Barda Nawawi Arief. 2006. TINDAK PIDANA MAYANTARA: Perkembangan Kajian Cyber 

Crime di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal.177 

5 “FENOMENA CYBERPORN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”  tersaji pada 

http://alfinsosiologi.wordpress.com/2011/04/11/fenomena-cyberporn-dalam-perspektif-sosiologi-
hukum/. Diunduh pada tanggal 27 November 2011 jam 17.30 WIB 
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B. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberpornografi 

di Indonesia? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana cyberpornografi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai penegakan hukum terhadap 

tindak pidana cyberpornografi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberpornografi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat menyumbangkan pemecahan atas 

permasalahan dari sudut teori. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di 

bidang karya ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai penegakan hukum 

terhadap tindak pidana cyberpornografi bagi pengungkapan kasus 

yang terjadi. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan secara langsung dalam penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang 

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

cyberpornografi. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Dimana pada penelitian ini yang diteliti 

pada awalnya adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindak pidana cyberporn, untuk 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 

lapangan. 

 



7 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Surakarta, karena dapat 

memberikan data yang akurat bagi penulis tentang  penegakan hukum 

cyberpornografi. 

4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini: 

a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal 

dari penyidik Polresta Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Yaitu suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik 

berupa dokumen, laporan dan juga buku-buku serta laporan hasil 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvetarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari literatur peraturan perundang-

undangan serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data-

data yang berhubungan dan berkaitan dengan cyberpornografi  

kemudian dicatat secara terarah dalam catatan penulis. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai.6 Penulis melakukan 

wawancara langsung secara terstruktur dengan beberapa pihak  

terkait yaitu penyidik Kepolisian Polresta Surakarta khususnya 

yang menangani kasus tindak pidana cyberpornografi.  

 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan 

tehnik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan 

serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis 

kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan 

kualitas , mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.7 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam 

penyusunan dan pemahaman substansi skripsi, maka skripsi ini disusun 

dengan sistematika yang terdiri dari empat bab dan terdiri sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka teoritis, 

                                                           
6
 Ronny Hanitijo Soemitro.1990.Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 

Indonesia.Hal.57 
7 Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. 
Bandung: Mandar Maju. hal. 99 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam hal ini menguraikan 

tinjauan umum yang terbagi dalam, yaitu tinjauan umum tentang 

penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum 

mengenai cybercrime, tinjauan umum mengenai cyberporn. 

Bab III berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 

antara lain: pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana  

cyberpornografi di Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana  

cyberpornografi di Indonesia. 

Bab IV sebagai penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran 

sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 




