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ABSTRAK 

 

Penelitian yang penulis lakukan di merupakan penelitian yuridis empiris. 
Dengan lokasi penelitian di Polresta Surakarta, menggunakan sumber data primer 
dan sumber data sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan penulis 
yaitu analisis data kualitatif. Tindak pidana cyberpornografi diatur dalam 
beberapa peraturan penal yaitu  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 
36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 
tentang Pers, Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Sebagai wujud nyata upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 
cyberpornografi, Polresta Surakarta melakukan upaya-upaya yang meliputi upaya 
preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan 
melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, dan melakukan 
razia-razia terhadap warnet-warnet. Dalam upaya represif, Polresta Surakarta 
melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana ini dengan penanganan seperti 
tindak pidana lainnya, kecuali bila pelaku masih dibawah umur maka 
menggunakan penanganan khusus. Hambatan yang timbul dalam penegakan 
hukum tindak pidana cyberpornografi yaitu tidak adanya laporan dari korban, 
kemampuan penyidik, alat bukti, fasilitas komputer forensik,  kerjasama dan 
koordinasi antar instansi terkait. 

Research by the author in an empirical legal research. With research sites 
in Surakarta Police, using a source of primary data and secondary data sources 
using the techniques of data collection by means of literature study and 
interviews. Data analysis the authors used the qualitative data analysis. The 
offenses set out in some of the rules cyberpornografi Penal Law Book of the 
Criminal Law (Penal Code), Act No. 8 of 1992 on Film, Law No. 36 of 1999 on 
Telecommunications, Law No. 40 of 1999 on the Press, Law - Law No. 32 of 
2002 on Broadcasting and Law No. 11 of 2008 on information and Electronic 
Transactions. As a concrete manifestation of law enforcement efforts against 
criminal cyberpornografi, Surakarta Police made efforts to include preventive and 
repressive efforts. Preventive efforts are made among others by making an appeal, 
an appeal to the community, counseling, and conduct raids-raids on the cafe-cafe. 
In an effort repressive, Surakarta Police take action against the perpetrators of this 
crime with the handling of such other offense, unless the offender is under the age 
of the use of special handling. Obstacles that arise in criminal law enforcement 
cyberpornografi namely the lack of reports of casualties, the ability of the 
investigator, the evidence, computer forensics facilities, cooperation and 
coordination among relevant agencies. 

 



1 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 
CYBERPORNOGRAFI 

 

 
A. PENDAHULUAN 

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. Hadirnya 

internet pada saat ini yang mengubah konsep jarak dan waktu secara 

drastis sehingga seolah-olah dunia ini menjadi kecil. Kehadirannya telah 

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 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 

Negara Indonesia adalah salah satu ladang dari kejahatan 

cybercrime. Hal itu terbukti adanya laporan cybercrime mencapai 175 

kasus sejak 2007 hingga 2010. Tahun 2009, laporan yang masuk Unit V 

                                                           
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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Cyber Crime Mabes Polri mencapai 89 kasus.3 Menurut perkiraan, 40% 

dari berbagai situs di 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. 

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberpornografi di 

Indonesia, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana cyberpornografi. 

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: untuk mendapatkan 

informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana 

cyberpornografi di Indonesia, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

cyberpornografi. Sedangkan manfaat dari penulisan ini yaitu: hasil 

penelitian dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan dari sudut 

                                                           

3 “Indonesia Surga Pelaku Cyber Crime” tersaji pada  http://kampungtki.com/baca/14494 
diunduh pada tanggal 28 November 2011 jam 14.30 WIB 
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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teori dan dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya 

ilmiah. Selain itu dapat memberikan data dan informasi mengenai 

penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberpornografi bagi 

pengungkapan kasus yang terjadi. 

Tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini kemajuan teknologi 

berkembang secara pesat, salah satunya dengan hadirnya internet. Sejalan 

dengan kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif 

tetapi juga membawa dampak negatif bagi pemakainya. Penyalahgunaan 

komputer dalam tindak kejahatan menimbulkan masalah yang rumit, 

terutama kaitannya dengan proses pembuktian. Apalagi tindak kejahatan 

itu memiliki karakteristikyang berbeda dengan kejahatan konvensional. 

Salah satunya adalah  cyberpornografi yang sangat meresahkan dan cukup 

mendapat perhatian. Masalah pornografi dan penyebarannya telah banyak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU 

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

Dengan adanya peraturan penal ini diharapkan aparat penegak hukum bisa 

menegakan hukum di dunia cyber. 

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 
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kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan 

kualitas , mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.6 

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi di Indonesia 

Pornografi merupakan suatu topik yang tidak pernah habis 

dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era 

modern saat ini. Produk pornografi selalu ada di setiap masa 

perkembangan masyarakat, mulai dari  aman batu, Romawi kuno 

sampai abad milenium sekarang. Menurut Direktur Manajer Aneka 

CL- Jejak Kaki Internet Protektion, William B Kurniawan, 

menyatakan bahwa hingga saat ini lebih dari 1100 situs lokal terlarang 

ditemukan di dunia maya. Situs terlarang itu terdiri dari situs kalimat-

kalimat porno berbahasa Indonesia dan Melayu, situs foto porno yang 

menampilkan orang-orang Indonesia, situs kategori nonpornografi 

yang mengandung kekerasan, judi, dan kegiatan negatif lainnya, serta 

situs domain dengan nama potensial yang biasa dipakai situs 

terlarang.7 

Maraknya cyberporn dengan berbagai kemudahan dan 

keuntungannya, akan semakin meningkatkan konsumsi pornografi. 

Padahal konsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi 

perkembangan psikologis, biologis, sosial dan ekonomi. Satriawan, 

seorang pakar komunikasi dari Universitas Padjajaran, menyatakan 

                                                           
6 Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. 
Bandung: Mandar Maju. hal. 99 
7
 “Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak”, tersedia 

pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440 . diunduh tanggal 28 Maret 2012. Jam 
12.37wib 
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mahal harga yang harus dibayar untuk biaya sosial, biaya psikologis 

dan biaya kriminalitas akibat provokasi tayangan pornosentris.8 

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat 

Internet, Undang-Undang yang diharapkan (ius konstituendum) adalah 

perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta 

antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif 

penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat 

menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. 

Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang - Undang khusus atau 

cyber law yang mengatur mengenai cyberpornografi. Tetapi, terdapat 

beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan 

bagi para pelaku cyberpornografi terutama untuk kasus-kasus yang 

menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain: 

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

1) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran 

pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan 

mudah diakses di Internet. 

2) Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus 

penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di 

Internet, misalnya kasus-kasus video porno para mahasiswa. 

2. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

                                                           
8“Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi”, tersedia pada 
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249547&kat_id=147. diunduh tanggal 29 Maret 
2012. Jam 20.57wib 
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Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban 

umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan 

menggunakan Undang- Undang ini. Khususnya diatur dalam 

Pasal 22 Undang-undang No.36 tahun 1999, dimana pasal 

tersebut menyatakan: 

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak 
sah, atau memanipulasi: 

a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau 

b. akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau 

c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.” 
Sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan apabila ada yang 

melanggar pasal tersebut diatur di dalam Pasal 50 Undang-

undang No. 36 tahun 1999 yang menyatakan: 

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 
600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. 
 

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman 

Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 

tentang Perfilman  diatur dalam Bab X, mulai Pasal 40 sampai 

dengan Pasal 44, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut : 

a. Pasal 40 

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) : 
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 

mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau 
reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau 

b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film 
dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga 
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sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(6); atau 

c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak 
disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(1). 

 
 

 b.   Pasal 41 

(1)  Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) : 

a. barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin 
usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, 
dan Pasal 27; atau 

b. barang siapa mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan atau menayangkan reklame film 
yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1); atau 

c.  barang siapa melakukan kerjasama dengan 
perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

(2)  Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) ditambah sepertiga jika perusahaan perfilman yang 
tidak memiliki izin usaha perfilman, mengedarkan, 
mengekspor, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan 
film dan/atau reklame film yang tidak memiliki tanda 
lulus sensor. 

 
c.    Pasal 42 

(1)  Atas perintah pengadilan, film sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan b, disita untuk 
dimusnahkan, sedangkan film sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 huruf c dan reklame film 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf 
b, dapat disita untuk negara. 

(2)  Film dan reklame film yang disita untuk negara dapat 
disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya 
Cetak dan Karya Rekam. 

 
d.    Pasal 44 
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(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, 
terhadap perusahaan/badan usaha yang tidak 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 
14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2),Pasal 29 ayat (1) dan 
ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) Undang-undang ini dan 
peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi denda 
dan/atau sanksi administratif.  

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif, 

akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers 

Dalam sejarah perkembangan kebijakan Pers di 

Indonesia, pers diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang kemudian 

dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok pers dan terakhir diatur dalam 

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. 

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 

tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang 

menyatakan:  

(1)  Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- 
(Lima ratus juta rupiah). 

(2)  Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 
(1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta 
rupiah). 
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(3)  Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 
(2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 

 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

Undang-undang ini, yang telah disahkan dan 

diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai 

dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai 

teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah 

undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-

pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi 

sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi 

informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.9
  

C. Penanganan Cyberpornografi di Polresta Surakarta  

Aparat kepolisian sebagaimana dijelaskan didalam pasal 2 

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Sebagai wujud nyata upaya penegakan hukum terhadap tindak 

pidana cyberpornografi oleh pihak kepolisian, Polresta Surakarta 

                                                           
9 CYBERCRIME DAN PENEGAKAN HUKUM POSITIF DI INDONESI A. Tersaji pada 
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=CYBERCRIME%20DAN%20PENEGAKAN%20HUKUM%
20POSITIF%20DI%20INDONESIA&&nomorurut_artikel=354. Diunduh tanggal 13 Mei 2012. Jam 12.54 
Wib 
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melakukan upaya-upaya yang meliputi upaya preventif dan represif.10 

Upaya preventif yang dilakukan Polresta Surakarta antara lain dengan 

melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, dan 

melakukan razia-razia terhadap warnet-warnet guna mencegah 

terjadinya tindak pidana cyberpornografi ini. Sedangkan dalam upaya 

represif, Polresta Surakarta melakukan tindakan terhadap para pelaku 

tindak pidana ini. Dimana di dalam penanganan kasusnya sama dengan 

penanganan tindak pidana yang lainnya, kecuali apabila pelakunya 

masih dibawah umur maka penanganannya lebih khusus karena harus 

merujuk pada Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang 

peradilan anak. 

Di Polresta Surakarta sendiri terdapat unit-unit yang bertugas 

menangani kasus kejahatan khusus. Namun untuk kajahatan 

cyberpornografi ini tergolong kasus baru yang belum pernah ditangani 

Polresta Surakarta. Oleh karena merupakan kasus baru maka dalam data 

kriminalitas untuk kasus ini belum pernah ada sama sekali, hal ini 

disebabkan karena kasus ini di masuk kedalam jenis kasus yang lain. 

Hal ini di buktikan di tahun 2009 lalu Polresta Surakarta 

menanggani kasus ini. Kasus yang ditangani oleh Polresta Surakarta 

pada waktu itu adalah kasus adegan mesum yang direkam seorang 

pelajar SMA yaitu Irw (18 tahun). Dimana Tersangka pernah meng-

upload beberapa foto syur dengan pacarnya yaitu Ps (13 tahun) yang 

masih seorang pelajar SMP ke dalam situs jejaring sosial, facebook.  

                                                           
10 Wawancara pribadi, AKP Sri Rahayu, Kanit PPA Polresta Surakarta, tanggal 27 Juni 2012 
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D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Cyberpornoggrafi 

Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana 

cyberpornografi yaitu:  

1. Tidak adanya laporan dari korban 

Proses penyidikan dimulai apabila adanya laporan yang 

dilayangkan kepada pihak kepolisian yang nantinya akan ditindak 

lanjuti.  

2.  Kemampuan Penyidik 

Dalam hal menangani kasus cybercrime diperlukan penyidik yang 

cukup berpengalaman (bukan penyidik pemula), dimana penyidik 

tersebut mendalami pendidikan di bidang komputer dan profil 

hacker.  

3. Alat Bukti 

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap 

Cyberpornografi  antara lain: 

a. Sasaran atau media cyberpornografi adalah data dan atau 

sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah 

diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya.  

b.  Kedudukan saksi korban, seringkali tindak pidana 

cyberpornografi ini dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. 

karena kejahatan ini bisa dilakukan diruang tertutup dan 

tanpa harus melakukan perbuuatan fisik. 

4.   Fasilitas Komputer Forensik 
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Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data yang 

ditinggalkan pelaku dan untuk menyimpan bukti-bukti dari 

kejahatan cyber. 

5. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait 

Dimana di dalam pengungkapan kasus ini dibutuhkan 

kerjasama dengan instansi-instansi yang lain yang terkait dengan 

masalah ini, karena  didalam menggungkap kasus ini polisi tidak 

bisa bekerja sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya koordinasi 

dengan pihak terkait yang lain masih belum terlaksana secara 

maksimal. 

E. Penutup  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 

cyberpornografi dapat menggunakan sarana penal, yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 

tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, 

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak 

pidana cyberpornografi yaitu Tidak adanya laporan dari korban, 

kemampuan penyidik, alat bukti, fasilitas komputer forensik dan 

Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: Perlunya peningkatan kapasitas 

kelembagaan, personil, peralatan (termasuk laboratorium forensic) 

sarana dan prasarana, serta pelatihan dalam pencegahan dan 

penanggulangan cybercrime dan cyberporn, terutama bagi aparatur 

penegak hukum terkait dengan di dukung oleh ahli-ahli setempat, 

sehingga bisa membentuk kesatuan visi dan misi dan tidak terjadi 

perbedaan persepsi dalam setiap menangani perkara hukum, Perlunya 

membangun kembali (rebuild) “budaya malu”, yang mulai terkikis di 

dalam dunia global sehingga dapat membatasi diri dari perbuatan 

asusila,  pihak kepolisian perlu lebih meningkatkan lagi kerjasama 

dengan pihak lain yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan 

cyberpornografi seperti kerja sama dengan perusahaan penyedia 

software atau dengan pemilik atau pengelola warnet dan instansi-

instansi terkait. 
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