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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dan informasi pada abad ke 21 berkembang pesat 

seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat 

dapat menerima informasi input digital.
1
 Kemajuan teknologi telah merubah 

kehidupan masyarakat dengan kebudayaan yang baru. Masyarakat tidak lagi 

dihalangi batas batas teritorial antar negara dan serta kebebasan beraktifitas dan 

berkreasi yang paling sempurna. Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi 

yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.
2
 Teknologi internet 

membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas 

kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan 

istilah  cyberspace.
3
 

Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat 

berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota 

                                                           
1
 Jogiyanto Hartono,2004,  Pengenalan Computer, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, Edisi Pertama, 

Cet. Ke-I. hal. 2; 
2
 The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai international Network of interconnected 

computers, (Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000), yang artinya jaringan 

internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas 

teritorial suatu Negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara 

(Cybercrime), Bandung: Refika Aditama, hal. 31; 
3
 Menurut Howard Rheingold, Cybescpace  adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang 

bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan 

sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Yasraf Amir Piliang,  Public Space dan 

Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi, tersedia pada 

http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf, 

diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul 19:25 WIB;  

Lihat juga pengertian cyberspacedalam  Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu 

Penagantar, Jakarta: Kencana, Cet ke-I, hal. 46; 

http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf
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masyarakat.
4
 Dapat dikatakan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata 

dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan 

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
5
 

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor 

kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk 

berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.
6
 Penyalahgunaan atau 

dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi 

dan jaringan internet dikenal dengan istilahCybercrime.
7
 Semakin berkembangnya 

cyber crime terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti economic cyber 

crime, EFT (Electronic Funds Transfer) Crime, Cybank crime,Internet Banking 

crime,On-line Business Crime , Cyber Electronic Money Laundering, Hitech 

WWC (white collar crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit card 

fraud, On-Line fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber 

pornography, cyber defamation, cyber-criminals,dsb.
8
 

                                                           
4
 Andi Hamzah, 1992, Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10; 

5
 Ahmad Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Rafika 

Anditama, hal. 1; 

Lihat juga  dalam Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) 

Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 2; 
6
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit, hal. 59; 

7
 Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan 

tindak pidana di ruang siber (cyberspace) atau yang biasa dikenal dengan istilah “cyber crime”, 

dalam Barda Nawawi Arief,2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 

hal. 239; 

Lihat juga, Cybercrime diidentikan sebagai computer crime, Menurut U.S. Departement of Justice, 

computer crime sebagai: “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its 

preparation, investigation, or prosecution”, dalam Maskun, Op.cit, hal. 47;  

Lihat juga, cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang 

menggunakan computer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan computer sebagai sasaran 

kejahatan, dalam Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, hal. 102; 
8
 Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime Di 

Indonesia), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 172; 
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Salah satu masalah cybercrime yang sangat meresahkan dan mendapat 

perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan. 

Jenis cybercrime dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber 

pornography (khususnya child pornography) dan cybersex.
9
 Pornografi 

merupakan isu yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. 

Catherine MacKinnon menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah 

pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak” 

("Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, 

worse, and more of it”).
10

 Pornografi bisa ditemukan pada materi di media yang 

cenderung membangkitkan hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam 

bentuk gambar, bayangan, pembicaraan dan tulisan.
11

 

Pengunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-

kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Hal ini dikarenakan 

banyak aplikasi-aplikasi media sosial baru yang menawarkan pembaharuan fitur 

aplikasi berisikan fasilitas-fasilitas yang sejatinya digunakan untuk semakin 

mempermudah manusia dalam melakukan interaksi sosial secara non fisik. Salah 

satu pembaharuan fitur aplikasi sosial media diantaranya dengan muncul fasilitas 

live streaming video. Beberapa layanan live streaming videoditawarkan oleh 

berbagai macam raksasa media komunikasi, namun di Indonesia livestreaming 

video hanya ada diaplikasi seperti Twitter melalui Periscope,  Fitur Facebook 

                                                           
9
Ibid, hal. 173;  

Cyberporn dapat disebut juga dengan Illegal contents yaitu kejahatan yang memasukan data atau 

informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar 

hukum atau mengganggu ketertiban umum(sebagai contoh pemuatan pornografi). Dalam Maskun, 

Op.cit, hal. 52; 
10

 Dalam Michael D. Mehta, In L. Pal and C. Alexander, Sex on the Net: Regulation and control of 

pornography in the new wired world, tersedia pada http://policynut.usask.ca/pornet.htmldiakses 

pada tanggal 24 September 2017 pukul 16:20 WIB; 
11

 Azimah Soebagijo, 2008, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta: Gema Insani, hal. 33; 

https://arenalte.com/topik/periscope
https://arenalte.com/berita/layanan-video-makin-populer-dengan-facebook-live-streaming/
http://policynut.usask.ca/pornet.html
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Live, Cliponyu App, #Fame App, Ishow App, Siaranku App, Camfrog, Bigolive, 

Dan Nonolive.
12

 

Salah satu aplikasi live streaming video, yaitu Bigo live yang digandrungi 

kalangan anak muda di Indonesia sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2016 

lalu. Saat aplikasi tersebut digandrungi, kini muncul sejumlah masalah-masalah 

lantaran pengguna atau broadcaster-nya yang didominasi oleh kaum perempuan 

yang rela menggunakan untuk nge-seks secara live streaming atau joget-joget 

erotis kepada penontonya demi mendapat gift atau hadiah yang dapat ditukarkan 

dengan uang tunai. Meski dari pihak Bigo live telah melakukan banned kepada 

akun broadcaster yang dianggap menyiarkan konten pornografi.
13

 

Era digital seperti saat ini adalah lahan empuk menyebarnya ‘virus’ 

berbahaya bernama pornografi, yang menjadi sasarannya tentu adalah anak-anak 

remaja yang disayang dan dimanja oleh orang tuanya. Setiap hari tampak mewah 

dengan gadget di tangan, setiap waktu terlihat canggih saat menjelajah rimba raya 

dunia maya. Namun dibalik semua itu bahaya besar mengancam yaitu bahaya 

pornografi.
14

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Indonesia kondisi 

darurat pornografi. Menurut Khofifah, tingkat pornografi di Indonesia saat ini 

nyaris sama bahayanya dengan narkoba. Jumlah korban pornografi sudah 

mencapai 45 persen lebih tinggi dibandingkan bahaya narkoba. Dan, dampaknya 
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https://arenalte.com/life/rekomendasi/live-video-streaming-populer-di-indonesia/diakses pada 

tanggal 10 Mei 2017 pukul 16:30 WIB; 
13

http://lampung.tribunnews.com/2016/08/27/wanita-rela-umbar-aurat-di-bigo-live-demi-imbalan-

inidiakses pada tanggal 21 Sepetember 2017 pukul 19:38 WIB; 
14

 Agus Ariwibowo, 2016, 27 Fakta Mengerikan tentang Penyebaran Pornografi di Internet, 

artikel Muslimah, tersedia pada https://www.elmina.id/27-fakta-mengerikan-tentang-penyebaran-

pornografi-di-internet/diakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 20:15 WIB; 

https://arenalte.com/life/rekomendasi/live-video-streaming-populer-di-indonesia/
http://lampung.tribunnews.com/2016/08/27/wanita-rela-umbar-aurat-di-bigo-live-demi-imbalan-ini
http://lampung.tribunnews.com/2016/08/27/wanita-rela-umbar-aurat-di-bigo-live-demi-imbalan-ini
https://www.elmina.id/27-fakta-mengerikan-tentang-penyebaran-pornografi-di-internet/
https://www.elmina.id/27-fakta-mengerikan-tentang-penyebaran-pornografi-di-internet/
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sangat besar merusak masa depan generasi bangsa. Khofifah menyebut, kejahatan 

pornografi terjadi di banyak daerah Indonesia, namun selain tidak terungkap juga 

kepedulian masyarakat belum seluruhnya berani menyampaikan itu.
15

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) 

Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak 

menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab 

XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan,terdapat tiga buah pasal yang 

langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, 

Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VItentang 

Pelanggaran Kesusilaan,terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, 

Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.
16

 Namun  demikian,  penegakan  hukum  yang  

dilakukan  aparat penegak  hukum  dalam  menjerat  pelaku  pornografi  di  

internet  (cyberporn)  sebagai  kejahatan mayantara  belum berjalan secara efektif 

di Indonesia.Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu 

mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer 

khususnya di jaringan internet (internetwork).
17

 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  uraikan,  penulis  tertarik  untuk 

meneliti  dan menuangkan  dalam  tulisan  penelitian  hukum  dengan  judul: 

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI 

MEDIA SOSIAL BERBASIS LIVE STREAMING VIDEO(Studi di Polres 

Salatiga)” 

                                                           
15

http://www.viva.co.id/berita/nasional/590107-mensos-nyatakan-indonesia-darurat-

pornografidiakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 14:20 WIB; 
16

 Andi Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, Jakarta: Bina 

Mulia, hal. 32; 
17

 Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1; 

http://www.viva.co.id/berita/nasional/590107-mensos-nyatakan-indonesia-darurat-pornografi
http://www.viva.co.id/berita/nasional/590107-mensos-nyatakan-indonesia-darurat-pornografi
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian 

dapat dilakukan secara lebih terarah dan terfokus pada sasaran yang akan dikaji, 

maka perlu diadakan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang dikaji oleh penulis dan menghindari perluasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada praktik penyidikan tindak pidana cyberporn di 

wilayah hukum Polres Salatiga. Dengan demikian penulis merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penganturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak 

pidanacyberpornmelalui media sosial berbasis live streaming video? 

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana cyberporn melalui media sosial 

berbasis live streaming videodi Polres Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang 

hendak dicapai.Dan  suatu  penelitian  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  

tertentu.  Adapun  tujuan  dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui penganturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana 

cyberporn melalui media sosial berbasislive streaming video. 

b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana cyberporn melalui 

media sosial berbasis live streaming video di Polres Salatiga. 

2. Tujuan Subjektif   

Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan 

kreatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Pemilihan  masalah  dalam  penelitian  ini  bertujuan  agar  hasil  penelitian  

ini  dapat bermanfaat,  karena  nilai  dari  sebuah  penelitian  ditentukan  oleh  

besarnya  manfaat  yang  dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan 

pemikiran dan diharapkan  dapat  memperkaya  referensi  serta  literatur  dalam  

dunia kepustakaan  tentang  penegakan  hukum  terhadap  pornografi  di era 

cyber, sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

pembuat kebijakan guna menjawab permasalahan yang berhubungan dengan 

tindak pidana yang terkait dengan cyber. 

E. Kerangka Pemikiran 

Di dalam masyarakat, setiap manusia dalam bertindak, bersosialisasi, 

melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan (norma) masyarakat. Norma 

mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapakan. 

Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang 

seharusnya (diharapkan). Norma yang ada di masyarakat dapat berupa norma 

kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum.
18
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 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 13; 
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Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang 

bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan 

dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk 

mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk 

nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
19

 Didalam masyarakat 

terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan, baik yang merugikan secara materiel 

maupun non materiel.Salah satunya bentuk kejahatan adalah kegiatan asusila 

dalam ranah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal. 

Pornografi berasal dari bahasa yunani, yaitu pornographia yang secara 

harfiah diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur atau 

penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan 

membangkitkan rangsangan seksual.
20

 Pengertian Pornografi menurut pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang 

berbunyi : 

“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.” 

Delik pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) diatur dalam Pasal 29-41. Pada 

Pasal 29 UU Pornografi, menyatakan: 

                                                           
19

 Dalam B.Simandjuntak,1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito, 

hal. 72; 
20

 Defenisi Pornografi, http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi, diakses pada tanggal 11 Mei 2017 

pukul 18:25 WIB; 

http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi
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“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).” 

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) 

merumuskan delik kesusilaan. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: 

“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” 

Dalam KUHP Indonesia, pornografi merupakan salah satu bentuk dari delik 

kesusilaan yang dirumuskan dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap 

Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang 

Pelanggaran Kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata Kesusilaan
21

 sebagai 

perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. 

Sementara kata susila
22

 yang merupakan kata dasar dari kesusilaan memiliki arti 

sebagai berikut: 

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 

2. Adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban dan kesusilaan. 

Perkembangan teknologi berupa internet di tengah masyarakat 

menimbulkan kecemasan-kecemasan baru, yaitu munculnya kejahatan baru yang 

lebih canggih dalam bentuk kejahatan mayantara (cybercrime).Salah satu bentuk 

                                                           
21

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, 

Jakarta, Balai Pustaka, hal. 980; 
22

Ibid; 
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dari cybercrime yaitucyberpornyang saat inimenjadi permasalahan serius yang 

dihadapi oleh Indonesia, namun sayang sampai dengan sekarang ini belum ada 

penegakan hukum yang secara khusus mengenai kejahatan di dunia maya, terlebih 

semakin berkembangnya modifikasi perbuatan tindak pidana. 

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan aplikasi filtering yang 

akan memblokir konten-konten pornografi yang masuk di dunia maya. Kendati 

demikian filtering yang sudah dilakukan selama 24 jam tidak terlalu efektif karena 

konten pornografi terus massuk dalam jumlah jutaan.
23

 Adanya fasilitas live 

streaming video juga dimungkinkan orang dalam hal ini sebagai subjek hukum 

menggunakan fasilitas tersebut untuk kegiatan asusila. Mengingat kejahatan 

cyberporn merupakan kejahatan yang biasa disebut sebagai kejahatan tanpa 

korban (victimless crime). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis secara 

normatif mengenai pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana 

cyberporn melalui media sosial berbasis live streaming videodan menganalisis 

penegakan hukum dalam menindak kejahatan mayantara dibidang pornografi 

(cyberporn) yang semakin berkembang saat ini. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau 

                                                           
23

Survei: 97% Remaja Indonesia Mengakses Situs Porno tersedia di 

http://techno.okezone.com/survei-97%-remaja-Indonesia-mengakses-situs-porno.html, diakses 

pada tanggal 27 September 2017 pukul 19:25 WIB; 

http://techno.okezone.com/survei-97%25-remaja-Indonesia-mengakses-situs-porno.html
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beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
24

 Adapun dalam 

membahas permasalahandalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara 

lain: 

1. Metode Pendekatan  

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis dan empiris.
25

 Pendekatan 

yuridis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Sedangkan 

pendekatan empiris untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini 

adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu berupa prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan 

keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 

tampak.
26

 Dalam penelitian ini bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep 

atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.
27

 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Salatiga Jawa Tengah 

untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan judul yang penulis 

angkat untuk diteliti. 

4. Jenis dan Sumber Data 

                                                           
24

 Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:  

Muhammadiyah University Press, hal. 1; 
25

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Perdada, hal.133; 
26

 Soerjono dan Abdulrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23; 
27

 Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 37-38; 
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a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang 

berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui 

wawancara.
28

 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada
29

. Sumber data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan bahan-bahan sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hokum yang mengikat, 

meliputi norma kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yakni 

anatara lain sebagai berikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan 

Transaksi Elektronik  (UU ITE); 

c) Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi; 

d) Peraturan perundang-undangan yang sejenis. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi literature-literatur yang berkaitan 

dengan Pengaturan tindak pidana cyberporn yang dilakukan sosial media 

berbasis live streaming video. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, berupa bahan dari media internet, 

kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 
                                                           
28

 Ahmad Tanzeh, 2009, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, hal. 54; 
29

 Eko Sugiharto, 2007, Panduan Menulis Skripsi, Yogyakarta,: Media Persindo, hal. 46; 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penalitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data salah satunya dengan Studi Kepustakaan (library 

research).
30

 Dilakukan meliputi  usaha-usaha pengumpulan  data  dengan  

cara  mengunjungi  perpustakaan-perpustakaan,  membaca, mengkaji, dan  

mempelajari  buku-buku,  literatur,  artikel,  majalah,  koran,  karangan  

ilmiah, makalah,  internet,  dan  sebagainya  yang  berkaitan  erat  dengan  

pokok  permasalahan  dalam penelitian. 

b. Wawancara  

Metode wawancara dilakukan oleh penulis terhadap narasumber untuk 

memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara tersebut akan 

dilakukan oleh penulis terhadap aparat penegak hukum (penyidik) di Polres 

Salatiga. 

6. Metode Analisis Data 

Pengelolaan dan analisis data dalam hal ini adalah analisis data kualitatif 

yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta 

pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan 

metode ilmiah.
31

 

 

                                                           
30

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri 

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang 

dibutuhkan oleh peneliti , Lihat M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hal. 101; 
31

Ibid. hal. 133; 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk  lebih  memudahkan  penulisan  hukum  ini,  maka  penulis  dalam  

penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab 

yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, penulis memberikan gambaran awal  tentang 

penelitian, yang  meliputi  latar  belakang  masalah,  perumusan  masalah,  tujuan  

penelitian,  manfaat penelitian,  metode  penelitian  dan  sistematika  penulisan  

hukum  untuk  memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara 

garis besar.  

Bab II Tinjauan Pustaka, penulis memberikan landasan teori atau 

memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis 

gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

penulis teliti. Hal tersebut meliputi: pengertian pornografi dan sejarah 

perkembangannya, pornografi sebagai delik kesusilaan, pengertian dan sejarah 

perkembangan internet, cybercrime (pengertian, ruang lingkup dan yurisdiksi), 

cyberporn (pengertian dan dampak negatif), pengertian dan unsur-unsur tindak 

pidana, fungsi hukum,pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum.   

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis memaparkan hasil 

penelitian berupa pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana 

cyberpornmelalui media sosial berbasis live Streaming video dan membahas 

mengenai penegakan hukum tindak pidana cyberporn di Polres Salatiga 

Bab IV Penutup, penulis  akan  menguraikan  mengenai  simpulan  dan  

saran mengenai permasalahan yang diteliti. 


