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UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM 

MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN DI SEMARANG 

Abstrak 

Perkara pornografi ibarat gunung es di laut, tidak begitu terlihat besar namun 

sesungguhnya adalah masalah besar. Persoalan porno ini dapat merusak generasi muda 

bangsa yang berakibat menurunnya norma-norma yang ada di masyarakat. Dampak 

dari bahaya pornografi juga sangat luas seperti pelecehan, pemerkosaan, pencabulan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan tindak pidana 

pornografi oleh apparat polisi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis empiris. Terdapat berberapa faktor yang menjadi penyebab tindak 

pidana pornografi seperti perbuatan iseng, ekonomi, keinginan pelaku dan bujuk rayu, 

kurangnya pendidikan, lemahnya akidah dan akhlak, lingkungan, globalisasi, 

cemburu, dendam dan sakit hati, sosial media, lemahnya pengawasan hukum. Dalam 

upaya penanggulangan pornografi dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif. 

Dalam upaya penanggulangan juga ditemukan hambatan oleh kepolisian Semarang 

yang menyebabkan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi tidak berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. 

Kata Kunci : penanggulangan, polisi, pornografi. 

Abstract
The case of pornography is like an iceberg in the sea, it doesn't look big but actually is 

a big problem. The issue of pornography can damage the nation's young generation 

which results in a decline in norms in society. The impact of the dangers of 

pornography is also very broad, such as harassment, rape, sexual abuse. The problem 

in this study is the effort to overcome pornography crime by police officers.  The 

approach method used in this research is empirical juridical. There are several factors 

that cause pornography crime such as fad, economy, persuasion, lack of education, 

sexual disorder, weakness of faith and morals, environment, globalization, jealousy, 

revenge and heartache, social media, weak legal supervision. In the effort to overcome 

pornography is divided into preventive and repressive efforts. In the effort to 

overcome the obstacles also found by the Semarang police which caused efforts to 

overcome pornography crime did not go as it should. 

Keywords: countermeasures, police, pornography. 

1. PENDAHULUAN

Setiap individu tidak saja harus menegakkan hukum dalam sikap dan perbuatannya, 

tetapi juga perlu menegakkan norma-norma lain, seperti norma kesusilaan dan norma 

agama. Banyak norma-norma agama yang tanpa disadari telah diadopsi ke dalam 

norma-norma kesusilaan. Oleh karena itu melanggar norma-norma kesusilaan dapat 

dinilai sekaligus melanggar norma agama.  Norma-norma kesusilaan bertujuan 
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menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup 

dalam masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh 

masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat 

bahkan suatu bangsa. 

Tindak pidana pornografi memang tidak dapat dipungkiri telah menyerang 

nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Masalah pornografi merupakan perkara 

serius yang dapat menghancurkan moral bangsa dan dampaknya sangat berbahaya 

bagi masyarakat dan generasi muda. Di sisi lain ketika penemuan teknologi informasi 

terus berkembang dalam skala masal, teknologi itu kemudian telah merubah bentuk 

masyarakat dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Teknologi 

secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi substansial, seperti 

mengatur beberapa sistem norma di masyarakat.  Perkembangan teknologi secara 

nyatanya telah mepengaruhi masuknya budaya-budaya asing hal ini dapat di lihat dari 

hal-hal berbau porno saat ini telah memenuhi iklan, dunia modeling, film, musik, 

majalah, televisi, dll dapat dikatakan pornografi telah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat modern.  

Dalam realitas di lapangan, walaupun pornografi telah ditegaskan dalam 

Undang-undang Pornografi dan ITE tindak pidana pornografi masih merupakan suatu 

problema serius yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak 

hukum. Tindak pidana pornografi sendiri di dalam masyarakat masih terdapat 

penyimpangan seperti kasus yang dimana POLDA Jateng berhasil mengungkap kasus 

ekplotasi anak dan pornografi di kota semarang, dimana 7 tersangka ditangkap yang 

terdiri dari satu tesangka sebagai manajer tempat hiburan dan tersangka lainnya 

bertugas penyedia anak-anak di bawah umur sebagai penari striptease.  

Dari kasus sebagaimana yang telah diruaikan di atas, menunjukan apabila 

tindak pidana pornografi bukanlah menjadi perkara yang sederhana karena tindak 

pidana pornografi ibarat fenomena gunung es tampak seperti masalah kecil tetapi 

sesungguhnya masalah yang besar. Oleh karena itu aparat kepolisian, dalam hal ini 

polisi sebagai aparat pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus 

segera menanggulangi tindak pidana pornografi dengan serius. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi di Semarang?; 

(2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian di 

Semarang?; (3) Apa hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi 

di Semarang? 

Kemudian tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah (1) 

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi di Semarang; 

(2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian 

di Semarang; (3) Untuk mengetahui hambatan polisi dalam menanggulangi tindak 

pidana pornografi di Semarang. 

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) 

menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan tindak 

pidana pornografi dalam masyarakat; (2) memberikan informasi mengenai upaya 

penanggulangan kejahatan pornografi oleh kepolisian, serta mengetahui bahwa dalam 

usaha penanggulangan tersebut aparat juga menghadapai kendala-kendala dalam 

pelaksanaannya, masyarakat awam dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan 

aparat yang berwajib dalam pengungkapan terjadinya kasus tindak pidana pornografi. 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
1
 Jenis

Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif.
2
 Penulis menggunakan data

primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

lokasi di POLDA JATENG. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan 

dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data 

kualitatif.
3

1
 Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Afabeta, hlm. 53. 

2
 Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

hlm. 25. 
3
 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Univeritas Indonesia (UI-Press), hal 

5.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pornografi di Semarang 

Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa 

moralitas, agama dan kesusilaan. Pelaku tindak pidananya bisa dilakukan oleh semua 

umur, baik orang dewasa maupun anak-anak. Penyebab terjadinya tindak kejahatan ini 

sudah sangat banyak. Dalam pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tindak pidana pornografi, penulis dalam hal ini mengambil lokasi di 

Semarang dengan pertimbangan bahwa apabila Semarang sebagai ibukota provinsi 

Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah 

Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Lebih lanjut berdasarkan data dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang pada bulan november 2017, 

semarang mempunyai jumlah penduduk total sebanyak 1,658,552 jiwa dengan rincian 

penduduk laki-laki sebanyak 823,173 jiwa dan perempuan 835,379 jiwa, menurut 

Wahyu Hidayat faktor yang menyebabkan tindak pidana pornografi disebabkan oleh 

beberapa sebab yaitu sebagai berikut:
4

Pertama, Faktor lemahnya akidah dan akhlak seseorang terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Lemahnya akidah akhlak seseorang terhadap tuhan yang maha esa dari 

kasus-kasus yang selama ini di tengani oleh pihak kepolisian dalam hal ini factor 

lemahnya akidah dan akhlak pelaku sangat memegang peran penting dalam 

mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pornografi.  

Apabila seseorang memiliki akhlak dan akidah yang baik maka berpengaruh 

pada tidak dilakukannya tindak pidana pornografi. Karena pada dasarnya tindak 

pidana pornografi sendiri identik dengan norma kesusilaan dan norma yang buruk. 

Dan sangat dipengaruhi setiap individu dalam menjaga perilaku pelaku itu sendiri. 

Kedua, faktor Ekonomi faktor ekonomi menjadi faktor utama yang 

menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi. Hal ini karena tekanan 

kebutuhan dan gaya hidup seseorang yang harus dipenuhi apabila tidak maka 

4
 Wahyu Hidayat, Banit II Subdit 4, Wawancara Pribadi, Semarang, Senin, 13 mei 2018 pukul 10.00 

WIB 
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hidupnya akan terganggu maka tidak jarang seseorang menghalalkan segala cara agar 

semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.  

Ketiga, faktor moralitas yang telah menurun. Budaya yang telah mengalami 

pencampuran tersebut kemudian memberikan dampak negatif berupa moralitas 

seseorang yang ikut menurun. Tata krama yang santun dan menggap tindak pidana 

pornografi sebagai tindak pidana yang sangat dilarang oleh agama lama-kelamaan 

menjadi pudar. Dan mereka hal tersebut merupakan sebagai kebutuhan biologis setiap 

manusia. Padahal dalam hal ini tindak pidana pornograf dilarang dan diancam dengan 

sanksi pidana yang berat. 

Keempat, rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan serta kurangnya 

membekali diri dengan pengetahuan yang cukup membuat seseorang susah untuk 

mencari pekerjaan. Dengan demikian hal tersebut mendorong adanya kemungkinan 

pelaku memilih melakukan perbuatan asusila sebagai cara termudah untuk mendapat 

uang. 

Kelima, faktor lingkungan yang tidak baik. Faktor lingkungan faktanya dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pornografi. Seseorang yang 

hidup di lingkungan yang baik maka akan berperilaku baik juga begitu sebaliknya 

apabila lingkungan hidup mereka buruk maka seseorang akan mengikuti perilaku yang 

buruk tersebut. Faktor lingkungan yang buruk sangat mempengaruhi pelaku untuk 

melakukan tindak pidana pornografi. 

Keenam, faktor adanya keinginan pelaku dan bujuk rayu. Faktor adanya 

keinginan dari pelaku dan bujuk rayu ini berkaitan dengan individu pelaku dan juga 

industri bisnis yang membutuhkan pekerja-pekerja seksual yaitu ketika setiap industri 

membutuhkan para pekerja mereka akan melakuakan bujuk rayu dengan tujuan agar 

mereka mau untuk berkerja dengan mereka. Biasanya pelaku akan meberikan iming-

iming gaji yang besar dan fasilitas-fasilitas yang menggiurkan dengan demikian 

kemudian korban tertarik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain adanya bujuk 

rayu faktor dari keinginan sendiri untuk bekerja pada praktinya juga sangat besar. 

faktor individu sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana 

pornografi, apabila mental yang dimiliki sangat lemah maka mereka akan tergiur 
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untuk melakukan perbuatan tersebut. Biasanya yang menjadi sasaran dalam hal ini 

adalah perempuan yang masih belia atau dibawah umur. 

Ketujuh, iseng ingin coba-coba. Faktor iseng coba-coba ini biasanya pelaku 

pertama-tama melakukan tindak pidana ponografi karena didasari ingin coba-coba 

atau iseng. Tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut ternyata mendapat respon-

respon yang baik dari klien, pelaku menjadi tertarik melakukan perbuatan itu terus 

untuk mencari uang.   

Kedelapan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Peran orang 

tuan dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya sangat penting. Orang tua 

merupakan orang yang memahami keinganan anak, dan mereka merupakan garda 

terdepan yang dapat mengendalikan dan mengawasi setiap gerak gerik dari anak 

tersebut. Terlebih apabila anak sudah menginjak masa remaja dengan demikian anak 

tersebut akan memiliki gairah yang sedang besar-besarnya untuk mengetahui sesuatu 

hal-hal yang baru yang salah satunya berkaitan dengan seks. Hanya orang tua yang 

dapat mengawasi setiap gerak gerik anaknya sendiri. Dengan demikian orang tua 

berperan penting untuk melakukan pengawasan dalam hal ini.  

Kesembilan, faktor cemburu. Ada dendam pribadi dan sakit hati karena di 

kecewakan oleh orang lain. Misalnya ketika telah putus cinta seseorang akan 

menyebarkan foto maupun video porno dari mantan pacarnya untuk menjatuhkan 

nama baiknya. Faktor cemburu ini disebabkan karena adanya dorongan rasa kecewa 

yang ada di dala diri pelaku karena telah dikecewakan karena suatu hal yang biasanya 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jalinan kasih dan telah melakukan 

hubungan intim di luar pernikahan. Karena putus cinta pelaku menyebarkan aib yang 

dimiliki pasangannya. 

Kesepuluh, era Globalisasi. Bebasnya akses internet dan kemajuan teknologi 

yang disalahgunakan, banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet dalam hp 

untuk berbuat hal yang tidak semestinya. Seperti mendownload video porno, 

menontonnya dan lalu menyebar luaskan keteman-temannya.  Era globalisasi telah 

membawa pengaruh yang sangat luas kepada setiap negara dan bangsa, diantaranya 
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adalah semakin majunya teknologi berkembang dan kemudahan dalam mengakses 

informasi.  

Media sosial memang membuka kemudahan dalam berkomunikasi antara 

sesama orang dengan orang orang lain. Namun sarana ini sering disalahgunakan dalam 

berbuat tindak kejahatan. Dalam hal ini pelaku akan secara terang-terangan 

mengumbar di media sosial dengan mempromosikan wanita-wanita untuk 

dipekerjakan sebagai pekerja seks dengan kriteria dan harga tertentu. Dengan sarana 

ini merupakan sarana praktis, mudah dan murah bagi pelaku untuk melakukan 

transaksi tindak kejahatan. Pelaku dan klien dapat berkomunikasi lewat HP tanpa 

harus bertemu di suatu tempat, sesudah terjadi kesepakan pelaku masih dapat 

mengarahkan klien tanpa harus bertemu secara langsung.  

Kesebelas, faktor penegak hukum. Penegak hukum dalam mengakkan hukum 

tindak pidana pornografi mengalami kesulitan dalam melakukan penindakannya. 

Karena dalam hal ini tindak pidana pornografi dilakukan secara sembunyi-sembunyi 

dan juga cyberporn sangat marak banyak terjadi di setiap sosial media. Penegak 

hukum dalam hal ini Polisi dalam melakukan pengakan tindak pidana pornografi 

mengalami kesulitan. 

Keduabelas, faktor Sarana dan prasarana dan meneggakkan hukum Semakin 

meningkatnya era globalisasi di dalam masyarakat menyebabkan semakin bergamnya 

tindak pidana pornografi yang ada di masyarakat yaitu sebagaimana diuraikan di atas 

yaitu tindak pidana pornografi di sosial media. Namun sarana dan prasarana yang 

dimiliki aparat pengak hukum tindak dibarengi dengan meningkatnya perkembangan 

teknologi di era globalisasi yang kemudian dalam hal ini menyebabkan tindak pidana 

pornografi terus selalu berkembang di sosial media.  

3.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi oleh Kepolisian di Kota 

Semarang 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana “non 

penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai 

keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat fragmentaris atau simplistic atau tidak 

struktural fungsional, simptomatik atau tidak kausatif atau tidak eliminative, 
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induvidualistik atau “offender-oriented/tidak  victim-oriented, lebih bersifat represif 

atau tidak preventif, harus didukung dengan infrastruktur dengan biaya tinggi.
5
 Namun

demikian, tujuan dari pemidanaan (penal) dalam kasus kejahatan pornografi bukanlah 

untuk balas dendam akan tetapi mempunyai tujuan pencegahan (prevensi) umum 

maupun khusus, yaitu agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut dan khususnya 

kepada terdakwa agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. 

Berikut ini penulis akan mnguraikan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Semarang 

yaitu sebagai berikut: 

3.2.1 Upaya preventif (non penal) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan I.G.A Nyoman Hartini, kepolisian Semarang 

melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi antara lain:
6

a) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi

Penyuluhan atau sosilisasi yang dilakukan oleh kepolisian Semarang 

yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan 

pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. 

Sosialiasi dan penyuluhan tersebut berkaitan dengan segi hukum yaitu meliputi 

sanksi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi, moral dan kesusilaan 

akan bahaya serta dampak dari pornografi.  

b) Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi

Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi ini dilakukan 

oleh Kepolisian Semarang dengan membuat spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, 

banner, baliho maupun karikatur di sekitar jalan, warnet, karaoke dan tempat-

tempat umum lain bertujuan untuk menyadarkan masyarakat 

c) Kepolisian juga melakukan pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial.

Pendekatan agama dan sosial yang dilakukan ini juga merupakan upaya 

sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian semarang guna menanamkan nilai-

nilai agama, akhlak yang baik terhadap para remaja di Semarang. Selain itu 

juga kepolisian memberikan sosialisasi sosial berupa penanamaan edukasi 

5
 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 78 

6
 I.G.A Nyoman Hartini, DIT Binmas POLDA JATENG, Wawancara Pribadi, Semarang, Senin, 9 Mei 

2018 pukul 13.00 WIB. 
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terkait tindak pidana pornografi merupakan tindakan yang sangat tercela dan 

bukan merupakan budaya Indonesia. 

d) Memberikan himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan

mengawasi putra-putrinya.

Pengawasan orang tua sangat sentral berkaitan dengan pecegahan 

tindak pidana pornografi. Karena dalam hal ini orang tua adalah orang yang 

paling mengerti anak, dan yang mendidik anak mereka. Dengan demikian 

apabila pengawasan terhadap putra dan putrinya dilakukan dengan baik maka 

setiap tindakan putra-putrinya dapat terpantau dengan baik oleh orang tuanya 

yang kemudian secara tidak langsung apabila dapat dilaksanakan dengan baik 

akan menekan tingkat tindak pidana pornografi khususnya di kota semarang. 

e) Mencegah beredarnya VCD dan film porno di Internet

Di dalam upaya mencegah peredaran VCD dan film porno di 

masyarakat kepolisian Semarang telah melakukan razia di tempat persewaan 

dan penjualan VCD di pinggir-pinggir jalan mauapun penjual VCD secara 

resmi. Dengan melakukan razia secara rutin diharapkan dapat 

meminimalisirkan peredaran VCD porno. Selain itu polisi juga melakukan 

aduan situs atau lama yang mengandung konten pornografi ke 

KEMENKOMINFO 

f) Mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila ada tindak pidana

pornografi

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan 

tindak pidana pornografi. Karena masyarakat yang lebih mengetahui setiap 

adanya tindak pidana pornografi yang terjadi di masyarakat. 

3.2.2 Upaya represif (penal) 

Maraknya tindak pidana pornografi yang ada di dalam masyarakat menuntut aparat 

penegak hukum (kepolisian) dalam melakukan penegakan hukum secara aktif, 

dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak 

pidana pornografi. Baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tidak 

dilaporkan, dengan demikian mampu mengungkap kasus para pelaku yang 
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melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan tidak 

pandang bulu. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wahyu Hidayat bentuk upaya 

penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian Semarang bersifat represif 

yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi.
7

a) Sub Sistem Kepolisian

Dalam melakukan penyelidikan, polisi melakukan untuk menemukan 

bahwa benar disana ada pelanggaran baru dapat dilakukan penyidikan. Dalam hal 

ini kepolisian berwenang melakukan penyedikan sebagaimana yang diatur di 

dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang 

dimana penyidikan tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain di 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengecualian-

pengecualian di dalam proses penyidikan oleh Polri yang dimaksud di dalam 

undang-undang tersebut adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24, Pasal 

25, Pasal 26, Pasal 27. Penyidikan dilakukan untuk mencari bukti-bukti, lalu 

dilanjutkan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau korban yang mengalami 

langsung tindak pidana pornografi tersebut tujuannya adalah mendapat kejelasan 

suatu peristiwa pidana telah terjadi berdasar hasil penyelidikan dan penindakan 

sebelumnya. Dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut ada 2 teknik yang 

digunakan yaitu undercover chat dan undercover buy.  

b) Subsistem Kejaksaan

Di dalam subsistem kejaksaan ini akan dilakukan proses penuntutan. 

Dalam hal ini dapat diketahui Penuntutan dilakukan oleh Penuntut umum, 

Penuntut umum di dalam hal melakukan penuntut didahului dengan 

prapenuntutan yakni dengan mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat 

dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Apabila telah lengkap maka dapat 

7
 Wahyu Hidayat, Banit II Subdit 4, Wawancara Pribadi, Semarang, Senin, 13 mei 2018 pukul 10.20 

WIB 
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dilakukan penuntutan, yakni secepatnya harus segera dilimpahkan kepada 

Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 

disertai dengan surat dakwaan. Di dalam Undang-Undang No 44 tahun 2008 

tentang Pornografi Pasal 27 mengatur juga terkait dengan penuntut umum wajib 

merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi 

maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. 

c) Sub sistem Hakim

Apabila terhadap putusan suatu perkara pidana telah dilakukan 

penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Di dalam tahap ini 

akan dilaksanakan pemeriksan-pemeriksaaan terkait dengan alat bukti dan juga 

saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Dalam hal ini Hakim 

dalam memeriksa selain mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di dalam 

Pasal 24 terkait dengan alat bukti yang sebagaimana telah diuraikan di atas.  

d) Sub sistem Pemasyarakatan

Pada sub sistem ini dilaksanakan prosedur pelaksanaan putusan antara 

lain yaitu (1) Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan 

negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu, (2) Kepala kejaksaan 

mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, (3) Menyerahkan 

terpidana pada lembaga pemasyarakatan, (4) Membuat Laporan pelaksanaan.    

3.3 Hambatan Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi di 

Semarang 

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya 

dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau 

dari lingkungan.
8
 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Wahyu Hidayat,

menurutnya halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan dalam tindak 

pidana pornografi yaitu:
 9

8
 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada. hal. 34-35 
9
 Wahyu Hidayat, Banit II Subdit 4, Wawancara Pribadi, Semarang, Senin, 13 mei 2018 pukul 10.25 

WIB 
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3.3.1 Kurang aktifnya masyarakat 

Kurang aktifnya masyarakat yang dimaksud di sini adalah tingkat aspirasi 

masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila terjadi tindak pidana pornografi. 

Walupun pihak POLDA JATENG telah berupaya untuk melakukan ajakan 

terhadap masyarakat. Masyarakat dalam hal ini masih bersikap acuh tak acuh 

terkait dengan fenomena tersebut. Masyarakat menggap apabila tindak pidana 

pornografi selama ini merupakan masalah pribadi manusia, maka masyarakat 

tidak berani untuk mengusik kehidupan seseorang.  

3.3.2 Faktor Individu dan Faktor ekonomi 

Kehidupan yang sulit dan rasa putus asa yang dirasakan oleh pelaku, biasanya 

menjadi pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pornografi. Rasa 

putus asa karena keterbatasan ekonomi dan menganggap masa depan yang buruk 

maka pelaku memikirkan untuk melakukan tindak pidana pornografi. Hal ini 

sangat sulit dicegah oleh aparat penegak hukum karena dalam hal ini merupakan 

pribadi setiap individu.  

3.3.3 Keterbatasan kemampuan yang dimiliki Kepolisian 

Dalam hal ini aparat penegak hukum yaitu polisi memiliki keterbatasan. Yang 

dimana keterbatasan tersebut berupa kemampuan untuk mendapatkan diri dalam 

peranan pihak lain dengan siapa mereka berinteraksi dalam proses penyelidikan.  

3.3.4 Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Polisi dalam menanggulangi tindak 

pidana pornografi 

Hal ini disebabkan karena kurangnya daya inovatif di sini berkaitan dengan 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang disini 

adalah kepolisian. Yang dimana tindak pidana pornografi yang terjadi di internet 

bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian diperlukan sarana 

dan prasarana yang menunjang untuk melakukan pemberantasannya. Penulis 

memberikan kesimpulan mengenai hambatan penanggulangan tindak pidana 

pornografi yaitu sebagai berikut: 
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a) Hambatan upaya preventif

Perhatian masyarakat yang rendah dan masih memiliki pemikiran yang 

belum maju Dan walaupun sudah ada upaya pencegahan dengan memberikan 

penyuluhan, masyarakat tetap masih bisa mengakses pornografi dengan bebas 

dari internet sehingga pencegahan tidak dapat berjalan efektif. Kurangnya 

wawasan yang benar dan rendahnya pemahaman tentang bahaya pornografi, 

terkadang masyarakat tidak mau mendengar karena merasa tidak teratarik 

dengan penyuluhan yang diberikan.   

b) Hambatan upaya represif

Polisi sulit mencari tersangka karena kurangnya informasi dan jaringan 

pelaku tindak pidana pornografi seperti yang ada di internet jumlahnya ada 

banyak dan terus bertambah. Dan dalam mencari keterangan saksi ahli, polisi 

perlu mendatangkan ahli yang memiliki wawasan ilmu yang memahami tindak 

pidana pornografi tersebut.  Polisi sulit mencari tersangka karena kurangnya 

informasi dan jaringan pelaku tindak pidana pornografi seperti yang ada di 

internet jumlahnya ada banyak dan terus bertambah. Dan dalam mencari 

keterangan saksi ahli, polisi perlu mendatangkan ahli yang memiliki wawasan 

ilmu yang memahami tindak pidana pornografi tersebut. Polisi belum memiliki 

sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang upaya penaggulangan tindak 

pidana pornografi dengan baik karena belum memiliki alat yang canggih yang 

dapat membantu dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus pornografi 

4. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam 

masyarakat oleh kepolisian di semarang adalah Pertama, tindak pidana pornografi di 

Semarang disebabkan oleh faktor lemahnya akidah dan akhlak keagamaan, ekonomi, 

moralitas yang telah menurun, rendahnya pendidikan, lingkungan yang tidak baik, 

keinginan dan bujuk rayu, perbuatan iseng, kurangnya perhatian dan pengawasan dari 

orang tua, cemburu, dampak globalisasi selain itu juga faktor penegak hukum, sarana 

prasarana. Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian 
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semarang dengan menggunakan upaya upaya preventif dan upaya represif. Upaya 

preventif yaitu memberikan penyuluhan hukum, Memberikan pengertian secara 

keagamaan, membuat berbagai bentuk spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, banner, 

baliho maupun karikatur untuk menyadarkan, mengingatkan dan memperingatkan 

akan bahaya melakukan aksi atau praktik yang menjurus pada tindakan pornografi, 

memberikan himbauan kepada orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya, 

mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana pornografi. 

Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi. Ketiga, 

hambatan Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Semarang adalah 

keterbatasan kemampuan yang dimiliki kepolisian, sarana dan prasarana yang dimiliki 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, kurangnya wawasan yang 

benar dan rendahnya pemahaman tentang bahaya pornografi, masyarakat kadang tidak 

mau mendengar penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan, masyarakat yang belum 

berpikiran maju. 

Dalam Skripsi ini penulis memberikan saran yaitu, Pertama, untuk masyarakat 

Indonesia khususnya masyarakat di Semarang hendaknya lebih aktif dalam 

memberikan informasi kepada pihak polisi terkait adanya tindak pidana pornografi. 

Kedua, untuk aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam 

melaksanakan penanggulangan tindak pidana pornografi hendaknya terus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana dan 

lebih aktif dan berinovasi melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana 

pornografi. 
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