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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah membawa banyak 

perubahan dalam kehidupan masyarakat. Era globalisasi dan informasi 

mempunyai konsekwensi logis yang menimbulkan banyak problem pada 

kehidupan, hal ini disebabkan oleh antara lain: begitu mudahnya budaya-

budaya asing masuk ke Indonesia, sehingga banyak merubah norma-norma 

kemasyarakatan yang selama ini dihargai dan dihormati, yang dahulu 

dianggap hal yang tabu kini berubah menjadi hal yang biasa.  

Perkembangan dunia dewasa ini telah menyebabkan maraknya tindak 

kejahatan terjadi, tidak hanya berupa penganiayaan, pencurian, perampokan, 

pengerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia ataupun pengacauan 

stabilitas keamanan lingkungan tempat setiap orang atau masyarakat hidup 

dan bertempat tinggal, pembunuhan tetapi perbuatan asusila yang melanggar 

norma-norma agama pun terjadi.  

Dampak teknologi yang paling dahsyat adalah kemajuan teknologi 

komunikasi, seperti handphone dan jaringan internet. Perpaduan dari dua 

komponen tersebut menjadi salah satu media penyebaran runtuhnya moral. 

Perbuatan asusila yang telah dilakukan, diabadikan, dan disebarluaskan 

melalui jaringan internet dan akhirnya bermuara dalam bentuk kepingan VCD 

porno. 
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Pornografi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar 

terhadap norma-norma kesusilaan. Kata kesusilaan dalam Kamus Hukum 

adalah prihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Dengan 

demikian kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur 

dalam perundang-undangan (Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap 

Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, h. 2-3). Sedangkan salah satu indikasi 

pelanggaran moral yang tidak sesuai dengan kesusilaan adalah pornografi. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan menjelaskan bahwasannya : 

”Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan 
lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Ada juga yang 
mengatakan bahwa Pornografi adalah bahan yang dirancang dengan 
sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dan 
seks.”( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, h. 696 ) 
 
Pornografi dalam ajaran agama Islam, marupakan suatu bentuk 

pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur didalamnya. 

Islam lebih  mengenal hal itu dengan istilah aurat. Yang mana aurat tersebut 

seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya, tetapi pada 

kenyataannya menjadi hal yang biasa untuk diperlihatkan. Ajaran agama 

Islam menjelaskan bahwasannya memperlihatkan aurat adalah suatu 

perbuatan yang mengarah pada terjadinya zina. Dan zina itu secara tegas 

dilarang dalam Islam.  

Al-Qur’an dengan jelas menyebutkan larangan mendekati zina dan 

terdapat ancaman berupa hukuman yang berat. Sebagaimana firman Allah 

SWT : 
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Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Depag: 2006, Q.S. Al Isra: 
32) 

 
Dan Allah SWT akan memberikan hukuman yang berat bagi mereka 

yang melakukan perbuatan zina. Firman Allah SWT: 
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“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman”(QS. An-Nur :2) 

 

Pencegahan terjadinya perbuatan zina itu, dalam Al-Qur’an telah 

dijelaskan aturan tata krama pergaulan antara pria dan wanita, dalam 

firmanNya (QS. An-Nur :30): 
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Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang mereka perbuat". 
 

Bunyi ayat di atas, menjelaskan bahwa seorang mukmin dan 

mukminat itu dilarang untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Hal itu 

dimaksudkan untuk menjaga dirinya dari kerusakan (anjuran menjaga aurat) 
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dan untuk menjaga kehormatan orang lain. Namun jika pandangan terarah 

pada sesuatu yang diharamkan tanpa adanya unsur kesengajaan, maka secepat 

mungkin untuk mengalihkan pandangan.  

Secara hukum, pornografi termasuk masalah yang rumit, karena punya 

nilai relatif, sementara hukum pidana di Indonesia dalam hal ini KUHP tidak 

menyebut kata-kata pornografi, yang ada ialah melanggar kesusilaan yang 

isinya juga mengandung pengertian pornografi sebagaimana yang tercantum 

dan diatur dalam Pasal 282 KUHP beserta sanksi hukuman yang akan 

diberikan bagi pelaku tindak pidana yang melanggar pasal tersebut, maka 

ditunjuklah suatu lembaga yang berwenang untuk menangani dan 

menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut yaitu pengadilan. 

Penjualan VCD porno yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo, 

berdasarkan pengamatan awal ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo No. 158 / Pid.B / 2008 / PN.SKH. Bukti putusan tersebut 

menunjukkan bahwa di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo terdapat tindak 

pidana kesusilaan berupa penjualan VCD porno. Artinya perkembangan 

teknologi telah membawa perubahan negatif terhadap budaya masyarakat 

Sukoharjo. Pada antisipasi awal, jajaran penegak hukum telah berhasil 

mengungkap kasus penjualan VCD tersebut, namun ada sisi lain yang juga 

harus diperhatikan, yakni pemahaman dari sisi penegakan syariah 

muammalah. 

Secara akademis praktis, upaya penegakan muamalah yang sesuai 

syariah, belum banyak disentuh oleh anggota masyarakat Sukoharjo. Hal ini 
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dimaksudkan agar masyarakat Sukoharjo dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang muamalah yang sesuai syariah Islam dan tidak terjebak 

dalam usaha muamalah yang menyesatkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini 

dalam sebuah judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan VCD Porno 

(Study terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 158 / PID.B / 

2008 / PN. Skh) 

 
B. Perumusan Masalah 

Bertolak dari uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang pornografi? 

2. Bagaimanakah muammalah yang sesuai dengan syariah Islam? 

3. Bagaimanakah tinjauan islam tentang muammalah penjualan VCD porno? 

4. Bagaimanakah pelaksanaan apresiasi terhadap muammalah penjualan 

VCD porno? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kemudian dikembangkan 

menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini meliputi : 

1. Memaparkan tinjauan Hukum Islam tentang pornografi 

2. Menjelaskan mu’ammalah yang sesuai dengan syariah Islam 

3. Mendeskripisikan tinjauan islam tentang mu’ammalah penjualan VCD 

porno. 
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4. Mengetahui pelaksanaan apresiasi terhadap mu’ammalah penjualan VCD 

porno 

 
Kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk: 

1. Bagi penegak hukum, sebagai informasi kajian hukum Islam terhadap 

penjualan VCD Porno. 

2. Bagi masyarakat, sebagai bahan pengajaran dalam bersosialisasi untuk 

taat kepada norma-norma agama dan hukum posistif.  

3. Bagi penulis, sebagai implementasi teoritis praktis selama mengikuti 

pendidikan di bangku perkuliahan. 

  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan sebagai referensi dan teori pendukung 

penelitian sehingga pembahasan penelitian dapat menyamakan persepsi atas 

pengertian tinjauan hukum pornografi dengan pengertian yang berkembang di 

masyarakat. Pada kajian pustaka dalam penelitian ini mengambil referensi 

dari penelitian terdahulu yang relevan. 

1. Amrul Khaq, 2008. Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik 

no.148/Pid.b/2006/PN GS Tentang Kasus Pornografi dalam Perspektif 

Hukum Pidana Islam.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) 

Bagaimana landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri 

Gresik dalam menyikapi perkara kasus pornografi? 2) Bagaimana 

perspektif hukum pidana Islam tentang konsep keadilan sanksi hukum 
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putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam menyelesaikan perkara 

No.148/Pid.B/2006/PN GS terhadap kasus pornografi?  

Data penelitian dihimpun melalui isi putusan dan landasan hukum hakim 

Pengadilan Negeri Gresik tentang kasus pornografi dan kajian teks 

(literatur) yang selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan teknik 

”deskriptif analisis”.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang 

dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam kasus pornografi 

yang berupa adanya usaha rental penyewaan kepingan kaset VCD porno 

yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pemberian izin 

tersebut (secara ilegal), berdasarkan Pasal 282 ayat 3 KUHP. Berdasarkan 

landasan hukum tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang 

didakwakan pasal tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri Gresik 

menjatuhkan vonis 3 bulan penjara yang didasarkan atas hal-hal yang 

memberatkan dan hal yang meringankan.  

Dalam konsep keadilan sanksi hukum menurut perspektif hukum pidana 

Islam, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik 

kepada terdakwa Drs. Agus Subiyantoro masih sangatlah ringan. Hal itu 

dikarenakan bahwa dalam konsep keadilan sanksi hukum menurut 

perspektif hukum pidana Islam, kasus pornografi adalah perbuatan dosa 

yang dapat mengarah atau menyebabkan pada terjadinya suatu perbuatan 

perzinaan (zina mata, zina hati dan zina perbuatan) yang dapat 

menimbulkan berbagai macam kerusakan pada generasi muda 
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(khususnya) dan masyarakat pada umumnya. Dan zina itu adalah 

perbuatan yang keji, maka sebagian ulama menghukumi kasus pornografi 

yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah itu sama saja 

dengan zina muhsan, sanksi hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah 

dirajam sampai mati. Maka terdakwa Drs. Agus Subiyantoro termasuk 

dalam kategori pezina muhsan. Hal itu sangatlah sepadan, karena 

perbuatan terdakwa Drs. Agus Subiyantoro telah merusak tatanan 

kehidupan umat manusia, membuat kacau stabilitas keamanan masyarakat 

( tindak pidana yang berindikasi pada terjadinya kasus hirabah) dan juga 

menghancurkan nilai-nilai moralitas serta nilai-nilai kesusilaan setiap 

orang atau masyarakat yang telah hidup dan tinggal di lingkungan 

tersebut.  

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan, pertama, pihak 

aparat penegak hukum yaitu perlu adanya ketegasan dalam penerapan dan 

pelaksanaan undang-undang yang telah berlaku, terutama penjatuhan 

sanksi hukuman yang berkeadilan terhadap pelanggaran atas norma-

norma kesusilaan ataupun kesopanan, terlebih lagi yang menyangkut 

masalah tentang kehormatan setiap orang atau masyarakat, serta perlu 

adanya sosialisasi ke daerah-daerah pelosok desa agar mereka 

mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang mendalam tentang hukum. 

Kedua, pihak masyarakat yaitu setiap individu dalam masyarakat 

diharapkan bisa memberikan pengawasan terhadap segala perkembangan 

dan kemungkinan yang terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal, 
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khususnya pada terjadinya kasus pornografi (suatu perbuatan pidana yang 

sangat jauh menyimpang dari fitrah manusia secara individu). 

2. Nugroho. 2006. Dampak Tayangan Iklan yang Berbau Pornografi dan 

Pornoaksi dari Kontak Media Televisi Terhadap Keagamaan Siswa 

Sekolah Studi Kasus di SMP Islam Paniis Kecamatan Leuwisari 

Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 

terdapat pengaruh dampak tayangan iklan yang berbau pornografi dan 

pornoaksi dari kontak media televisi terhadap perilaku keagamaan siswa. 

Hal ini dibuktikan dari koefisien korelasi sebesar 0.71.   

3. Yulianto. 2008. Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi Antara 

Hukum Islam dan Hukum Positif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat 

ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab 

Undangundang Hukum Pidana (Wetbook van Starfrecht voor 

Nederlandsch-Indie). Dampak negatif akan pornografi dan pornoaksi 

semakin memprihatinkan, di antaranya, terjadinya perkosaan, perzinaan, 

dan aborsi. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 

Nomor 287 Tahun 2001 tentang larangan terhadap pornografi dan 

pornoaksi, karena berpedoman hukum pada banyaknya kemadharatan dari 

pada kemanfaatan yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi dan 

larangan terhadap perbuatan mendekati zina. Karena pornografi dan 

pornoaksi dapat mendekatkan kepada zina, sedangkan perbuatan yang 

mendekati zina adalah haram. Follow up dari fatwa MUI tersebut, 
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merumuskan sebuah rancangan undang-undang anti pornografi dan 

pornoaksi yang nantinya mampu mengatasi masalah tersebut. Walaupun 

nantinya rancangan undang-undang tersebut disahkan sebagai undang-

undang, bukan berarti masalah pornografi dan pornoaksi terpecahkan. 

Yang terpenting adalah pendekatan normatif di kalangan keluarga sebagai 

lembaga yang terkecil sekaligus media penyaring norma, etika, dan 

estetika yang masuk secara langsung mapun tidak langsung. Dalam Islam 

juga mengenal kebebasan berekspresi dan berpendapat, bukan berarti 

kebebasan dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif seperti pornografi dan 

pornoaksi. Tapi kebebasan berekspresi dan berpendapat harus mampu 

dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia melainkan juga 

kepada Tuhan. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup dan 

kehidupan manusia adalah untuk mendapat ridha Allah semata. Dan 

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia, 

termasuk memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya sebagai amanah 

Allah. 

 
E. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan 

Bab II Pornografi Dalam Perspektif Hukum. Merupakan teori-teori 

pendukung mengenai pengertian pornografi, kriteria pornografi, pornografi 

dalam perspektif hukum, Kejahatan Pornografi dalam Hukum Pidana 
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Indonesia dan RUU anti pornografi dan pornoaksi pertentangan yang 

formalistik. 

Bab III Putusan Pengadilan Sukoharjo tentang sanksi hukuman kasus 

penjualan VCD porno. Berupa pemaparan tentang wilayah hukum dan 

struktur organisasi Pengadilan Negeri Sukoharjo, deskripsi kasus penjualan 

VCD porno, landasan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dalam menyelesaikan kasus penjualan VCD porno, dan isi Putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang kasus penjualan VCD porno. 

Bab IV Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo 

Terhadap Kasus Penjualan VCD Porno Porno Menyajikan data-data dari hasil 

penelitian berupa analisis terhadap isi Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo, analisis hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Sukoharjo, serta analisis mu’amalah berdasarkan Syari’ah Islam dan Hukum 

Perdata atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang penjualan 

VCD porno 

Bab V Penutup Berisi kesimpulan dari temuan penelitian dan saran. 

 


