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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Tuhan Penguasa Semesta, yang menciptakan kecerdasan dan ilmu 

pada setiap manusia. Atas rahmat-Nya pula laporan akhir Penulisan Karya Ilmiah 

tentang “Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan”  

ini bisa selesai tepat pada waktunya. 

 

Penulisan ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam 

penegakan hukum dalam tindak pidana kesusilaan yang sering menimbulkan pro 

dan kontra, terutama setelah berlakunya UU Pornografi.  Selain itu masih ada 

beberapa permasalahan juridis berkaitan dengan pengaturannya dalam peraturan 

perundang-undangan. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penuangan 

konten yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan ini berusaha 

dituangkan dalam penulisan karya ilmiah ini secara komprehensif. 

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan perlu 

mendapatkan berbagai koreksi di sana-sini baik yang bersifat redaksional maupun 

substansi. Namun terlepas dari segala kekurangan tersebut, kami ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan 

Hukum Nasional dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum 

Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 

tugas ini. Semoga karya ini bisa memperkaya khasanah pemikiran mengenai hukum 

pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, 

serta memberikan manfaat bagi kita semua. 

 

Jakarta,      November 2010 

 

 

       Zainal Abdul Fattah, SH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Delik kesusilaan diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan seperti KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, 

UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman1 sebagaimana telah dicabut dengan UU 

No.33  Tahun 2009 tentang Perfilman, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers2, UU 

No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,3  UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)4,  

serta UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan disahkannya UU 

Pornografi dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis, 30 Oktober 2008, maka 

pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan menjadi lebih  “lengkap” 

secara yuridis. 

 

Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP menggolongkan jenis 

tindakan pidana kesusilaan, penggolongan tindak pidana kesusilaan tersebut 

yakni: 

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni pasal 281 s.d. 303  

Bab 14 Buku ke 2 KUHP. 

2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 

547 Bab 6 Buku 3 KUHP. 

 

                                                           
1 Lihat pasal 31, 33, 40 dan 41 
 
2 Lihat  pasal 5 dan 13 
 
3 Lihat pasal 36, 46, 57 dan 58 
 
4 Lihat  di pasal 27 
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Sedangkan RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul 

tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana 

terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 

s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP.  

 

Adapun pengaturan delik kesusilan dalam Undang-Undang Pornografi meliputi 

larangan dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, yakni:  

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak. 

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan; 

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak 

langsung layanan seksual. 

 

Pengaturan delik kesusilaan menurut KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya tidak 

jauh berbeda karena pada RUU KUHP hanya mengkaji ulang atau merevisi 

pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dalam Undang-undang 
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Pornografi pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang 

tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Ketika kita hendak melihat 

bentuk delik kesusilaan dari ketiga undang-undang tersebut tentu tidak berbeda 

ketika kita melihat perbedaan pengaturannya karena memang bentuk delik 

kesusilaan tidak terlepas dari pengaturannya. 

 

Dengan adanya Undang-undang pornografi, sudah ada peraturan perundang-

undangan yang lebih khusus untuk mengatur perbuatan cabul yang tujuannya 

menimbulkan atau merangsang nafsu, namun apabila dirasa perlu juga dibentuk 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik kesusilaan lainnya 

selain delik kesusilaan yang menimbulkan atau merangsang nafsu. 

 

Pada dasarnya pengaturan mengenai pornografi secara substantif telah ada 

dalam beberapa undang-undang, seperti KUHP5, UU No. 8 Tahun 1992 tentang 

Perfilman6, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers7, UU No.32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran8 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE)9. Dengan disahkannya UU Pornografi dalam sidang paripurna 

DPR RI pada Kamis, 30 Oktober 2008, maka pengaturan hukum terhadap tindak 

pidana pornografi menjadi lebih  “lengkap” secara yuridis. 

 

Dalam UU Pornografi, pornografi didifinisikan sebagai  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 

                                                           
5 Lihat  pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 
 
6 Lihat  pasal 31, 33, 40 dan 41 
 
7 Lihat  pasal 5 dan 13 
 
8 Lihat  pasal 36, 46, 57 dan 58 
 
9 Lihat  pasal 27 
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seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.10 Difinisi ini mirip 

dengan konsepsi dalam KUHP yang merumuskannya sebagai “…tulisan, 

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan”11 dan “…tulisan gambar atau 

benda, yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi..”12.  Sedangkan 

dalam UU Perfilman, rumusan kalimat yang dipakai adalah “…film 

yang…menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman, 

atau keselarasan hidup masyarakat..”. Sementara UU Pers merumuskannya 

dengan “..yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau 

mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan 

dengan rasa kesusilaan masyarakat..” UU Penyiaran memberikan rumusan yang 

berbeda lagi, yaitu “…cabul….merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan 

nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia”. Terakhir, UU ITE juga 

merumuskannya sebagai “…melanggar kesusilaan”. 

 

Dari berbagai rumusan tersebut, terdapat beberapa kesamaan konsepsi yang 

bersifat multitafsir, yaitu: norma kesusilaan. 

 

Rumusan mengenai “norma kesusilaan” pada dasarnya merupakan ruang 

terbuka yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada penegak hukum, 

khususnya Hakim, agar bisa melakukan interpretasi sosiologis yang tepat 

berdasarkan living law dalam masyarakat yang pluralistik.  Penggunaan konsepsi 

“norma kesusilaan” bisa dipahami sebagai kompromi atas nilai yang berbeda 

dalam masyarakat pluralistik Indonesia.  

 

                                                           
10 Dalam RUU Pornografi, difinisi pornografi sebelumnya adalah materi seksualitas yang 

dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 
bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain 
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat 
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. 

 
11 Lihat pasal 282 s/d 283 KUHP 
 
12 Lihat pasal 533 
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Dalam ilmu hukum, sebenarnya norma kesusilaan merupakan merupakan 

bagian yang berbeda dengan hukum, tetapi bisa dipositifkan. Norma kesusilaan 

merupakan salah satu kaidah sosial –disamping norma kesopanan dan norma 

agama- yang mendampingi norma hukum. Norma kesusilaan merupakan 

peraturan-peraturan hidup yang berasal dari “hati nurani” manusia yang 

menentukan perbuatan mana yang baik dan buruk, dan bersifat universal. Hal 

ini berbeda dengan norma kesopanan yang merupakan ketentuan-ketentuan 

hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mendasarkan pada 

kepantasan/kepatutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (lahiriah 

saja). Permasalahannya adalah, berbagai kalangan masyarakat, baik yang pro 

maupun kontra masih memahami “norma kesusilaan” ini sebagai “norma 

kesopanan” sehingga menimbulkan ketakutan bahwa nilai kepantasan yang 

dianut suatu kelompok masyarakat akan dipaksakan keberlakuannya ke dalam 

masyarakat yang lain sehingga menimbulkan sikap defensif. 

 

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal prinsip “Geen straf zonder schuld”, 

atau “there is no rule without exeption”. Prinsip “pengecualian” ini pun 

diterapkan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan delik 

kesusilaan. Pengecualian ini bisa terlihat dalam pasal-pasal yang secara nyata 

mengecualikan beberapa hal dengan  pertimbangan tertentu. Selain itu, konten 

yang dikecualikan ini juga ditemukan dalam praktek penegakan hukum, dimana 

ditemukan beberapa pasal yang sebenarnya secara normatif masih belum 

dicabut tetapi dalam praktek selalu diabaikan sehingga dapat dikatakan secara-

diam-diam telah dicabut. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang diangkat dari penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana batasan kriteria atas konten yang dikecualikan tersebut? 

2. Bagaimana pengaturan konten-konten yang dikecualikan dalam tindak 

pidana kesusilaan? 
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C. Tujuan/Kegunaan 

Tujuan Penulisan Karya Ilmiah ini adalah akan  digunakan sebagai: 

1. Untuk menambah/memperkaya literatur ilmu hukum yang sebelumnya 

dianggap kurang. 

2. Untuk membina pendapat para ahli sebagai sumber hukum. 

3. Sebagai salah satu cara untuk mewariskan ilmu pengetahuan pada 

generasi penerus. 

4. Sebagai bahan pembangunan dan pembaharuan hukum, serta 

pengetahuan hukum. 

 

D. Metodologi 

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka 

penulisan karya ilmiah ini termasuk pada jenis penelitian normatif. 13 Namun 

demikian tetap akan menggunakan data penelitian empiris14 sebagai 

pendukung.  Dengan demikian pokok permasalahan diteliti secara yuridis 

normatif.  

 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio hukum, dengan maksud 

ingin melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal, sehingga 

                                                           
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15. Penelitian normatif adalah penelitian yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif 
didasarkan pada penelitian  yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4)perbandingan  hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh 
tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga Soerjono 
Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, 
(Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal.15 

 
14 Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data 

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga 
pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid 
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memiliki perspektif lebih luas dengan melihat hukum dalam hubungannya 

dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.15 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis  yakni akan 

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis 

dengan menganalisis data-data yang diperoleh. 

 

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan bahan pustaka  yang berupa 

data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:16 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan terkait lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan 

hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, buku saku, agenda 

resmi, dan sebagainya, 

 

Selanjutnya data sekunder ini akan dilengkapi dengan data primer yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan di wilayah Jakarta dan beberapa 

daerah di Indonesia.  

 

                                                           
15 Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia 

(Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153 
 
16 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1982) hal.52, Lihat juga Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, 
Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 14 – 15. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti dikemukakan di muka bahwa dalam penelitian ini digunakan 

bahan pustaka  yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. 

Dengan demikian maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun 

elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal 

serta koran atau majalah, dan juga data internet yang yang terkait dengan 

delik kesusilaan. 

 

Disamping mendapatkan data dengan melakukan studi dokumenter atau 

penelitian kepustakaan, data juga diperoleh dengan melakukan 

wawancara. Wawancara yang digunakan di sini hanya bersifat 

menambahkan, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan klarifikasi 

dan konfirmasi mengenai hal-hal yang menurut penulis belum jelas atau 

diragukan keabsahan dan kebenarannya.  

 

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan 

diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komperhensif. 

Proses analisa diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum 

positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan 

selanjutnya doktrin-doktrin17 serta teori-teori. 

 

                                                           
17 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, 

(Jakarta: Elsam Huma, 2002) hal.15. Lebih jauh dikatakan bahwa penelitian-penelitian kualitatif 
menurut aliran Strauss (dan Glaser) adalah penelitian untuk membangun teori, dan tidak Cuma 
berhenti pada pemaparan data mentah belaka. 
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4. Analisa Data 

Dalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan adalah metode 

kualitatif. 18 Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, 

tidak harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi 

perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, 

menarik, unik dan bermakna19.   

 

E. Kerangka Konsepsional 

1. Perbandingan 

Perbandingan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah upaya untuk 

membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia 

seperti KUHP, UU Pornografi, UU Pers, UU ITE, dan RUU KUHP yang terkait 

dengan kesusilaan, terutama mengenai hal-hal yang dikecualikan. 

 

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan juga untuk membandingkan 

pengaturan di Indonesia tersebut dengan beberapa negara lain yang 

mengatur mengenai kesusilaan. 

 

                                                           
18 “Qualitative research we mean any kind of research that procedure findings not arrived 

at by mean of statistic  procedures or other mean of quantifications. It can refer to research about 
persons’ lives, stories, behaviors, but also about organizations.  Functioning, social covenants or 
intellectual relationship”, Anselmus Strauss and Juliat Corbin, Basic of Qualititive Research, 
Grounded Theory Procedure and Thechnique, Sage Publication, Newbury, Park London, New 
Delhi, 1979, hlm 17. Mengenai Penelitian Kualitatif Lexy J Moleong membuat karya yang 
diterbitkan dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 
1989; juga John W Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, Sage 
Publication,Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994; Robert Bog dan Steven J. Taylor, 
Introduction to qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Science, 
A Willey-Interscience Publication, New York  London  Sydney  Toronto, 1975; Michael Quinn 
Patton,  Qualitative Evaluation And Research Methods, Second Edition, Sage Publication, Newbury 
Park London New Delhi, 1980. 

19 Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2003, halaman 39. 
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2. Konten Yang dikecualikan 

Pengertian konten yang dikecualikan dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah  menunjuk pada pasal-pasal yang secara nyata mengecualikan 

beberapa hal yang pada dasarnya merupakan delik kesusilaan namun 

karena pertimbangan tertentu maka undang-undang menyatakan 

berbeda. 

 

Selain itu, konten yang dikecualikan ini juga ditemukan dalam praktek 

penegakan hukum, dimana ditemukan beberapa pasal yang sebenarnya 

secara normatif masih belum dicabut tetapi dalam praktek selalu 

diabaikan sehingga dapat dikatakan secara-diam-diam telah dicabut. 

 

3. Tindak Pidana  

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana Tindak pidana adalah perbuatan 

pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.20  

 

Tindak pidana pada dasarnya juga disebut dengan kejahatan. Kejahatan 

merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah 

dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya 

mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum 

stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga 

mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum 

dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, kejahatan 

anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan.  

 

                                                           
20 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Bina Aksara. Jakarta 1987: 78) 
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Pangaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat, 

yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup. Pengaruh 

gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang 

menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik 

atau kejahatan.  

 

4. Kesusilaan 

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti Zeden, sedangkan dalam bahasa 

Inggris kesusilaan berarti Morals.  

 

Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, 

perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan 

norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi 

terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat 

(Van Pramudya Puspa, 1977: 933) Kesusilaan adalah:  

− Perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.  

− Norma yang baik: kelakuan yang baik: tata karma yang luhur.  

 (Uzunova,T., Doneva, T. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 874).  
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan Karya ilmiah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I.  berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

tujuan/kegunaan, metodologi, kerangka konsepsional dan sistematika 

penulisan 

 

Bab II.  berisi uraian mengenai tindak pidana kesusilaan, yang dibagi dalam 

tindak pidana kesusilaan dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan dalam 

RUU KUHP, tindak pidana kesusilaan dalam UU Anti Pornografi,  tindak 

pidana kesusilaan dalam UU Pers, dan tindak pidana kesusilaan dalam 

UU ITE 

 

Bab III.  berisi analisa mengenai konten yang dikecualikan dalam tindak pidana 

kesusilaan, yang diklasifikasi dalam beberapa bidang, yaitu bidang 

kesehatan, bidang olahraga, bidang kesenian, bidang pendidikan, dan 

juga bahasan mengenai konten kesusilaan untuk kepentingan pribadi 

 

Bab IV.   Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TINDAK PIDANA KESUSILAAN 

 

 

A. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP 

 

Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP menggolongkan jenis 

tindakan pidana kesusilaan, penggolongan tindak pidana kesusilaan tersebut 

yakni: 

1. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni pasal 281 s.d. 

303  Bab 14 Buku ke 2 KUHP. 

2. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 

547 Bab 6 Buku 3 KUHP. 

 

A.1. Tindak Pidana Kesusilaan dengan Jenis Kejahatan 

a. Sengaja Melanggar Kesusilaan Di Muka Umum 

Dalam Pasal 281 disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah: (1) barang siapa dengan sengaja dan 

terbuka melanggar kesusilaan; (2) barang siapa dengan sengaja dan di 

depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, 

melanggar kesusilaan 

 

b. Pornografi 

Dalam Pasal 282 disebutkan bahwa (1) Barang siapa menyiarkan, 

mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, 

gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar 

kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 

gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
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meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 

persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan 

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau 

menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling 

tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, 

mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, 

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang 

siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 

ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 

meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, 

ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan 

mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk 

sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk 

menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar 

kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang 

bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai 

pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh 

lima ribu rupiah. 

 

Dalam Pasal 283 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk 

terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau 

memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 

kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui 

atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas 
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tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah 

diketahuinya. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 

membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka oranng 

yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika 

isi tadi telah diketahuinya. (3) Diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau 

pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa 

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara 

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau 

benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau 

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat 

baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang 

melang- gar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau 

menggugurkan kehamilan.  

 

Dalam Pasal 283 bis disebutkan bahwa Jika yang bersalah melakukan 

salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam 

menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun 

sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan 

semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan 

pencarian tersebut.  

 

Sebagaian besar pasal-pasal KUHP ini telah dialihkan atau diatur lebih 

jauh dengan UU No. 44 Tahun 2008 Pornografi. 

 

c. Permukahan; Oversplel; Adultery 

Dalam  Pasal 284 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan: (a) seorang pria yang telah kawin 

yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 
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BW berlaku baginya, (b) seorang wanita yang telah kawin yang 

melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya; (c). seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; (d). 

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah 

telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.  (2) Tidak dilakukan 

penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan 

bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 

tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan 

ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak 

berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali 

selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika 

bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan 

selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum 

putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.  

 

Dalam Pasal 285 disebutkan bahwa Barang siapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 

dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

 

d. Bersetubuh Dengan Perempuan Tak Berdaya 

Dalam Pasal 286 disebutkan bahwa Barang siapa bersetubuh dengan 

seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita 

itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun.  

 

Dalam Pasal 287 disebutkan bahwa (1) Barang siapa bersetubuh 

dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau 
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sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, 

atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) 

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita 

belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan 

pasal 291 dan pasal 294.  

 

Dalam  Pasal 288 disebutkan bahwa (1) Barang siapa dalam 

perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya 

atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika 

perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara 

paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.  

 

e. Melakukan Perbuatan Cabul 

Dalam Pasal 289 disebutkan bahwa Barang siapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun.  

 

Dalam Pasal 290 disebutkan bahwa Diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun: (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul 

dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau 

tidak berdaya;  (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 

seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, 

bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak 

jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: (3) barang 
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siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau 

umumya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya 

untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang 

lain. 

 

Dalam Pasal 291 disebutkan bahwa (1) Jika salah satu kejahatan 

berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka 

berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika 

salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 

mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun.  

 

Dalam Pasal 292 disebutkan bahwa Orang dewasa yang melakukan 

perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya 

atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun.  

 

Dalam Pasal 293 disebutkan bahwa (1) Barang siapa dengan memberi 

atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang 

timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja 

menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, 

padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya 

harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 

terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.  (3) Tenggang waktu tersebut 

dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan 

bulan dan dua belas bulan.  
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Dalam Pasal 294 disebutkan bahwa (1) Barang siapa melakukan 

perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di 

bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang 

belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya 

diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama: (a) pejabat 

yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan 

adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya 

dipercayakan atau diserahkan kepadanya, (b) pengurus, dokter, guru, 

pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan 

negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit 

jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan 

orang yang dimasukkan ke dalamnya.  

 

Dalam Pasal 295 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja 

menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh 

anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 

pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum 

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 

diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya 

yang belum cukup umur, dengan orang lain; (2) Diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja 

menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang 

tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang 

diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya 

demikian, dengan orang lain. (3) Jika yang melakukan kejahatan itu 

sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah 

sepertiga.  
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f. Mucikari 

Dalam Pasal 296 disebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja 

menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang 

lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.  

 

g. Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Anak 

Dalam Pasal 297 disebutkan bahwa Perdagangan wanita dan 

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun.  

 

Dalam Pasal 301 disebutkan bahwa Barang siapa memberi atau 

menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah 

kekuasaainnya yang sah dan yang umumya kurang dari dua belas 

tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di 

waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, 

atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.  

 

Pasal ini sebagian besar telah dialihkan ke dalam UU No.21 Tahun 2007 

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

 

Dalam Pasal 298 disebutkan bahwa (1) Dalam hal pemidanaan 

berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 

297, pencabutan hakhak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat 

dinyatakan. (2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan 

berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak 

untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.  
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h. Mengobati Dengan Maksud Menggugurkan Kandungan 

Dalam Pasal 299 disebutkan bahwa (1) Barang siapa dengan sengaja 

mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan 

diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu 

hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima 

ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keu 

tungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau 

kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya 

dapat ditambah sepertiga (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya 

untuk menjalakukan pencarian itu.  

 

Pasal-pasal dalam KUHP ini sebagian besar telah dialihkan ke dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-

Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  

 

i. Minuman Yang Memabukkan 

Dalam  Pasal 300 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah: (a). barang siapa dengan sengaja menjual atau 

memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang 

telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak 

laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama enam tahun. (b) barang siapa dengan sengaja membikin mabuk 

seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun; (c) 

barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

orang untuk minum minuman yang memabukan. (2) Jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan mengakibatkan 
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kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun. (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut 

dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencarian itu.  

 

j. Penganiayaan Terhadap Hewan 

Dalam Pasal 302 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan 

terhadap hewan; (a) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara 

melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau 

merugikan kesehatannya; (b) barang siapa tanpa tujuan yang patut 

atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk 

hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi 

kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan 

yang wajib dipeliharanya. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit 

lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, 

atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, 

karena penganiayaan hewan. (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, 

maka hewan itu dapat dirampas. (4) Percobaan melakukan kejahatan 

tersebut tidak dipidana.  

 

k. Judi 

Dalam Pasal 303 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak 

dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (a) 

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan 
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sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (b) dengan 

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-

cara; (c) menjadikan turut serta pada permainan judi. (2) Kalau yang 

bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan 

pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan 

pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap 

permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih 

terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak 

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian 

juga segala pertaruhan lainnya. 

 

Dalam Pasal 303 bis disebutkan bahwa  (1) Diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sepuluh juta rupiah: (a) barang siapa menggunakan kesempatan main 

judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; (b) barang 

siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum 

atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari 

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan 

perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua 

tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari 

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam 

tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. 
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A.2. Tindak Pidana Kesusilaan dengan Jenis Pelanggaran 

a. Menyanyi dan Pidato yang melanggar kesusilaan 

Dalam Pasal 532 disebutkan bahwa Diancam dengan pidana kurungan 

paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua 

puluh lima rupiah: (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-

lagu yang melanggar kesusilaan; (2) barang siapa di muka umum 

mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; (3) barang siapa di 

tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau 

gambaran yang melanggar kesusilaan.  

 

b. Membangkitkan Nafsu Birahi Remaja 

Dalam Pasal 533 disebutkan bahwa Diancam dengan pidana kurungan 

paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu 

rupiah: (1) barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan 

terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan 

judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, 

yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;  (2) barang 

siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan 

memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu 

birahi para remaja; (3) barang siapa secara terang-terangan atau tanpa 

diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat 

merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan 

atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa 

didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi 

para remaja; (4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus 

atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar 

atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah 

umur tujuh belas tahun; (5) barang siapa memperdengarkan isi tulisan 

yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah 

umur tujuh belas tahun.  
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c. Alat Pencegah Kehamilan 

Dalam Pasal 534 disebutkan bahwa Barang siapa secara terang-

terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah 

kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta 

menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan 

menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, 

sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling 

banyak tiga ribu rupiah.  

 

d. Mabuk dan Menjual Minuman Keras 

Dalam Pasal 536 disebutkan bahwa (1) Barang siapa terang dalam 

keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda 

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (2) Jika ketika 

melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau 

yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan 

pidana kurungan paling lama tiga hari. (3) Jika terjadi pengulangan 

kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan 

menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. (4) 

Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah 

pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya 

atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga 

bulan.  

 

Dalam Pasal 537 disebutkan bahwa Barang siapa di luar kantin tentara 

menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota 

Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, 

anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga 

minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.  
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Dalam Pasal 538 disebutkan bahwa Penjual atau wakilnya yang 

menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan 

memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang 

anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana 

kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi 

empat ribu lima ratus rupiah.  

 

Dalam Pasal 539 disebutkan bahwa Barang siapa pada kesempatan 

diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau 

diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-

cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, 

diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau 

pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.  

 

e. Penganiayaan Hewan 

Dalam Pasal 540 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana 

kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak 

dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: (a) barang siapa menggunakan 

hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya; (b) barang 

siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara 

yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 

(c) barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang 

mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas 

sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena 

keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang 

merupakan siksaan bagi hewan tersebut; (d) barang siapa mengangkut 

atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang 

menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut; (f) 

barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa 

diberi atau disuruh beri makan atau minum. (2) Jika ketika melakukan 
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pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang 

menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu 

pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling 

lama empat belas hari.  

 

Dalam Pasal 541 disebutkan bahwa (1) Diancam dengan pidana denda 

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah; (a) barang siap 

menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik 

kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi 

dalamnya di rahang atas belum menganggit kedua gigi dalamnya di 

rahang bawah; (b) barang siapa memasangkan pakaian kuda pada 

kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda 

itu pada kendaraan atau kuda tarikan; (c) barang siapa menggunakan 

sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda 

induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi 

mukanya, mengikutinya. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum 

lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena 

pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun 

karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti 

dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.  

 

Dalam Pasal 542 diatur mengenai hal-hal perjudian yang dikategorikan 

sebagai pelanggaran kesusilaan. Namun pasal ini telah ditiadakan 

berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian. Begitupun dengan Pasal 543 KUHP yang ditiadakan 

berdasarkan S.23 - 277, 352.  

 

Dalam Pasal 544 disebutkan bahwa (1) Barang siapa tanpa izin kepala 

polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan 

ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di 
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tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling 

banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (2) Jika ketika melakukan 

pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang 

menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat 

dilipatduakan.  

 

f. Meramal dan Menjual Hal-hal Mistik 

Dalam Pasal 545 disebutkan bahwa (1) Barang siapa menjadikan 

sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, 

untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam 

dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda 

paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran 

belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap 

karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.  

 

Dalam Pasal 546 disebutkan bahwa Diancam dengan pidana kurungan 

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah: (1) barang siapa menjual, menawarkan, 

menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual 

atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya 

mempunyai kekuatan gaib; (2). barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau 

kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa 

melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri 

sendiri.  

 

Dalam Pasal 547 disebutkan bahwa Seorang saksi, yang ketika diminta 

untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan 

undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau 

benda- benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama 
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sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh 

rupiah.  

 

B. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Penertiban Perjudian 

 

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat dikategorikan kejahatan, yang 

dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah 

diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar 

masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan 

sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatip yang lebih parah, untuk 

akhirnya dapat berhentimelakukan perjudian.  

 

Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam 

bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-

ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 

Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan. 

 

Maka untuk maksud tersebut dikeluarkanlah UU No. 7 Tahun 1974 Tentang 

Penertiban Perjudian guna mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak 

pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, 

karena ancaman hukuman yangsekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai 

lagi dan tidak membuat pelakunya jera. 

 

UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merupakan pengganti dari 

Pasal 542 KUHP. Hal ini merupakan respon atas suasana kebatinan masyarakat 

Indonesia yang melihat bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan 

dengan Agama,Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi 

penghidupan dankehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu 

perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya 
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sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya 

sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.  

 

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun perjudian merupakan tindak 

pidana kesusilaan, tetapi masih terdapat pengecualian sepanjang kegiatan 

perjudian tersebut mendapatkan ijin dari Pemerintah sebagaimana tertuang 

dapam pasal 3, yang menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah mengatur 

penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini;  (2) 

Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang- undangan. 

 

Selain itu UU ini juga memperberat sanksi pidana yang tertuang dalam KUHP, 

sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, yang menyebutkan: 

 

(1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjaara selama-lamanya dua 

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh 

ribu rupiah menjadihukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya duapuluh lima juta rupiah. 

 

(2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana, darihukuman kurungan selama-lamanya satu 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empatribu lima ratus rupiah, 

menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudenda 

sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 

 

(3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga 

bulan atau dendasebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah 

menjadi hukuman penjaraselama-lamanya enam tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 
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(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 

 

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai 

ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, 

terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, 

bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah,baik Pusat maupun Daerah, 

dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatif-nya 

lebih besar daripada ekses positif-nya. 

 

Usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha 

dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara 

simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera 

diselesaikan. 

 

C. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP 

 

RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak 

pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap 

perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 

Bab 16 RUU KUHP. 

 

Pengaturan delik kesusilaan menurut KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya tidak 

jauh berbeda karena pada RUU KUHP hanya mengkaji ulang atau merevisi 

pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dalam Undang-undang 

Pornografi pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang 

tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Ketika kita hendak melihat 

bentuk delik kesusilaan dari ketiga undang-undang tersebut tentu tidak 

berbeda ketika kita melihat perbedaan pengaturannya karena memang bentuk 

delik kesusilaan tidak terlepas dari pengaturannya. 



32 

 

Pasal-pasal dalam RUU KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan 

memang bersifat lex generalis. Karena sifatnya itu maka RUU KUHP harus 

mampu melindungi berbagai kepentingan setiap warga negara. Namun , 

kenyataannya masih ada pasal-pasal yang kurang jelas sehingga dapat 

menimbulkan penafsiran yang keliru dan memunculkan ketidakadilan gender, 

terutama ketidakadilan bagi kaum perempuan. 

 

Pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada pasal yang menjelaskan atau mendefinisikan istilah kesusilaan 

atau menunjukkan indikator kesusilaan secara eksplisit . Padahal ini 

sangat diperlukan untuk memahami pasal-pasal berikutnya yang 

memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Ini juga diperlukan untuk 

kepastian hukum mengingat masyarakat Indonesia masih cenderung 

patriarkhi yang seringkali menempatkan perempuan pada kedudukan 

tidak adil. Misalnya, pandangan stereotipe menganggap “perempuan 

bersolek adalah untuk memancing lawan jenisnya” (Faqih, 1996), 

sehingga bila ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual, selalu 

dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada kasus perkosaan, 

masyarakat cenderung menyalahkan perempuan karena dialah yang 

dianggap penyebab pertama terjadinya perkosaan, padahl menurut 

Irianto (dalam Luhulima, 2000) 90 % atau lebih korban kekerasan adalah 

perempuan dan 70 % di antara perempuan yang diperkosa tidak 

menggunakan rok mini. 

 

2. Pasal 423 ayat (2) yang menyatakan tindak pidana perkosaan terjadi bila 

: (a) laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut 

perempuan, atau ; (b) laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan 

merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. Ini 

mengandung arti bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak 

termasuk dalam kriteria ini bukanlah perkosaan. Dalam kenyataannya, 
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perilaku seksual saat ini sudah semakin bervariasi, tanpa harus 

memasukkan benda atau alat kelamin ke dalam mulut atau anus 

perempuan pun aktivitas seksual yang identik dengan perkosaan, dapat 

dilakukan. Apalagi bila rumusan perkosaan ini dibandingkan dengan 

rumusan perkosaan di negara lain seperti yang dikemukakan dalam 

Black’s Law Dictionary (dalam Luhulima, 2000) yaitu “ ….. unlawful sexual 

intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal 

knowledge of a woman by a man forcibly and againts her will. The act of 

sexual intercourse comitted by a man with a woman not his wife and 

without her consent, committed when the woman’s resistance is 

overcome by force or fear, or under prohibitive conditions….. “  

 

3. Pasal 433 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang menggerakkan, 

membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah 18 tahun 

atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, 

pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena 

perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling 

lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V”. Selanjutnya 

Pasal 433 ayat (2) berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan 

tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada 

orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan 

melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tidak pidana dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Keberatan 

terhadap pasal ini adalah sebagai berikut:  

- Ayat ke (1) dan ke (2) tidak mempidana si pelaku bila orang yang 

dibawa dan diserahkannya pada orang lain itu tidak bekerja 

sebagai pelacur atau perbuatan melanggar kesusilaan, padahal 

dalam kenyataannya kasus trafficking tidak selalu diserahkan 

untuk pekerjaan yang melanggar kesusilaan, banyak juga yang 
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diserahkan misalnya untuk dijadikan pembantu rumah tangga, 

pelayan toko, diadopsi sebaga anak, dijual organ tubuhnya dan 

lain-lain.  

- Ayat (2), tidak hanya terjadi pada perempuan namun juga pada 

laki-laki walaupun jumlah kasusnya lebih kecil daripada jumlah 

kasus perempuan. 

 

4. Pasal 416, 417 dan 418 mempidana orang yang secara terang-terangan 

mempertunjukkan suatu sarana untuk mencegah kehamilan, 

menawarkan tanpa diminta atau menyiarkan tulisan tanpa diminta, 

menunjukkan untuk memperoleh alat pencegah kehamilan dan alat 

untuk menggugurkan kandungan, kecuali bila dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular. 

Pasal ini membatasi hak perempuan untuk menjaga kesehatan 

reproduksinya atau menjaga kesehatan dirinya, karena alat pencegah 

kehamilan atau alat pengguguran kandungan bisa digunakan juga ketika 

perempuan mengalami penyakit yang tidak menular dan tidak 

bermaksud melaksanakan keluarga berencana. 

 

5. Pasal 412 Ayat (1) mempidana setiap orang yang : (a) menyiarkan, 

mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar atau benda 

sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga 

terdengar oleh umum, yang isinya melanggar kesusilaan; (b) membuat 

atau mempunyai persediaan tulisan, gambar atau benda dengan maksud 

untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan sehingga terlihat oleh 

umum atau membuat atau mempunyai rekaman dengan maksud untuk 

diperdengarkan sehingga terdengar oleh umum, yang isinya melanggar 

kesusilaan; (c) secara terang-terangan atau dengan kehendak sendiri 

mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan untuk dapat 
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memperoleh tulisan, gambar, benda atau rekaman yang isinya 

melanggar kesusilaan. Keberatan terhadap pasal ini menyangkut : 

- Hanya disinggung rekaman yang dapat diperdengarkan (audio) 

dan tidak disinggung rekaman audio visual , contohnya compact 

disk (CD), yang saat ini dapat diperoleh dengan mudah dan murah.  

- Obyek yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan hanya 

tulisan, gambar dan benda. Dalam kenyataannya pelanggaran 

kesusilaan dilakukan juga melalui pertunjukkan hiburan langsung 

dengan manusia sebagai obyek pertunjukkannya. 

- Kecuali memperdengarkan rekaman, semua aktivitas yang 

dinyatakan dalam pasal ini seolah-olah hanya aktivitas yang 

dilaksanakan langsung di depan umum, atau dengan kata lain 

tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa tulisan, gambar atau 

benda itu dapat diperlihatkan kepada umum melalui bantuan 

media massa, misalnya koran, radio, televisi maupun internet 

Kenyataan saat ini menunjukkan pelanggaran kesusilaan yang  

dilakukan melalui media massa sudah menjadi pemandangan 

biasa dan dapat diakses kapan saja di mana saja dan oleh siapa 

saja, hingga ke tempat-tempat terpencil sekali pun. 

 

Kejelasan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan mengingat akibat dari 

semua ini yang sangat dirugikan terutama adalah perempuan. Agar memiliki 

nilai jual tinggi, biasanya stereotipe perempuan dianggap tepat untuk 

melakukan aktivitas tersebut, atas persetujuannya atau tanpa persetujuannya. 

Rekayasa untuk mengubah muka seseorang dalam gambar atau rekaman CD 

maupun internet, saat ini mudah dilakukan, sehingga tanpa orang tersebut 

melakukan pun dapat terjebak hingga dianggap sebagai pelaku. 
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D. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Anti Pornografi 

 

Pengaturan delik kesusilan dalam Undang-Undang Pornografi meliputi larangan 

dan pembatasan perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, yakni:  

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak. 

 

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan; 

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak 

langsung layanan seksual. 

 

Dengan adanya Undang-undang pornografi, sudah ada peraturan perundang-

undangan yang lebih khusus untuk mengatur perbuatan cabul yang tujuannya 

menimbulkan atau merangsang nafsu, namun apabila dirasa perlu juga 

dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang delik 
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kesusilaan lainnya selain delik kesusilaan yang menimbulkan atau merangsang 

nafsu. 

 

Dalam pasal 28j ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa dalam menjalankan 

hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.  Pasal ini memberikan legitimasi kepada negara untuk  membuat 

aturan hukum dalam rangka membatasi kebebasan individu ketika hal itu 

bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum. 

 

Lebih jauh, terdapat lima bidang yang harus dikecualikan dari pornografi yang 

disebutkan secara jelas dalam UU Anti pornografi, yaitu seni, sastra, adat, ilmu 

pengetahuan, dan olahraga. Dengan demikian dalam penerapan UU Anti 

pornografi ini perlu pembentukan peraturan pemerintah guna mengatur lebih 

lanjut ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 

penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan yang 

dikecualikan tersebut. 

 

Selama 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, 

dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah 

raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Pornografi. UU Pornografi tidak melarang para pelaku 

seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk 

melaksanakan hak konstitusionalnya. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah 
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para pelaku yang secara sengaja mempertunjukkan 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 bukan dalam kerangka seni, sastra, adat 

istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan demikian, 

sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari 

larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan 

norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak 

dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks (sexual excitement), sesuai 

dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri. 

 

Pasal 4 ayat (1) tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU 

Pornografi yang antara lain mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, 

sehingga apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung 

ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi “pornografi” dapat 

meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan 

demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-pasal UU Pornografi dianggap 

tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Terlebih 

lagi Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi menyatakan adanya perlindungan 

terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan 

undang-undang yang berlaku. 

 

E. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Pers 

 

Dalam Pasal 5 ayat (1)  UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa 

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan 

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas 

praduga tak bersalah. 

 



39 

 

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (10 huruf a disebutkan bahwa Perusahaan 

pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan 

atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta 

bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. 

 

F. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Penyiaran 

 

Dalam Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran disebutkan bahwa Isi siaran dilarang : 

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan 

narkotika dan obat terlarang; atau 

c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. 

 

Selanjutnya Pasal 46 ayat (3) huruf d menyebutkan Siaran iklan niaga dilarang 

melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-

nilai agama. Lebih jauh Pasal 48 ayat (4) menyebutkan bahwa Pedoman 

perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya 

berkaitan dengan : 

 Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; 

 Rasa hormat terhadap hal pribadi; 

 Kesopanan dan kesusilaan; 

 Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; 

 

G. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perlindungan Anak 

 

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dalam 

Ketentuan pidananya secara luas telah mengatur sanksi pidana kejahatan 

terhadap anak, termasuk diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 

ancaman kekerasan, penganiayaan, pemaksaan persetubuhan, perbuatan 
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cabul, memperdagangkan, menjual atau menculik anak, serta mengeksploitasi 

seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Sebagai tambahan materi tersebut juga telah dimuat dalam the Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children 

Prostitution and Child Pornography, dimana Indonesia pada 24 September 2001 

tercatat sebagai Negara Pihak yang menandatangani Protokol Opsional ini. 

 

Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat membahayakan 

perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum yang 

jelas untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.Sebagai 

perbandingan, USA memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 

2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications 

Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi 

substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi. 

 

H. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Perfilman 

UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman21 sebagaimana telah dicabut dengan 

UU No.33  Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam  Pasal 6 UU No.33  Tahun 

2009 disebutkan bahwa Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan 

usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:  

1. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;  

2. menonjolkan pornografi;  

3. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-

ras, dan/atau antargolongan; 

4. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; 

5. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; 

dan/atau 

6. merendahkan harkat dan martabat manusia. 

                                                           
21 Lihat  pasal 31, 33, 40 dan 41 
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I. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam ITE 

 

Dikeluarkannya UU No. 11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) tanggal 25 Maret 2008 diharapakan akan memberikan rasa 

aman dan menjadi payung hukum bagi para pengguna jasa teknologi informasi 

serta juga dapat melegakan bagi para orang tua yang anak-anaknya gemar ke 

warnet. Namun setelah membaca dan mendalami isi UU No. 11 tahun 2008 

tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saya menilai UU ini dibuat 

kurang cermat dan dapat menimbulkan kontrovesi terutama yang menyangkut 

aturan-aturan pidana dalam UU tersebut ( pasal 27 s/d 37 dan ancaman 

pidananya (pasal 45 s/d 52). Pengertian-pengertian tentang frasa "melanggar 

kesusilaan" dalam pasal 27 ayat (1) yang walaupun sudah merupakan istilah 

umum, namun perlu uraian lebih konkrit tentang perbuatan yang dirumuskan 

"melanggar kesusilaan" tersebut. Seharusnya diuraikan dalam pengertian 

istilah-istilah dalam pasal 1 atau dalam penjelasan pasal 27 ayat (1). Namun 

ternyata tidak ditemukan, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi aparat 

hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk menerapkannya.  
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BAB III 

KONTEN YANG DIKECUALIKAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN 

 

 

A. Bidang Kesehatan 

 

A.1. Konten yang dikecualikan dalam KUHP 

 

Jika aparat penegak hukum secara konsekuen (baca:kaku) melaksanakan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semua juru kampanye 

keluarga berencana (KB) bisa diseret ke pengadilan. Inkonsistensi 

penerapan pasal-pasal KUHP yang terkait dengan pelaksanaan KB pada 

dasarnya bukanlah hal yang negatif, tetapi bisa dianggap sebagai 

pencabutan secara diam-diam pasal ini sehingga tidak lagi mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.  

 

Pemerintah melalui GBHN menganggap keluarga berencana mutlak perlu 

dilaksanakan demi tercapainya pembangunan. Tetapi di lain pihak undang-

undang yang melarang orang mempertunjukkan atau menawarkan alat KB 

masih berlaku. Pasal-pasal KUHP, warisan hukum pidana Belanda, yang 

berlawanan dengan program KB itu, adalah pasal 283 dan 534. Pada pasal 

283, terkandung larangan mempertunjukkan alat-alat kontrasepsi kepada 

anak-anak yang belum berusia 17 tahun, sementara pada pasal 534 

tersurat larangan bagi siapa saja untuk mengusahakan pencegahan 

kehamilan atau menyiarkan sesuatu untuk mencegah kehamilan. Pasal 283 

dilahirkan untuk melindungi para remaja dari perbuatan asusila, sementara 

pasal 534 dimaksudkan untuk membantah teori Malthusians -- yang 

meramalkan pertambahan penduduk sebagai deret ukur sementara 

pertambahan produksi pertanian seperti deret hitung.  
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Sesuai dengan perkembangan zaman, di Belanda sendiri pasal 534 itu 

sudah dihapuskan, sementara pasal 283 diperbaiki menjadi hanya larangan 

bagi penawaran alat kontrasepsi. Untuk Indonesia,  pasal 534 tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan zaman dan karena itu harus dihapuskan. 

Sementara itu untuk pasal 283, ia masih dimungkinkan untuk 

dipertahankan. Hal ini untuk melindungi generasi muda dari perbuatan 

asusila. Namun, pasal itu perlu disempurnakan sehingga memberikan 

perlindungan hukum bagi petugas kesehatan dalam rangka memberikan 

penyuluhan keluarga berencana.  

 

Sedangkan pasal-pasal pengguguran kandungan yang tercakup di pasal 

299, 346,347, 348, dan 349 KUHP, perlu juga ditelaah karena mengatur 

terlalu kaku sehingga tidak memungkinkan pengguguran kandungan dalam 

bentuk apa pun termasuk pertimbangan kesehatan. Hal ini sangat tidak 

menguntungkan bagi dokter yang melakukan profesinya demi 

kemanusiaan, dan berdasarkan pertimbangan kesehatan. Tetapi dengan 

lahirnya UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pengguguran 

kandungan (aborsi) untuk alasan kesehatan telah mendapatkan legalisasi. 

Hal ini terlihat dari pasal 75 UU No.36 tahun 2009 yang menyebutkan 

bahwa (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 

baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 

penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 

kandungan; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan; Selanjutnya pada ayat (3) 

disebutkan bahwa Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau 
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penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca 

tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan 

berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan 

medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Di Inggris, misalnya, pada 1938, ketika undang-undang abortus berlaku, 

terjadi perkosaan terhadap seorang anak usia 14 tahun oleh beberapa 

orang laki-laki. Akibatnya, si anak hamil. Jiwa anak itu kemudian terganggu 

sehingga setiap hari meminta bunuh diri. Ayah anak itu menghubungi 

dokter kandungan Rex Bourne untuk menggugurkan kandungan anak itu. 

Bourne, yang tahu persis pengguguran kandungan dilarang, nekat 

menolong anak itu. Ia kemudian dituntut. Tapi hakim membebaskannya, 

dengan pertimbangan tindakan itu diperlukan untuk menyelamatkan 

rohani gadis tadi. Sementara perkembangan di Indonesia justru masih 

menginginkan undang-undang  anti pengguguran dipertahankan dengan 

kekecualian demi kesehatan si ibu. Itu pun kesehatan fisik. 

 

A.2. Konten yang dikecualikan dalam UU Anti Pornografi 

 

Salah satu yang konten dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 

adalah lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual.22 

 

                                                           
22  Pasal 6 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, 

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberikan kewe-nangan oleh perundang-
undangan. Penjelasan Pasal 6 menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “yang diberikan 
kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor 
film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan 
kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan 
tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya”. 
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

menentukan bahwa, “Ketetentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan 

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk 

tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan 

pelaksanaan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

 

Pada penjelasan Pasal 6 mengenai penjelasan tentang “yang diberikan 

kewenangan oleh perundang-undangan”, bahwa pengecualian 

penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

diberikan kewenangan kepada lembaga “pelayanan kesehatan” atau 

“terapi kesehatan seksual”. Istilah “pelayanan kesehatan” tidak identik 

dengan “terapi kesehatan seksual”. Kemudian penggunaan kata “lembaga” 

hanya dapat digunakan untuk istilah “pelayanan kesehatan”, sedangkan 

penggunaan kata “lembaga” untuk istilah “terapi kesehatan seksual” 

adalah kurang tepat, karena kata “terapi” adalah merupakan salah satu 

bagian cara pengobatan terhadap pasien yang sedang mengalami masalah 

kesehatan, termasuk masalah kesehatan seksual.  

 

Kata “terapi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk 

memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; 

perawatan penyakit.23 Jadi, “terapi kesehatan seksual” adalah usaha untuk 

memulihkan kesehatan orang yang sedang mengalami gannguan kesehatan 

(penyakit) seksual sebagai alat reproduksi.  

 

Karena itu, Lembaga Pelayanan Kesehatan mempunyai cakupan pelayanan 

kesehatan yang luas, baik dari segi jenis atau macam penyakit, bagian 

organ tubuh, misalnya bagian mata, telinga, penyakit dalam, jantung, kulit 

dan kelamin, paru-paru, dan lain-lain, maupun dari segi cara pengobatan, 

termasuk pengobatan terhadap penyakit mengenai gangguan kesehatan 
                                                           

23 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal. 1180-1181. 
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seksual, atau terapi kesehatan seksual. Karena itu, menurut penulis 

penggunaan kata “atau” pada kalimat “lembaga pelayanan kesehatan atau 

terapi kesehatan seksual” adalah kurang tepat, karena kata “atau” pada 

kalimat tersebut bermakna kata “pelayanan kesehatan” sama dengan atau 

identik dengan kata “terapi kesehatan seksual”. Seharusnya bukan kata 

“atau” yang digunakan dalam kalimat tersebut, tetapi kata “termasuk”, 

maka kalimatnya adalah “lembaga pelayanan kesehatan termasuk terapi 

kesehatan seksual”. 

 

Oleh karena “terapi kesehatan seksual” disebut secara jelas dalam 

penjelasan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, maka kajian mengenai 

“Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan” ini dibagi 

dalam dua hal, yaitu Pornografi untuk Terapi Kesehatan Seksual dan 

Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Kesehatan. Pembagian tersebut 

berdasarkan penjelasan Pasal 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. 

 

a. Pornografi untuk Terapi Kesehatan Seksual 

 

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 14, terlebih dahulu dikemukakan mengenai pengecualian 

sebagaimana penjelasan Pasal 6, bahwa yang dimaksud dengan “yang 

diberi kewenangan oleh perundang-undangan” antara lain, lembaga 

yang diberi kewenangan untuk tujuan dan kepentingan pelayanan 

kesehatan atau terapi kesehatan seksual. Mengenai pornografi untuk 

tujuan dan kepentingan “terapi kesehatan seksual” dalam kajian ini 

dikesampingkan, karena, sampai saat ini masih terjadi perdebatan 

antara para ahli kesehatan jiwa dalam menggunakan pornografi untuk 

tujuan dan kepentingan terapan kesehatan seksual.  
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Dr. Muadz, Spkj., pada hari 

Sabtu 25 Sptember 2010, bahwa beliau tidak pernah menganjurkan 

kepada para pasien yang mengalami ganggguan kesehatan seksual 

dengan cara menggunakan pornografi atau pornoaksi. Menurut beliau, 

penggunaan pornografi atau pornoaksi itu dapat berakibat 

ketergantungan pasien terhadap pornografi sehingga tidak membantu 

pemulihan gangguan kesehatan seksualnya, malah dimungkinkan 

dapat memperparah. Cara pengobatan yang belau lakukan adalah 

dengan mengubah cara berfikir dalam otak pasien bersangkutan. itulah 

uaraian sederhana yang dapat penulis rumuskan dari hasil wawancara 

dengan salah seorang dokter ahli kesehatan jiwa. 

 

Dilihat diari Hukum Islam, sangat jelas bahwa penggunaan pornografi 

untuk terapi kesehatan seksual adalah tidak dapat diterima, sepanjang 

masih ada cara pengobatan lainnya. Oleh karena masih ada cara-cara 

pengobatan lain bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan 

seksual selain penggunaan pornografi dan pornoaksi, maka 

penggunaan pornografi dan pornoaksi untuk tujuan dan kepentingan 

terapi kesehatan seksual adalah dilarang. Hal ini penulis mengacu 

kepada Fatwa MUI Nomor 287/MUI/2002 Tentang Pornografi dan 

Pornoaksi, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001. 

 

Sebagaimana dalam kajian sebelumnya, yaitu dalam hal perbuatan 

“membuat” pornografi, maka dalam kajian ini pun dikemukakan 

mengenai syarat agama dari pasien yang mengalami gangguan 

kesehatan seksual. Apabila agama pasien bersangkutan membenarkan 

penggunaan terapi kesehatan seksual sebagai metode atau cara 

pengobatan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai pelanggaran. 

Karena itu, masalah syarat agama adalah sangat penting atau 
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berperan penting dalam menentukan seorang pasien dapat 

menggunakan atau tidaknya pornografi untuk tujuan dan kepentingan 

terapi kesehatan seksual. 

 

Seandainya pasien bersangkutan yang tidak memeluk agama Islam 

datang kepada dokter ahli kesehatan jiwa seperti dr. Muaz, SpKj, maka 

ia akan mendapat pengobatan selain pornografi dan pornoaksi. Oleh 

karena itu, para pelayan kesehatan pun memerlukan perlindungan, 

persyaratan, dan kesadaran dalam membantu atau menolong pasien, 

baik secara kerohanian berupa pembinaan keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, maupun pengobatan yang sesuai 

dengan ajaran agama yang dipeluk pasien. 

 

Penulis tidak bermaksud mendiskriminasikan kelompok pemeluk 

agama Islam dengan kelompok pemeluk agama selain agama Islam, 

tetapi pandangan ini justru dalam rangka menghormati hak asasi 

manusia, berupa hak beragama yang tidak dapt dikurangi dalam 

keadaan apapun, sebagimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 

tahun 1945. Dengan demikian syarat agama perlu dikemukakan 

kembali, seperti di bawah ini. 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam 

Pasal 2 ditentukan mengenai asas-asas Undang-Undang Kesehatan 

bahwa, “Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, 

penghormatan hak dan kewawiban, keadilan, gender dan non-

diskriminatif, dan norma-norma agama”.24 Dalam Pasal 2 tersebut 

                                                           
24 Penerbit Nuha Medika, 2009, Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 

2009 Beserta Penjelasannya, hal. 6.  
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secara tegas, bahwa Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan antra lain berasaskan norma-norma agama. 

 

Masalah kesehatan seksual dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 dalam Bab VI tentang “Upaya Kesehatan”, Bagian 

Keenam tentang “Kesehatan Reproduksi”, tepatnya dalam Pasal 71 

ayat (2).  Pasal 71 menentukan bahwa,  

(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, 

mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas 

penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, 

fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah 

melahirkan; 

b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan 

seksual, dan 

c. Kesehatan sistem reproduksi. 

(3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif.25 

 

Masalah kesehatan seksual juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 72 

yang menentukan hak-hak setiap orang dalam hal kesehatan 

reproduksi, yaitu: 

“Setiap orang berhak: 

                                                           
25 Ibid., hal. 33. 
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a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang 

sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan 

dengan pasangan yang sah. 

b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 

diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati 

nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia 

sesuai dengan norma agama. 

c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin 

bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan 

dengan norma agama. 

d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai 

kesehatan reproduksi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan.26 

 

Berdasarkan pasal-pasal mengenai kesehatan reproduksi tersebut 

sangat jelas bahwa masalah reproduksi yang berkaitan erat dengan 

kesehatan seksual berulangkali disebutkan bahwa dalam hal 

membangun kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan seksual 

dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. Terapi kesehatan seksual yang dimungkinkan 

mengggunakan pornografi sebagai pengecualian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 beserta penjelasannya juncto Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah berkaitan kesehatan 

reproduksi yang dilaksanakan melalui kuratif, dan rehabilitatif.  

 

Dalam rangka melaksanakan hak-hak setiap orang atau setiap warga 

negara Indonesia dalam hal membangun dan memelihara kesehatan 

reproduksi, termasuk kesehatan seksual, serta menentukan kehidupan 

reproduksinya serta kehidupan seksualnya adalah harus sehat, aman, 
                                                           

26 Ibid., hal. 33-34. 
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serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan, yang dilakukan dengan 

pasangannya yang sah.  

 

Pengertian “pasangan yang sah” dapat ditafsirkan:  

1. pasangan yang sah sebagai suami isteri berdasarkan hukum 

perkawinan yang berlaku; 

2. pasangan yang sah dalam ikatan peminangan; 

3. pasangan sesama jenis, baik lesbian atau homoseksual.  

 

Tafsiran tersebut, disebabkan oleh tidak adanya ketegasan makna dari 

“pasangan yang sah”, apakah pasangan suami isteri yang sah, atau 

pasangan laki-laki dan perempuan dalam iaktan peminangan yang sah 

berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam 

atau Hukum Adat setempat, atau pasangan sesama jenis, baik lesbian 

ataupun homoseksual. Dasar pemikiran penafsiran itupun didasarkan 

kepada ketentuan Pasal 292 KUHP dan Pasal 493 RUU-KUHP Tahun 

2008 yang tidak melarang warga negara Indonesia melakukan 

hubungan seksual sejenis kelamin. 

 

Tafsiran kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual dalam angka 2 

dan angka 3 tersebut adalah bertentangan ketentuan Pasal 28I ayat (1) 

UUD Tahun 1945 yang menentukan hak beragama merupakan hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tentang Kesehatan 

tersebut tidak ditentukan pasangan suami isteri dalam ikatan 

perkawinan yang sah. Penjelasan Pasal 72 menjelaskan “Cukup jelas”.  

 

Selain itu istilah ‘”kehidupan reproduksi” dan istilah “kehidupan 

seksual” dirangkaikan dalam kalimat yang dapat dimaknakan bahwa 

istilah atau unsur “kehidupan reproduksi” tidak terpisahkan dengan 
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istilah atau unsur “kehidupan seksual”. Karena kehidupan reproduksi 

yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat 

manusia sesuai dengan norma agama adalah berkaitan erat dengan 

kehidupan seksual yang sesuai dengan norma agama. 

 

Dilihat dari Hukum Islam, maka kesehatan reproduksi dan kesehatan 

seksual adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam 

Hukum Islam, hibungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan peminangan yang sah adalah perbuatan 

dilarang. Demikian pula hubungan seksual sesama jenis kelamin, 

disebut liwat, baik lesbian atau homoseksual, juga merupakan 

perbuatan yang dilarang. 

 

Demikian pula dalam hal pengecualian pornografi yang ditujukan 

untuk tujuan dan kepentingan pelayanan terapi kesehatan seksual, 

dengan kata lain pornografi yang digunakan untuk pengobatan atau 

terapi kesehatan seksual, misalnya pornografi berupa gambar 

bergaerak persenggamaan yang direkam dalam video, atau alat 

perekam lainnya, dilihat dari agama (hukum) Islam adalah 

bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukumnya adalah 

haram. Sedangkan bagi pemeluk agama selain agama Islam, jika 

ajaran agama-nya membenarkan, maka penggunaannya dapat 

dilakukan, meskipun secara medis ternyata dalam penggunaan 

pornografi atau pornoaksi sebagai salah satu pengobatan yang 

digunakan untuk terapi kesehatan seksual masih diperdebatkan, 

karena mengakibatkan ketergantungan. 

 

 



53 

 

b. Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan 

 

“Kesehatan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah “keadaan sehat, baik secara 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan 

pengertian “pelayanan kesehatan” dapat diketahui dari pengertian 

fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 7, 

 

“Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, 

baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.27    

 

Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan dapat 

meliputi:  

1. pelayanan kesehatan promotif, misalnya promosi pentingnya 

pemberian ASI kepada anak dalam usia sejak dilahirkan sampai 2 

(dua) tahun sebagai salah satu cara mengatur kelahiran anak; 

tetapi promosi penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom bagi 

remaja yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun untuk 

mencapai kesehatan seksual dan menghindari penyakit kelamin 

adalah promosi yang menyesatkan. 

2. pelayanan kesehatan preventif, misalnya promosi kesehatan agar 

terhindar dari penyakit kanker payudara atau kanker rahim;  

3. pelayanan kesehatan kuratif, misalnya pornografi berupa gambar-

gambar alat kelamin yang diperlihatkan kepada pasien yang 

mengalami penyakit kelamin atau kanker payudara, ataupun 

                                                           
27 Ibid., hal. 4. 
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pornoaksi ketika seorang dokter ahli kandungan sedang 

melakukan pemeriksaan kesehatan kandungan pasien, atau ahli 

kanker rahim yang sedang memeriksa rahim perempuan yang 

diduga mengalami penyakit kanker, dan lain sebagaimya;  

4. pelayanan kesehatan rehabilitatif, misalnya pornografi berupa 

gambar-gambar tubuh manusia yang digunakan untuk 

menjelaskan kepada pasien mengenai bagian organ tubuh yang 

sehat setelah proses pemulihan kesehatannya dalam rangka 

membangun kepercayaan diri pasien dengan pengetahuan 

tentang tubuh yang sehat.  

5. pelayanan kesehatan tradisional yang berkaitan pornografi 

dimungkinkan digunakan, misalnya gambar-gambar ketelanjangan 

atau tampilan gambar yang mengesankan ketelanjangan, atau 

gambar-gambar alat kelamin yang dijelaskan kepada pasien 

Pelayanan kesehatan tradisional yang menangani gangguan 

kesehatan seksual dengan menggunakan metode pemijatan 

sebagai terapi kesehatan seksual, misalnya pelayanan terapi 

kesehatan seksual yang sempat terkenal, yaitu metode mak Erot 

terhadap pasien. Jika pengobatan terhadap pasien laki-laki yang 

mengalami gangguan kesehatan seksual dilakukan dengan cara 

atau metode pemijatan oleh ahli pengobatan tradisional 

perempuan adalah termasuk pornoaksi. Metode pengobatan 

tersebut menurut Hukum Islam adalah dilarang. Sedangkan 

pengobatan atau terapi kesehatan seksual dengan metode 

pengobatan dengan meminum ramuan obat tradisional adalah 

diperbolehkan, sepanjang komponen bahan obat-obatan itu baik 

dan halal, khususnya bagi orang Islam. 
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Oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian dari istilah-istilah 

pelayanan kesehatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

 

Pelayanan kesehatan promotif, menurut Pasal 1 angka 12, adalah 

suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan 

yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.28 

 

Pasal 1 angka 13 merumuskan “Pelayanan kesehatan preventif adalah 

suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah 

kesehatan/penyakit”.29 Pasal 1 angka 14 merumuskan “Pelayanan 

kesehatan kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, 

atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga 

seoptimal mungkin”.30 

 

Pelayanan kesehatan rehabilitatif dalam Pasal 1 angka 15 dirumuskan, 

yaitu, “kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi 

sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan 

masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya”.31   

 

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

                                                           
28 Ibid., hal. 5. 
 
29 Ibid. 
 
30 Ibid. 
 
31 Ibid. 
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keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat (Pasal 1 angka 16).32 

 

Oleh karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi menentukan dalam konsiderans “Mengingat” bahwa Pasal 

29 UUD Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang kemudian diwujudkan 

dalam Pasal 2, bahwa salah satu asas Undang-Undang Pornografi 

adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Ketuhanan yang Maha Esa 

juga merupakan salah satu tujuan yang wajib diwujudkan dan 

dipelihara, maka Syarat Agama dalam merumuskan ketentuan-

ketentuan syarat dan tata cara perizinan pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pelayanan kesehatan harus dijadikan dasar sumber atau 

setidak-tidaknya diperhatikan sebagai sumber dirumuskannya 

ketentuan-ketentuan syarat dan tata cara perizinan pornografi untuk 

tujuan tersebut. Sebagaimana telah diketahui, bahwa Pasal 29 UUD 

Tahun 1945 adalah satu-satunya pasal yang dimuatkan dalam Bab XI 

tentang “Agama”. 

 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan ketentuan-

ketentuan syarat dan tata cara perizinan pornografi yang ditujukan 

untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, adalah “tenaga 

kesehatan” perempuan untuk melayani masalah kesehatan kaum 

perempuan, hendaknya mendapat perhatian dan pengutamaan yang 

maksimal dari pemerintah,  sehubungan dengan kaum perempuan 

adalah insan yang wajib dihormati sebagai makhluk mulia yang 

mendapat kepercayaan dan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Allah subhanahu wa ta’ala, untuk mengandung, melahirkan, menyusui, 

                                                           
32 Ibid. 
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mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya sebagai 

generasi penerus bangsa. Karena itu, perempuan sebagai makhluk 

Tuhan yang istimewa dan sebagai tiang negara, maka kaum 

perempuan harus mendapat pelayanan kesehatan yang sitimewa pula, 

atau khusus perempuan, supaya perempuan selalu dalam kondisi 

kesehatan yang prima baik fisik, mental, dan spiritual. Pasien 

perempuan, khususnya yang beragama Islam, lebih bebas, aman, dan 

terbuka jika ditangani oleh tenaga kesehatan perempuan yang cerdas, 

terampil, ramah dan penuh perhatian serta kasih sayang yang tulus 

kepada pasiennya. Sikap keibuan dari tenaga kesehatan perempuan 

sudah merupakan terapi atau pengobatan tersendiri bagi setiap 

pasien, khususnya pasien perempuan. 

 

Pengertian tenaga kesehatan, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah “setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehtan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan”.33 

 

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tentunya tidak 

didiskriminasikan atas dasr agama ataupun lainnya. Hanya dalam hal 

tujuan dan kepentingan untuk pelayanan kesehatan yang ditujuakn 

untuk tujuan dan kepentingan “terapi kesehatan seksual”, penggunaan 

produk pornografi atau pornoaksi berupa gerak tubuh yang 

mempertontonkan diri atau mempertontonkan orang lain di muka 

pasien yang menggambarkan (1) persenggamaan, (2) ketelanjangan 

atau tampilan yang menyerupai ketelanjangan, (3) masturbasi, onani, 

                                                           
33 Ibid., hal. 4. 
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(4) persenggamaan menyimpang berupa (a) oral seks, (b) anal seks, (c) 

homoseksual oleh lesbian atau gay, (d) aktivitas seksual dengan 

binatang (ittiyan alnahoahimah atau bestiality), (e) aktivitas seksual 

dengan mayat (ittiyan almayitah atau necrophilia), (f) aktivitas seksual 

dengan anak-anak (pedophilia), yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan “terapi kesehatan seksual” adalah masih diperdebatkan, 

karena berdampak ketergantungan bagi pasien, bukan pemulihan.  

 

Jika dilihat dari aspek Hukum Islam, perbuatan pengobatan untuk 

“terapi kesehatan seksual” dengan menggunakan pornografi atau 

pornoaksi sebagai alat terapi adalah haram berdasarkan Fatwa MUI 

Nomor 287/MUI/2001.  

 

Bagi para tenaga kesehatan asing yang berpraktik di Indonesia wajib 

memenuhi syarat-syarat dan tata cara perizinan yang telah ditentukan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Para tenaga kesehatan asing juga wajib menghormati dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya Indonesia dalam 

menjalankan tugas praktik palayanan kesehatannya. Hal itu karena, 

antara lain dalam hal praktik kedokteran di Indonesia dilaksanakan 

berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, manfaat, 

keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan 

keselamatan pasien, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.34   

 

Dalam merumuskan ketentuan-ketentuan syarat dan tata cara 

perizinan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan 

                                                           
34 Penerbit Mocomedia, 2006, Undang-undang Praktik Kedokteran Beserta 

Penjelasannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1419/Menkes/PerX/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, hal. 6, 
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pelayanan kesehatan, perlu dikemukakan hak dan kewajiban dokter 

sebagai tenaga kesehatan dan hak dan keawiban pasien yang 

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran. 

 

Hak-hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi dalam Bab VII tentang 

“Penyelenggaraan Praktik Kedokteran”, Bagian Ketiga tentang 

“Pemberian Pelayanan”, Paragraf 6 tentang “Hak dan Kewajiban 

Dokter atau Dokter Gigi”, Pasal 50 menentukan, bahwa, 

 

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai hak:  

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan 

tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional; 

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan 

standar prosedur operasional; 

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya; dan 

d. menerima imbalan jasa.35 

 

Sedangkan kewajiban dokter atau dokter gigi ditentukan dalam Pasal 

51 seperti berikut: 

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran 

mempunyai kewajiban: 

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi 

dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien; 

                                                           
35 Ibid., hal. 35. 
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b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak 

mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia; 

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, 

kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu 

melakukannya; dan 

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan 

ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.36 

 

Hak-hak pasien ditentukan dalam Paragraf 7, Pasal 52, bahwa, “Pasien, 

dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: 

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan 

medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

d. menolak tindakan medis; dan 

e. mendapatkan rekam medis.37 

 

Kewajiban-kewajiban pasien ditentukan dalam Pasal 53, yaitu: 

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, 

mempunyai kewajiban: 

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 

kesehatannya; 

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

                                                           
36 Ibid. 
 
 
37 Ibid., hal. 36. 
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c. memenuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 

kesehatan; dan 

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.38 

 

Sehubungan dengan pornografi sebagai pengecualian untuk tujuan 

dan kepentingan pelayanan kesehatan, maka dalam hal pasien 

mengalami gangguan kesehatan seksual yang pengobatannya 

menurut dokter bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan pornografi yang memuat gambar bergerak 

persenggamaan, maka,  

1. sesuai dengan syarat agama yang dipeluk dokter dan/atau 

pasiennya membenarkan penggunaan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;  

2. dokter bersangkutan wajib menawarkan terlebih dahulu kepada 

pasien bersangkutan, jika telah diketahui dengan pasti bahwa ia 

(pasien) bukan beragama Islam, apakah pengobatan dengan 

menggunakan pornografi tersebut dikehendaki atau ditolak; 

3. Sedangkan terhadap pasien yang telah diketahui beragama 

Islam, maka dokter bersangkutan hendaknya melakukan 

pengobatan tidak menggunakan pornografi, karena selayaknya 

ia (dokter) telah mengetahui keharaman-nya bagi orang atau 

pasien yang beragama Islam.   

 

Pandangan tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa pelaksanaan 

tujuan-tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi Pasal 3 yang memuat: 

                                                           
38 Ibid. 
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a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat 

yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan 

martabat kemanusiaan. 

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan 

budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat 

Indonesia yang majemuk. 

c.  Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan 

akhlak masyarakat. 

d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga 

negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; 

dan 

e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks 

di masyarakat. 

 

Pasal 3 tersebut dihubungkan dengan “pengertian kesehatan” 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa, “Kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis”.  

 

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Pornografi itu dihubungkan juga 

dengan asas-asas Undang-Undang Nopmor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, yaitu, “Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, 

kebhinekaan, kepastian hukum, nondikriminasi, dan perlindungan 

terhadap warga negara”. 
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Berikutnya Pasal 3 Undang-Undang Pornografi dihubungkan lagi 

dengan ketentuan asas-asas Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa, 

“Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan 

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-

diskriminatif, dan norma-norma agama”.39  

 

Dalam Pasal 2 tersebut secara tegas, bahwa Undang-undang nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan berasaskan norma-norma agama. 

 

Terakhir, Pasal 3 Undang-Undang Pornografi dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Praktik Kedokteran, bahwa, “Praktik Kedokteran berasaskan Pancasila 

dan didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, manfaat, keadilan, 

kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan 

pasien”. Dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan 

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Dari kesemua ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal 

tersebut di atas yang diambil dari beberapa Undang-Undang, maka 

syarat agama dalam merumuskan syarat-syarat dan tata cara 

perizinan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan 

pelayanan kesehatan sebagaimana dikemukakan penulis adalah tidak 

                                                           
39 Penerbit Nuha Medika, 2009, Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit Tahun 

2009 Beserta Penjelasannya, hal. 6.  
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bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

itu sendiri. 

 

Karena sehat itu, tidak hanya sehat secara fisik, termasuk sehat 

seksual, tetapi harus memenuhi sehat mental dan spiritual, dengan 

membangun keimanan dan ketakwaan pasien kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

B. Bidang Olahraga 

 

Bidang olahraga merupakan salah satu diantara lima bidang yang harus 

dikecualikan dari pornografi yang disebutkan secara jelas dalam UU Anti 

pornografi, yaitu seni, sastra, adat, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Dengan 

demikian dalam penerapan UU Anti pornografi ini perlu pembentukan 

peraturan pemerintah guna mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat 

dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk 

pornografi untuk tujuan yang dikecualikan tersebut. 

 

Selama 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, 

dalam rangka seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah 

raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Pornografi. UU Pornografi tidak melarang para pelaku 

seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga untuk 

melaksanakan hak konstitusionalnya. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah 

para pelaku yang secara sengaja mempertunjukkan gambar, sketsa, ilustrasi, 

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 

tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
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dan/atau pertunjukan di muka umum bukan dalam kerangka seni, sastra, adat 

istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. 

 

Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan; (2) 

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. 

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "pembuatan" 

termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau 

menyediakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk 

memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 

menyimpan. Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam 

ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju 

renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan 

konteksnya. 

 

Dengan demikian pasal ini memberikan pengecualian bahwa hal-hal yang 

terkait dengan model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga 

pantai, adalah diijinkan sepanjang digunakan sesuai dengan konteksnya. 

 

Meski demikian, masih terdapat keengganan dari beberapa kelompok 

masyarakat atas pengecualian di bidang olahraga ini. Sebagai contoh, senam 

aerobik yang sering diselenggarakan selama ini dianggap tidak memenuhi 

kaidah kesopanan (kesusilaan dalam konsep UU Pornografi), terutama karena 

model pakaian yang digunakan pesenam yang cenderung dianggap 

merangsang. 
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Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Selatan (Sumsel) Drs KHM 

Sodikun di Palembang, misalnya, mengatakan, selama ini pakaian senam 

aerobik tampak tidak sesuai dengan budaya Islam, sehingga perlu dibenahi. 

Bahkan menurut beliau gerakan senam tersebut juga dapat merangsang, 

sehingga akan menimbulkan pikiran yang kurang bagus.  

 

Ia menegaskan senam memang hal yang dianjurkan terutama untuk menjaga 

kesehatan, tetapi harus dapat dilakukan sesuai dengan tata krama dan budaya 

bangsa. Menurutnya, Islam sendiri menganjurkan untuk menjaga kesehatan 

dengan melaksanakan olahraga termasuk senam. Namun, senam dan olah raga 

yang dilakukan tersebut dilaksanakan secara sopan, terutama mengenai 

pakaian yang digunakan para pesenam itu sendiri.  

 

Sehingga pelaksanaan senam aerobik tidak boleh dilakukan secara transparan 

terutama menyangkut pakaian, karena hal itu akan lebih banyak negatifnya 

ketimbang positifnya. 

 

C. Bidang Kesenian 

 

Terdapat istilah lain yang ‘rawan’ dari pengertian dan pemahaman yang keliru, 

yaitu “erotika/erotisme”—berkenaan dengan kebirahian. Karya-karya sastra 

(puisi, cerita pendek, novel) karya para penulis perempuan seperti Rieke Diah 

Pitaloka, Ayu Utami, Nukila Amal, atau Djenar Maesa Ayu, mengungkapkan 

ikhwal seksualitas secara terbuka. Tentu saja karya-karya mereka menarik 

untuk dilihat dan didiskusikan secara kritis, berkaitan dengan topik kita kali ini. 

Karya-karya seni rupa memiliki sejarah yang panjang dalam kaitan perdebatan 

antara mana yang “seni” dan mana yang “porno” dan sudah pasti terus 

menerus dalam bingkai pengertian yang bergeser. Perdebatan yang tak kunjung 

selesai itulah rupanya yang dijadikan kesempatan ‘perlindungan’ para produsen 
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hiburan yang bernuansa pornografi/seks dan kekerasan, dengan 

mengatasnamakan sebagai “seni.” 

 

Persoalan seperti itu memancing pertanyaan, misalnya, adakah pornografi yang 

bersifat seni? Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pornografi bukalah 

seni, dan tidak memiliki elemen-elemen seni yang artistik dan estetik (ingat 

misalnya kasus perempuan model untuk sampul majalah yang diajukan di 

pengadilan, dan argumentasi mereka ketika menjawab tuntutan/tuduhan 

masyarakat; “foto-foto saya adalah karya seni” kata mereka). 

 

Agar jernih dalam mematok terminologi dan pengertian, maka pengertian dan 

pemahaman tentang pornografi, erotika, kekerasan, dan sejenisnya dapat 

dilihat secara kontekstual dari perspektif (pandangan) budaya (masyarakat) 

yang melatarbelakangi. Tema-tema erotik dalam seni lukis tradisional Bali 

mislanya, adalah bagian dari ‘magi produktif’ merupakan konsep ‘lingga-yoni’ 

(dalam ideologi Ciwaistik), sebagai metafora tentang kesuburan. Pada bentuk 

atau ekspresi kesenian lainnya, tentu memiliki pengertiannya sendiri. 

 

Dalam seni rupa Bali, sebuah patung Datonta yang disebut Ratu Pancering Jagat 

terdapat di desa Trunyan, Kintamani merupakan peninggalan megalitik terbesar 

di Bali dengan tinggi patung sekitar 4 meter. Patung telanjang bulat itu 

menampakkan kelaminnya lembut mengarah pada sebuah lobang yang terletak 

diantara kedua kaki patung itu. Lagi-lagi wujud ini adalah manifestasi idiologi 

‘lingga-yoni.’ Di istana Klungkung ditemukan sebuah relief batu padas yang 

menggambarkan seorang laki-laki sedang diikat pada sebatang pohon 

menunjukkan alat vitalnya tengah ereksi ketika menyaksikan dua orang wanita 

sedang telanjang bulat di depannya. Masih berkaitan dengan seni relief, sebuah 

panil dari kayu juga dijumpai di sebuah pura di Bali yang menggambarkan 

seorang laki-laki sedang tersangkut di atas pohon kayu, diapit oleh dua ekor 

lembu, kainnya lepas dan alat kelaminnya tampak panjang dan besar. 
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Di Jawa, adegan porno sudah ada di Candi Sukuh, kurang lebih 30 Km dari kota 

Solo. Candi agama Siwa yang dibangun pada tahun 1437-1438 itu memamerkan 

relief penis (lingga) yang berhadapan dengan vagina (yoni). Di bagian lain dari 

candi itu ada patung pria yang memegang penisnya dalam keadaan ereksi. Di 

Kecamatan Ngampel, Boyolali terdapat relief-relief pria dan wanita dalam posisi 

bersenggama. Diperkirakan relief Candi Ngampel dan Candi Sukuh dibangun 

pada masa yang sama. 

 

Penggambaran erotisme dalam seni lukis Bali malah lebih dasyat dibandingkan 

dengan seni lainnya. Seorang pelukis tua Dewa Putu Mokoh dari Pengosekan 

Ubud senantiasa menggali dan memaknai ketelanjangan dengan estétika seni 

rupa tradisi lokal. Bahkan muridnya yang bernama Gusti Ketut Murniasih (kini 

almarhum) malah menghadirkan teror visual, dimana wujud kelamin manusia 

selalu hadir dalam kanvas-kanvasnya. Gusti Ketut Murniasih yang sempat 

belajar dari Dewa Putu Mokoh itu seakan-akan meluapkan eskpresi bawah 

sadarnya, termasuk pula ketegangan psikologisnya sebagai perempuan yang 

meninggal terserang kanker pada rahimnya (Kun Adnyana, Balipost, 2005). 

 

Dari 6 (enam) jenis Pajogedan (Joged Pingitan, Gandrung, Adar, Leko, Gudegan) 

dalam seni pertunjukan Bali terdapat salah satu diantaranya yang paling erotis 

disebut Joged Bumbung. Tari ini merupakan tari pergaulan dengan konsep 

arena terbukanya memberi peluang pada pengibing laki-laki untuk menari 

secara intim dan menantang. Karena sifatnya sebagai tari pergaulan 

berkonsekuensi logis pada sifat-sifat ritme dan geraknya, yaitu dari gemulai 

goyang pinggul, hingga kelincahannya dalam menghindari serbuan para 

pengibingnya. Penari Joged Bumbung yang baik, dalam pengertian mampu 

menguasai varian gerak tari erotik yang menawan memang tak akan pernah 

terhenti dalam penampilannya pada titik gerak visual yang seronok dan vulgar. 

Ada persoalan penghayatan gerak erotik yang lebih sublim yang mesti 
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ditampilkan. Namun demikian, Joged Bumbung berbeda dengan tari cabaret 

dan striptease yang berbicara erótika secara fisikal dan vulgar. 

 

Sesungguhnya seni bukan alasan yang pas untuk mengesahkan kehadiran 

pornografi. Maksudnya suatu produk lukisan telanjang itu dikatagorikan porno 

atau tidak, tak bisa diukur dengan kriterium-kriterium kesenian. Persoalan 

kesenian adalah keindahan. Sedangkan pornografi lebih menjadi persoalan 

etika. Karena menyangkut masalah etika, maka persoalannya juga menjadi 

relatif, tergantung siapa yang memandang dan dari latarbelakang agama serta 

sosial budayanya (Cholis, Special Gallery, 2001). 

 

Menurut Hindu (Kama Sutra 1.37.) seksualitas adalah penting bagi kehidupan 

manusia, seperti halnya makanan perlu untuk kesehatan badan, dan seksulitas 

mereka bergantung pada artha dan dharma. Menurut Hindu, makna seks atau 

seksualitas bukanlah sesuatu yang kotor, jahat atau hina. Membicarakan, 

memperlihatkan dan melakukan pada tempat, waktu, dan situasi serta kondisi 

(desa, kala, dan patra) yang tepat adalah “sah.” Seks penting untuk mencapai 

totalitas atau kesempurnaan, untuk memupuk rasa percaya diri, keberanian, 

memperhalus kepribadian dan rasa termasuk welas asih. Dalam Ikonogtafi 

Hindu penggambaran alat kelamin (phalus atau lingga) dan alat kelamin wanita 

(yoni) dalam seni rupa adalah melambangkan api atau kekuasaan dan bumi, 

yang apabila kedua unsur itu bersatu akan menghasilkan kekuatan atau energi. 

 

Hindu memiliki konsep yang sangat jelas ketika memaknai pornografi dan 

pornoaksi. Dalam Manawa Dharmasastra setidaknya ada 4 ayat suci dan dalam 

Kama Sutra terdapat 3 ayat suci yang berkaitan dengan pornografi dan 

pornoaksi. “Memberikan sesuatu yang merangsang wanita lain, bercanda cabul 

dengannya, memegang busana dan hiasannya, serta duduk di tempat tidur 

dengannya adalah perbuatan yang (hukumannya) harus dianggap sama dengan 

berzina” (Manawa Dharma Sastra VIII.357). “Hendaknya bagian yang sensitif 
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dari tubuh ini jangan diperlihatkan, karena hal itu akan merusak mental dari 

orang yang melihatnya” (Kama Sutra III.12).  

 

“Penganut agama yang puritan misalnya, jelas menganggap seksualitas itu tidak 

boleh. Di kalangan masyarakat perkotaan atau masyarakat pasca modernis 

yang pluralistik, persoalan itu mengalir secara dialektis. Dan ada kalanya bisa 

menimbulkan pro dan kontra,” papar pengamat seni rupa kawakan Jim 

Supangkat. 

 

Pendeknya, semuanya terpulang pada pilihan individu masing-masing. Setiap 

pilihan tentu juga akan membawa reksiko (implikasi), baik budaya, etis maupun 

moral yang berbeda pula. Pada saat lalu lintas nilai kebudayaan berseliweran 

dan berhamburan ke arah pluralisasi, pilihan apa pun bukan lagi sesuatu yang 

mustahil terjadi. Pilihan apa pun juga akan turut memperlebar terbukanya 

berbagai peluang untuk muncul dan hidup. 

 

Secara tradisional Bali telah memiliki proses penciptaan seni yang terkait 

dengan siwam (kesucian), satyam (kebenaran) dan sundaram (estétika). 

Penciptaan seni terjadi oleh adanya proses cipta, karsa dan rasa. Penciptaan 

dalam bidang seni mengandung pengertian yang terpadu antara kreativitas, 

penemuan dan inovási yang dipengaruhi oleh rasa. Namun demikian, logika dan 

daya nalar mengimbangi rasa dari waktu ke waktu dalam kadar yang cukup 

tinggi. Rasa muncul karena dorongan kehendak naluri yang disebut karsa. Karsa 

dapat bersifat individu atau kolektif tergantung dari lingkungan serta budaya 

masyarakat. 

 

Berdasarkan ideologi siwam, satyam dan sundaram, lahirlah kesenian Bali 

dalam tiga katagori, yaitu seni wali, bebali, dan balih-balihan. Penelitian kami 

pada tahun 1992, ternyata menunjukkan bahwa 70% kesenian Bali bersifat wali 

dan bebali (bersifat sakral dan seremonial), dan hanya 30% bersifat balih-
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balihan atau sekuler. Penelitian itu telah menganalisis sebanyak 5612 kelompok 

seni pertunjukan yang kini hidup di Bali. Kesimpulan itu membuktikan bahwa 

motivasi terkuat bagi seniman untuk menciptakan kesenian Bali adalah agama 

Hindu Dharma. Namun demikian, untuk menghindari pelarangan-pelarangan 

terhadap pementasan seni sakral di ruang publik yang dianggap tidak tepat, 

atau penampilan seni erotis dalam ruang publik terbuka, dibutuhkan 

pendidikan etika dan tata krama yang tegas dan secara terus menerus. Hal ini 

perlu didukung oleh pendidikan seni yang unggul agar mampu melahirkan para 

pencipta yang dapat memadukan kesucian, kebenaran, dan estétika. Atau 

dengan perkataan lain bahwa kesenian Bali diciptakan lewat logika, etika, dan 

estetika berdasarkan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu Dharma. 

 

D. Bidang Pendidikan 

 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 6 serta 

penjelasannya ditentukan tentang pengecualian produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 serta penjelasannya 

ditentukan tentang pengecualian produk pornografi berupa pornografi selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 14 yang menentukan, 

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan 

Pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah”. 

 

Dalam mengkaji syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, 

dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan 

tentunya harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
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Pengertian-pengertian atau definisi-definisi yang berkaitan dengan kajian 

mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, 

harus  dikemukakan terlebih dahulu untuk membatasi masalah kajian. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 angka 1 mennetukan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara”.40 

 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa, 

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman”. 

 

Pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang yang sama menentukan bahwa 

“Sistem pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan”. 

 

                                                           
40 Penerbit Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 

Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Edisi Lengkap: Sistem Pendidikan Nasional, Standard 
Nasional Pendidikan, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Wajib Belajar, Pendanaan 
Pendidikan, cet., 1, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal. 2. 
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Pasal 1 angka 11 menentukan bahwa “Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. 

 

Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa, “Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang”.  

 

Pasal 1 angka 12 menentukan bahwa, “Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan”. 

 

Sehubungan dengan syarat-syarat perbuatan “membuat” pornografi yang 

dikecualikan oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008, dan syarta-syarat “memiliki atau menyimpan” pornografi yang 

dikecualikan oleh Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 

yang dihubungkan dengan asas-asas dan tujuan-tujuan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sehingga 

ditemukanlah syarat agama yang dipeluk orang yang bersangkutan 

membenarkan perbuatan-perbuatan pornografi tersebut, selian ajaran agama 

Islam yang secara tegas melarang pornografi dalam bentuk apapun 

berdasarkan Fatwa MUI Nomor 287/2001, pada tanggal 22 Tahun 2001. 

 

Kajian pembuatan pornografi untuk tujuan pendidikan sebagaimana ditentukan 

dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi yang menentukan pengecualian pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kewenangannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, antara lain pengecualian itu untuk tujuan pendidikan 

adalah berkaitan erat dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2007, bahwa tujuan pendidikan untuk berkembangnya kemampuan peserta 

didik dalam memahami, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan 
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penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pornografi terkait 

erat dengan penggunaan teknologi, antara lain berupa media elektronik 

dan/atau media komunikasi.  

 

D.1. Unsur Agama Dalam Konten yang Dikecualikan 

 

Dikemukakan bahwa agama merupakan aspek atau unsur yang penting 

dalam merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan tata cara 

perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk 

tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta 

pelaksanaan Pasal 13, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

 

Syarat-syarat “membuat pornografi untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan” di antaranya dapat dirumuskan dengan minimal memuat 

unsur-unsur:  

1. unsur atau aspek pihak yang dapat melakukan perbuatan 

“membuat” pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan;  

2. unsur pihak yang dapat dijadikan objek atau model yang 

mengandung muatan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan;  

3. unsur isi atau muatan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan; 

 

Sebelum mengkaji ketiga unsur tersebut, terlebih dahulu perlu 

dikemukakan tentang syarat agama yang menjadi bagian kajian yang tidak 

dapat diabaikan dalam mengkaji dan/atau merumuskan ketentuan-

ketentuan yang berlaku bagi seluruh penduduk dan warga negara 

Indonesia. Hal itu, karena AGAMA merupakan judul Bab XI UUD Tahun 

1945 yang merupakan penjabaran sila pertama dari Pancasila, sila 
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Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dan utama yang 

berkedudukan sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara Republik 

Indonesia, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

Selain itu, Ketuhanan Yang Maha Esa (merupakan bagian dari ajaran 

Agama) adalah merupakan asas, dasar, tujuan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan seluruh peserta didik di 

Indonesia berhak mendapatkan ajaran agama yang dianutnya, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan. Hal ini berarti merupakan kewajiban atas penyelenggara 

pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal.  

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dikemukakan kembali bahwa 

agama merupakan unsur penting dalam kajian pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut. 

1. Agama yang dipeluk oleh peserta didik tidak melarang atau 

membenarkan muatan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Oleh karena itu, 

perlu diselenggarakan diskusi ilmiah dari para tokoh agama yang ada 

di Indonesia untuk merumuskan muatan pornografi yang dapat 

dibuat, disebarluaskan, dan digunakan untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan. 

2. Agama orang atau pihak yang mendapat izin “membuat pornografi 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan” tidak melarang atau 
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membenarkan muatan pornografi tersebut, sesuai dengan Pasal 2 

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi.  

3. Syarat agama ini bermaksud menghormati hak asasi manusia yang 

ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, antara lain hak 

beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun.  

Tentunya dalam hak beragama yang agamanya melarang atau tidak 

membenarkan pornografi adalah tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun, kecuali, antara lain, untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan.  

a. Bagi orang Islam, pornografi dalam bentuk apapun, hukumnya 

adalah haram, berdasarkan Fatwa MUI No. 287 Tahun 2001, 

tanggal 22 Agustus 2001. Hal ini dilindungi oleh Pasal 28I ayat (1) 

UUD Tahun 1945. 

Kecuali, menurut penulis, sebagaimana telah sering 

dikemukakan, pornografi itu ditujukan untuk kepentingan 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi dalam ketentuan Pasal 6 dan 

penjelasannya, yaitu untuk tujuan dan kepentingan:  

1) menyensor film,  

2) mengawasi penyiaran,  

3) menegakkan hukum, sebagaimana kasus video porno yang 

memerlukan saksi ahli atau pakar agama Islam dan saksi ahli 

atau pakar hukum Islam serta ahli atau pakar hukum pidana, 

dan lain-lainnya, maka para saksi ahli tersebut harus melihat 

video porno bersangkutan sebagai bahan pandangan atau 

pendapat kepakarannya.  

4) untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan (untuk 

terapi kesehatan seksual masih diperdebatkan), dan  
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5) kepentingan pendidikan, atau  

6) untuk tujuan dan kepentingan sejenis lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Bagi ajaran agama selain Agama Islam yang ada di Indonesia 

dimungkinkan terdapat ajaran yang membenarkan para 

pemeluknya, baik perbuatan melakukan perbuatan “membuat”, 

“memiliki” dan/atau “menyimpan” produk pornografi yang 

memuat muatan pornografi yang dilakukan oleh dirinya sendiri 

dan bertujuan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, 

mapun untuk tujuan dan kepentingan pendidikan. Hal ini pun 

dilindungi oleh Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945. 

 

Dalam hal pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan , baik 

“pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”, maupun 

“pornografi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” adalah 

dikecualikan, setelah memenuhi syarat-syarat lainnya dan sepanjang 

tempat atau lokasi digunakannya pornografi tersebut dilakukan di lokasi 

tempat pendidikan itu berlangsung, termasuk perpustakaan, perpustakaan, 

dan sarana pendidikan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.   

 

D.2. Unsur Pihak yang Dapat Melakukan Perbuatan “Membuat” Pornografi 

untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan 

 

“Pembuatan” pornografi, menurut penjelasan Pasal 13 Undang-Undang  

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah termasuk memproduksi, 

membuat, memperbanyak, atau menggandakan. Pihak yang mendapat izin 

melakukan perbuatan “membuat” pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat pembuatan 
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pornografi untuk tujuan tersebut, dan sesuai dengan dasar, fungsi, tujuan, 

dan prinsip sistem pendidikan nasional di Indonesia. 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menentukan dasar pendidikan nasional, yaitu 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 2 ditentukan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional, bahwa “Pendidikan nasional befungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Dalam Pasal 2 tersebut ditentukan bahwa pendidikan nasional berfungsi: 

1. mengembangkan kemampuan peserta didik atau manusia Indonesia;  

2. membentuk watak peserta didik atau manusia Indonesia; serta  

3. membentuk peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka  

4. mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar:  

1. menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, 

2. menjadi manusia yang berakhlak mulia,  

3. menjadi manusia yang sehat,  

4. menjadi manusia yang berilmu,  

5. menjadi manusia yang cakap,  

6. menjadi manusia yang kreatif,  
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7. menjadi manusia yang mandiri, dan  

8. menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Kesemua fungsi dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia tersebut harus 

dipenuhi oleh pihak yang mendapat izin melakukan perbuatan “membuat” 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan. Jadi pembuatan 

pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan harus 

bahkan wajib: 

1. mengembangkan kemampuan peserta didik;  

2. membentuk watak peserta didk;  

3. membentuk peserta didik berperadaban dalam berbangsa yang 

bermartabat;  

4. dalam rangka mencerdaskan peserta didik dalam berkehidupan 

dalam masyarakat dan berbangsa Indonesia. 

 

Dengan demikian, produk pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan yang tidak mengembangkan kemampuan peserta 

didik, yang tidak membentuk watak peserta didik menjadi cerdas, yang 

tidak membentuk peserta didik berperadaban dalam berbangsa yang 

bermartabat, dan yang tidak mencerdaskan peserta didik dalam 

berkehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa Indonesia, maka pihak 

atau pelaku yang mendapat izin melakukan perbuatan “membuat” 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, seharusnya 

dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi dan hukuman lain yang terdapat peraturan 

perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait. 
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Selain itu, pembuatan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan harus bahkan wajib bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar:  

1. menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, 

2. menjadi manusia yang berakhlak mulia,  

3. menjadi manusia yang sehat,  

4. menjadi manusia yang berilmu,  

5. menjadi manusia yang cakap,  

6. menjadi manusia yang kreatif,  

7. menjadi manusia yang mandiri, dan  

8. menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab  

 

Oleh karena itu pula, jika produk pornografi yang ditujukan untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan tidak memenuhi kedelapan tujuan pendidikan 

nasional tersebut, berarti produk pornografi bersangkutan telah melanggar 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 

sehingga dapat diterapkan ketentuan hukuman yang ditentukan dalam 

Pasal 29  Undang-Undang Pornografi dan hukuman lain yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait. 

 

Hal lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak yang mendapat izin melakukan 

perbuatan “membuat” pornografi untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan, adalah dalam melakukan perbuatan “membuat” pornografi 

untuk tujuan tersebut harus pula sesuai dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa, 



81 

 

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-

nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multi-makna. 

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran..  

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 

dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

 

Dari kesemua rujukan pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pembuatan 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan sebagaimana 

dikemukakan di atas, hal yang paling menonjol dan menunjukkan 

keutamaannya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang diungkapkan: 

1. dalam Pancasila, yang di dalamnya mengandung sila pertama dan 

utamanya, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar 

pendidikan nasional dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003: 

2.  “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terkandung dalam UUD Negara 

Repupblik Indonesia Tahun 1945, yang mana di dalam batang 

tubuhnya memuat penjabaran sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu 

dalam Bab XI tentang AGAMA, yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 

(1) yang menentukan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
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Esa”, dan Pasal 29 ayat (2), yang menentukan “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu”, sehingga “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga sebagai dasar 

pendidikan nasional dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003,  

3. “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga terdapat dalam ungkapan tujuan 

pendidikan nasional di antaranya untuk menjadikan manusia menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003;  

4. “Ketuhanan Yang Maha Esa” juga terdapat dalam ungkapan “nilai-

nilai keagamaan” yang ditentukan dalam prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 

5. Selain itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” atau agama, selain sebagai 

dasar, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional di Indonesia, juga 

dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada alinea keenam, 

bahwa, “Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi 

tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-

undang ini meliputi 13 (tiga belas) hal, dan hal yang pertama 

dijelaskan adalah “pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak 

mulia”.41 Agama adalah mengandung ajaran Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Tuhan itu Esa, tunggal, hanya satu, sebagaimana dalam surah al-

Ikhlash, qul huwa-llahu ahad, katakanlah (hal Muhammad), Dialah 

Allah Yang Maha Esa.42 

                                                           
41 Ibid., hal. 40. 
42 Derpartemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 10, cet. ulang, (Semarang: 

Wicaksana, 1994), hal. 842.   
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Larangan pornografi pada intinya adalah juga dalam rangka 

pembinaan akhlak mulia serta perlindungan terhadap korban 

dan/atau pelaku sebagai korban tindak pidana pornografi yang 

berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, selian asas-asas lainnya, serta 

bertujuan mewujudkan dan memelihara dan menjunjung tinggi nilai-

nilai keagamaan, selain Pasal 29 UUD Tahun 1945 juga dijadikan 

dasar “Mengimgat” dalam kosiderans Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi.  

 

Karena itulah, dalam merumuskan dan menentuka pihak yang mendapat 

izin melakukan perbuatan “membuat” pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan wajib mendasarkan aspek agama demi 

tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.   

 

D.3. Unsur Yang Dapat Dijadikan Objek atau Model Yang Mengandung 

Muatan Pornografi  yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan 

Pendidikan 

 

Objek atau Model yang mengandung muatan Pornografi yang ditujukan 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan juga tidak boleh bertentangan 

dengan dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan 

nasional di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Oleh karena itulah, dalam membuat, menyebarluaskan dan 

menggunakan pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan harus 

dikaitkan dengan pengertian pornografi yang ditentukan dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.  
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

merumuskan bahwa,  

 

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 

pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. 

 

Tampilan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan dapat berupa:  

1. gambar yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

2. sketsa yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

3. ilustrasi yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

4. foto yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

5. tulisan yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

6. gambar bergerak yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

7. animasi yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

8. kartun yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya,  

9. percakapan yang memuat pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya ketika 

pendidik menjelaskan,  
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10. gerak tubuh dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran yang 

memerlukan peragaan tubuh dengan menggunakan tubuh buatan 

atau patung, mislanya ketika pendidikan membantu pernafasan 

terhadap pasien dalam keadaan darurat yang terjadi di luar tempat 

pelayanan kesehatan atau rumah sakit; 

 

yang kesemuanya wajib dilakukan di lokasi atau tempat digunakannya atau 

diselenggarkannya pendidikan yang dihadiri oleh banyak peserta didik.  

 

Sedangkan bunyi dan suara yang memuat pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya dapat 

diajarkan dalam tujuan dan kepentingan pendidikan yang berkaitan dengan 

suara untuk kepentingan penyidikan atau pembuktian, mislanya. Dalam hal 

suara atau bunyi yang mengandung muatan pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan penjelasannya, maka 

pihak yang mendapat izin melakukan perbuatan “membuat” pornografi 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan wajib mendapat persetujuan 

dari objek atau model yang suaranya digunakan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan tersebut. 

 

Gambar bergerak yang memuat muatan pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan Penjelasannya dalam Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang ditujukan untuk 

tujuan dan kepentingan pendidikan wajib menggunakan objek atau model 

selain manusia dan/atau binatang. Alasannya adalah, karena orang yang 

dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model 

yang mengandung muatan pornografi, sekalipun untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan adalah tetap dilarang karena melanggar Pasal 8 

Undang-Undang Pornografi dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan 

Pasal 34 undang-undang yang sama. Selain itu, pembuatan pornografi 
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dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan yang menggunakan manusia atau orang sebagai objek atau 

model adalah bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan bertentangan pula dengan 

dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional yang ditentukan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.   

 

Oleh karena itu, objek atau model pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6 dan penelasannya yang ditujukan untuk 

tujuan dan kepentingan pendidikan seharusnya menggunakan animasi 

setelah mendapat persetujuan dari orang yang menciptakan animasi 

tersebut. Animasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronik 

sehingga tampak di layar menjadi bergerak.43 

 

D.4. Unsur Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan 

Pendidikan 

 

Pembuatan Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan yang 

memuat muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang 

dikecualikan oleh Pasal 6 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi, menurut penulis, pada jenjang pendidikan 

sebelum di Perguruan Tinggi sebaiknya terbatas pada pornografi yang 

mengandung muatan “ketelanjangan atau alat kelamin” saja sebagai bahan 

materi mata ajar yang berkaitan dengan biologi. Yang menjadi objek atau 

model-nya diperankan oleh selain makhluk hidup, manusia dan binatang, 

mislanya ketelanjangan yang ditampilkan oleh patung atau boneka atau 

sejenisnya yang dibuat dari bahan sintetis mirip manusia sebagai hasil 
                                                           

43 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal. 53. 
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buatan manusia yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan 

dimaksud, dan pembuatannya dilaksanakan atas izin pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Sedangkan muatan pornografi lainnya, yaitu persenggamaan, termasuk 

persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, 

atau pornografi anak, mungkin dapat diberikan pada jenjang pendidikan di 

Perguruan Tinggi atau sederajat, misalnya di Fakultas Kedokteran atau 

sejenisnya, untuk tujuan dan kepentingan kemanusiaan berupa kesehatan 

dan pembuktian forensik di bidang ilmu hukum kedokteran untuk tujuan 

dan kepentingan di persidangan Pengadilan. Tampilan pornografi yang 

bermautan hal-hal tersebut selayaknya ditampilkan dalam gambar atau 

lainnya yang tidak menimbulkan rangsangan birahi kepada para peserta 

didik atau mahasiswa, sehingga dapat mengakibatkan tujuan pendidikan 

tidak tercapai.  

 

Pembuatan pornografi yang dikecualikan tersebut adalah benar-benar 

ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan semata. Oleh karena 

itu, orang atau pihak yang mendapat izin melakukan perbuatan 

“membuat” pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan yang 

mengandung muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang 

dikecualikan oleh Pasal 6 dan penjelasannya junctoPasal 14, harus 

menyeleksi pornografi yang bermuatan apa saja yang sesuai dengan dasar, 

fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di 

Indonesia. Karena itu pula perlu dikemukakan kembali isi ketentuan Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang Pornografi. 

 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

menentukan muatan pornografi sebagai berikut. 
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“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a.    persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c.    masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f.    pornografi anak. 

 

Seperti telah dikemukakan bahwa objek atau model yang mengandung 

muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang 

dikecualikan Pasal 6 dan penjelasannya junctoPasal 14, antara lain 

pornografi yang ditujukan tujuan dan kepentingan pendidikan, seharusnya 

menggunakan objek atau model selain manusia untuk menghindari 

pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi yang 

diancam hukuman penjaran dan/atau hukuman denda yang ditentukan 

dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Pornografi. Objek atau model 

pornografi dimaksud seharusnya diperankan oleh hasil kreativftas atau 

buatan manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 

gambar bergerak dalam bentuk animasi, kartun, percakapan yang 

menjelaskan muatan pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, 

yang wajib mendapat persetujuan dari orang yang menciptakannya yang 

telah mendapat izin dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Sedangkan muatan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan dalam bentuk suara atau bunyi adalah wajib 

mendapat persetujuan dari orang yang memiliki suara atau bunyi 
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bersangkutan. Hal ini juga untuk menghindari pelanggaran terhadap Pasal 

8 Undang-Undang Pornografi yang menentukan larangan bagi setiap orang 

yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau 

model yang mengandung muatan pornografi, termasuk suara atau bunyi 

yang memuat muatan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. 

 

Kewajiban mendapat persetujuan dari orang yang memiliki suara atau 

bunyi dari onjek atau model yang mengandung muatan pornografi yang 

sebenarnya memang hanya ditujukan untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan adalah juga untuk menghindari pelanggaran terhadap Pasal 9 

Undang-Undang Pornografi yang menentukan larangan bagi setiap orang 

menjadikan ornag lain sebagai onjek atau model yang mengandung muatan 

pornografi, termasuk suara atau bunyi yang memuat muatan kecabulan 

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam 

masyarakat. 

 

Pelanggaran terhadap Pasal 8 diancam hukuman yang ditentukan dalam 

Pasal 34, dan pelanggaran terhadap Pasal 9 diancam hukuman yang 

ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Pornografi. Pasal 34 

menentukan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

hukuman denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Pasal 35 menentukan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama a2 (dua belas) tahun dan/atau hukuman denda paling sedikit 

Rp.5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 

 

Oleh sebab itu, karena tujuan membuat pornografi adalah untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan, maka orang atau perusahaan yang berperan 

dan berhak melakukan perbuatan “membuat” pornografi yang memuat 
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pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dikecualikan 

Pasal 6 dan penjelasannya juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008, harus benar-benar mendapat izin dari pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

mauatannya mengandung pornografi yang sesuai dengan keperluan atau 

kebutuhan pada jenjang pendidikan dimaksud.  

 

Hal lain yang perlu dikemukakan kembali, bahwa dalam melakukan 

perbuatan “membuat” produk pornografi yang dikecualikan untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan, wajib berdasarkan atas hasil diskusi antar-

para pemuka agama bersama-sama para tokoh adat secara nasional 

dan/atau tokoh adat setempat, sehubungan dengan ditentukannya 

“norma-norma kesusilaan dalam masyarakat” sebagai kunci dari 

perbuatan-perbuatan yang mengandung muatan kecabulan atau 

eksploitasi seksual, yang dirinci dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu 

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan 

seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang 

menyerupai ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak, dan Pasal 13 

yang menentukan pornografi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1). Oleh karena itu pula perlu dikemukakan kembali bahwa ajaran-

ajaran agama yang ada di Indonesia membenarkan. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 PNPS/1965, bahwa agama-agama yang ada di Indonesia 

berdasarkan sejarah adalah agama Islam, agama Hindu, agama Budha, 

agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan Khonghucu.  

 

Sebagaimana telah berulang kali dikemukakan bahwa syarat agama adalah 

tidak bertentangan dengan konstitusi UUD tahun 1945, dan bermaksud 

menghormati hak asasi manusia yang ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) 

UUD Tahun 1945, antara lain hak beragama adalah hak asasi manusia yang 
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tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, juncto Pasal 29 UUD tahun 

1945.  

 

Hal di atas adalah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan 

“Kurikulum” yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X , Pasal 36, Pasal 37, dan 

Pasal38. 

 

Pasal 36 menentukan bahwa, 

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar 

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daera, dan peserta didik. 

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan: 

a. Peningkatan iman dan takwa; 

b. Peningkatan akhlak mulia; 

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

f. Tuntutan dunia kerja; 

g. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

h. Agama; 

i. Dinamika perkembangan global; dan 

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 
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(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagiamana 

dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan peraturan pemerintah. 

 

Pasal 37 menentukan, bahwa, 

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah WAJIB memuat: 

a. Pendidikan agama; 

b. Pendidikan kewarganegaraan; 

c. Bahasa; 

d. Matematika; 

e. Ilmu pengetahuan alam; 

f. Ilmu pengetahuan sosial; 

g. Seni dan budaya; 

h. Pendidikan jasmani dan olah raga; 

i. Keterampilan/kejuruan; dan 

j. Muatan lokal. 

(2) Kurikulum pendidikan tinggi WAJIB memuat: 

a. Pendidikan agama; 

b. Pendidikan kewarganegaraan; dan 

c. Bahasa. 

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan kurikulum dalam Pasal 36 dan Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas ditentukan 

bahwa “Pendidikan Agama” adalah WAJIB diberikan atau diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dan sesuai dengan 

konsideans “Mengngit” Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi yang menjadikan Pasal 29 UUD Tahun 1945 sebagai dasar 
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hukum. sebagaimana telah diketahui Pasal 29 UUD Tahun 1945 adalah 

satu-satunya pasal yang terdapat dalam Bab XI tentang AGAMA. Dalam 

ayat (1)-nya ditentukan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa”, dan ayat (2)-nya menentukan “Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.  

 

Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang 

menentukan “pendidikan agama” sebagai kurikulum wajib dalam tiap-tiap 

jenjang pendidikan di Indonesia juga dapat dihubungkan lebih jauh lagi 

yaitu dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ketiga bahwa 

kemerdekaan Negara Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang 

Maha Kuasa. Kalimat lengkapnya sebagai berikut, “Atas berkat rahmat 

Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 

supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Kemudian dalam alinea 

keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, sebagaimana telah sangat umum 

diketahui, bahwa dalam alinea tersebut terkandung Pancasila, sila 

pertamanya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila 

ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai sumber dari segala 

sumber hukum negara.  

 

Dengan demikian “pendidikan agama”, termasuk “pendidikan moral dan 

akhlak mulia”, yang menjadi salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 3 huruf a 

dan huruf c, serta tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap setiap 

warga negara Indonesia, terutama anak dan perempuan, dan untuk 

mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di 

masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, 
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maka “pendidikan agama dan pendidikan moral dan akhlak mulia” adalah 

merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan undang-undang dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan 

utamanya adalah unttuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik yang ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 

karena kedua undang-undang tersebut saling terkait dan saling mendukung 

dalam mencapai tujuan-tujuannya. Manusia yang beriman an bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah tentu tidak bersifat transendental 

semata, yang menafikan kehidupan dunia, juga bukan manusia yang 

bersifat profan  semata, sehingga melupakan kehidupan lain setelah hidup 

berakhir.  

 

 

D.5. Tempat atau Lokasi Penggunaan Pornografi untuk Tujuan dan 

Kepentingan Pendidikan 

 

“Penggunaan” pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, 

menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, adalah 

wajib dilaksanakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan, yaitu di lembaga-lembaga pendidikan, misalnya 

sekolah-sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan “penggunaan”, menurut penjelasan Pasal 13, 

adalah termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki, atau menyimpan pornografi, dalam hal ini pornografi yang 

ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan. 

 

Dalam hal memiliki atau menyimpan pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan, oleh karena jenjang pendidikan di Indonesia 

bertingkat-tingkat, maka bagi peserta didik yang telah menjadi mahasiswa 
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di Perguruan Tinggi hendaknya dalam hal meletakkan pornografi untuk 

tujuan dan kepentingan pendidikannya yang telah diperkenakan memuat 

atau memanfaatkan produk pornografi yang jauh lebih vulgar dibandingkan 

dengan peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan 

sekolah menengah, ia harus meletakkan di tempat yang tidak mudah 

diakses dan/atau dipindahtangankan oleh atau kepada adik-adik pserta 

didiknya. 

 

Perangkat penyimpan produk pornografi yang mengandung muatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dikecualikan oleh Pasal 

6 dan penjelasannya juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 

yang ditujukan untuk dan kepentingan pendidikan, adalah wajib diletakkan 

di tempat khusus dalam ruangan yang tidak mudah dimasuki orang lain 

atau pihak lain, sehingga, produk pornografi tidak mudah diketahui 

dan/atau dipindah-tangankan dan/atau diakses dan/atau dan/atau 

diunduh dan/atau dimanfaatkan dan/atau dimiliki dan/atau disimpan 

dan/atau disebar-luaskan dan/atau diproduksi dan/atau disewakan 

dan/atau disediakan oleh orang lain atau pihak lain atau kepada orang lain 

atau pihak lain di luar tujuan dan kepentingan pendidikan. 

 

Pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan 

tersebut wajib diletakkan di tempat atau lokasi digunakannya pornografi 

tersebut, yaitu di sekolah-sekolah atau fakultas-fakultas di kampus 

bersangkutan, termasuk perpustakaan, laboratorium, atau sarana 

pendidikan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. 

 

Jadi, Produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan tidak 

ditempatkan atau diletakkan di tempat umum atau tempat yang 

memungkinkan bagi orang lain atau pihak lain dapat dengan mudah berada 
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di tempat bersangkutan, sehingga, dapat dengan mudah pula mengetahui 

dan/atau memindah-tangankan oleh atau kepada orang lain atau pihak lain 

atau mengakses atau mendapatkan atau mengunduh atau memanfaatkan 

atau memiliki atau menyimpan atau menyebar-luaskan atau memproduksi 

atau menyewakan produk pornografi yang digunakan selain untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikansebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 dan 

penjelasannya juncto Pasal 14 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008. 

 

Dalam penggunaan pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan ini harus ada kerjasama antara Pendidik dengan 

orang-tua/wali peserta didik, untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional 

di Indonesia, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. 

 

D.6.  Penyebarluasan Produk Pornografi Yang Ditujukan untuk Tujuan Dan 

Kepentingan Pendidikan 

 

Pengetian “penyebarluasan” produk pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan, penulis merujuk kepada penjelasan Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa, “Yang dimaksud dengan 

“penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, 

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

meminjamkan, atau menyediakan”. Dalam pengertian ini juga perlu 

dikemukakan pengertian “mengunduh”, menurut penjelasan Pasal 4 5 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah “mengambil fail dari 

jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya”. 
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Dalam hal penyebarluasan produk pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan lokasi 

atau tempat dapat dilakukannya penggunaan produk pornografi tersebut. 

Menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

dijelaskan bahwa kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi, antara lain 

penyebarluasan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan, dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau 

lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud. Dengan 

demikian, tempat atau lokasi penyebarluasan penyebarluasan produk 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, hanya dapat 

dilakukan di tempat atau lokasi lembaga pendidikan bersangkutan, yaitu di 

sekolah-sekolah, atau kampus-kampus, termasuk perpustakaan, 

laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.  

 

Pengkajian terhadap penyebarluasan penyebarluasan produk pornografi 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan tidak dapat dilepaskan pula dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik yang menentukan delik kesusilaan, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 45 ayat (1). Dalam Bab VII tentang “Perbutan Yang Dilarang”, 

Pasal 27 ayat (1) menentuan bahwa perbuatan yang dilarang adalah 

“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”. Hukuman bagi setiap orang yang melanggar Pasal 

27 ayat (1) ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008, bahwa, “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
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Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah “pornografi”. 

Jika pornografi itu dibuat yang tujuannya untuk tujuan dan kepentingan 

pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penjelasannya 

juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah 

dikecualikan, tentu penyebarluasannya pun dikecualikan. Penegcualian 

tersebut, selain wajib memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan perizinan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka, menurut 

penjelasan  Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, syarat tempat 

atau lokasi penyebarluasan produk pornografi yang ditujukan untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan sudah jelas yaitu dapat diselenggarkan hanya 

di tempat atau lokasi lembaga pendidikan itu berada, termasuk 

perpustaan, laboratorium, atau sarana pendidikan lain yang menjadi 

bagian atau hak milik lembaga pendidikan bersangkutan.  

 

Oleh karena itu, jika terdapat penyebarluasan pornografi yang sebenarnya 

ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, tetapi tidak 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana katentuan-ketantuan untuk tujuan 

tersebut, maka orang atau lembaga non-pendidikan yang 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 oleh orang 

lain, dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 

sehingga dapat dikenakn hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

 

Produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan hanya dapat 

diselenggarkan oleh lembaga pendidikan bersangkutan. Jadi lembaga 
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pendidikan bersangkutan, selain dapat melakukan pembuatan pornografi 

yang ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan setelah 

memenuhi syarat-syarat dan mendapat izin dari lembaga pemerintah 

terkait, juga dapat menyebarluaskan pornografi bersangkutan untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan para peserta didiknya. 

 

Lembaga pendidikan bersangkutan dalam hal melakukan pembuatan 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan adalah juga termasuk 

memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan (Penjelasan 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008). Sedangkan hak-hak 

lembaga pendidikan dalam hal penyebarluasan pornografi untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan adalh termausk juga menyebarluaskan di 

kalangan para pserta didik, menyiarkan untuk tujuan dan kepentingan 

peserta didik jika diperlukan siaran, misla dalam hal peserta didik yang ikut 

serta dalam lomba pendidikan nasional atau internasional yang temanya 

berkaitan dengan humaniora atau eksakta kedokteran yang dimungkinkan 

harus menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi yang 

ditujukan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan. 

 

Demikian pula para peserta didik juga dapat mendengarkan, menonton, 

memanfaatkan, mengunduh, memiliki, atau menyimpan produk pornografi 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan diri mereka adalah hanya para 

peserta didik yang terdaftar pada lembaga pendidikan bersangkutan saja.  

 

Sedangkan para peserta didik dari lembaga pendidikan lain dapat 

memanfaatkan, mengunduh, mendengar, menonton, memiliki, atau 

menyimpan produk pornografi tersebut harus terlebih dahulu membawa 

surat pengantar atau rujukan dari lembaga pendidikan tempat ia belajar 

atau kuliah yang ditujukan ke lembaga pendidikan yang memiliki dan 
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menyimpan produk pornografi yang ditujukan untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan bersangkutan. 

 

E. Kepentingan Pribadi 

 

Konten kesusilaan yang dikecualikan untuk kepentingan pribadi lebih banyak 

terkait dengan masalah Pornografi. Di kalangan para pakar hukum dan para 

prkatisi hukum terjadi perdebatan mengenai “muatan” atau isi perbuatan 

“membuat” pornografi tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan 

sendiri sebagaimana dimaksud pada  Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa “Yang dimaksud 

dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan 

kepentingan sendiri”. 

 

Perbuatan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan 

kepentingan sendiri”, menurut penulis harus dikemukakan terlebih dahulu 

makna dari istilah “untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.  Istilah 

“untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” yang terdiri dari dua istilah 

yaitu istilah “untuk dirinya sendiri”, dan istilah “kepentingan sendiri”.  

 

Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan, karena perbuatan “membuat” 

pornografi yang dikecualikan oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) jika “untuk dirinya 

sendiri dan kepentingan sendiri” adalah: pertama, jika pelaku yang “membuat” 

pornografi itu tidak menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 

mengandung muatan pornografi. Jika pelaku yang “membuat” pornografi itu 

menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maka perbutan 

tersebut melanggar Pasal 9 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi. Jika terbukti, ia dapat diajtuhi hukuman berdasarkan Pasal 35 

Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, berupa pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
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dan/atau pidana denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak 

enam milyar rupiah.  

 

Kedua, jika pelaku yang menjadi objek atau model pornografi adalah dengan 

sengaja atau atas persetujuan dirinya dilakukan perbuatan “membuat” 

pornografi yang dilakukan oleh orang lain, yang memuat muatan pornografi 

yang ia (objek atau model pornografi) lakukan, maka orang yang menjadi objek 

atau model pornografi dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya itu 

melanggar Pasal 8 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 

dan dapat dikenakan hukuman yang ditentukan dalam Pasal 34 Undang-

Undang  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu, pidana penjara 

paling lama 10 (seouluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima 

milyar rupiah. 

 

Berdasarkan alasan-alasan itulah maka unsur “untuk dirinya sendiri dan 

kepentingan sendiri” adalah memuat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, 

atau dua unsur yang saling terkait. Oleh karena itu pula, maka pengertian atau 

makan dari istilah atau unsur “untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” 

adalah:  

 

Pertama, perbuatan “membuat” pornografi tidak dibatasi pada pornografi yang 

memuat objek atau model pornografi yang hanya menampilkan pornografi yang 

hanya memuat diri si pembuat pornografi itu sendiri, yang secara eksplisit 

memuat muatan pornografi mengenai perbuatan pornografi yang hanya dapat 

dilakukannya sendiri, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

c, huruf d, dan huruf e:  

1. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau  

2. msturbasi atau onani, atau  

3. alat kelamin, atau 
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4. Pornografi yang tidak memerlukan orang lain sebagai pasangan 

pelaku pornografi, seperti pada pornografi yang memuat 

persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang, kekerasan 

seksual, atau pornografi anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f 

 

Kedua, menurut penulis, yang dimaksud dengan “larangan “membuat” 

pornografi sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1)” adalah 

meliputi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai 

dengan huruf f, yaitu:  

1. Larangan Pornografi yang memuat Persenggamaan yang dilakukan 

oleh pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. 

Pengecualian dapat diterapkan sepanjang agama yang dianut suami 

isteri bersangkutan membenarkan pembuatan pornografi. 

2. Larangan Pornografi yang memuat Persenggamaan yang dilakukan 

oleh pasangan di luar ikatan perkawinan yang sah. Pengecualian 

terhadap pembuatan pornografi yang memuat persenggamaan 

tersebut jelas-jelas dilarang, baik menurut agama yang ada di 

Indonesia maupun menurut Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, karena jelas-jelas melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat.   

3. Larangan Pornografi yang memuat  persenggamaan yang 

menyimpang, seperti: 

a. aktivitas seksual dengan mayat (necrophilia),  

b. aktivitas seksual dengan binatang (bestiality),  

c. oral seks,  

d. anal seks,  

e. lesbian atau homoseksual,  

a. persenggamaan dengan anak-anak, baik secara heteroseksual 

maupun sodomi (pedophilia), 
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4. Larangan Pornografi yang memuat kekerasan seksual,  

5. Larangan Pornografi yang memuat msturbasi atau onani, 

6. Larangan Pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan,  

7. Larangan Pornografi yang memuat alat kelamin, dan  

8. Larangan Pornografi yang memuat pornografi anak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

1. Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP menggolongkan 2 

(dua) jenis tindakan pidana kesusilaan, yakni: (1) Tindak pidana kesusilaan 

dengan jenis kejahatan, yakni pasal 281 s.d. 303  Bab 14 Buku ke 2 KUHP; 

(2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 

547 Bab 6 Buku 3 KUHP. Dalam RUU KUHP tindak pidana kesusilan juga 

diatur dalam 1 bab tersendiri.  

 

 Selain itu, pengaturan tentang delik kesusilaan juga tersebar dalam UU No. 

7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU No. 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No.32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 

Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 11  Tahun  2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  

 

 Dalam berbagai peraturan tersebut, pengecualian dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa kelompok, yaitu: (1) bidang kesehatan, baik untuk terapi 

kesehatan seksual maupun  untuk tujuan dan kepentingan pelayanan 

kesehatan; (2) bidang olahraga; (3) bidang kesenian; (4) bidang pendidikan; 

(5) kepentingan pribadi. 

 

2. Pengaturan konten-konten yang dikecualikan dalam tindak pidana 

kesusilaan dalam perundang-undangan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu; pertama, dengan membentuk peraturan khusus yang mengatur 

mengenai pengecualian tersebut dalam berbagai tingkat/jenis peraturan 



105 

 

perundang-undangan. Kedua, tanpa mengeluarkan peraturan resmi dalam 

bentuk apapun, tetapi disesuaiakan dengan hukum yang hidup di 

masyarakat. Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kesusilaan 

menjadi mandul atau mati dengan sendirinya karena tidak lagi dianggap 

sebagai perbuatan asusila. 

 

B. Saran 

1. Perlu segera dibentuk berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur 

mengenai pengecualian tindak pidana kesusilaan, agar masyarakat lebih 

mendapatkan kepastian. 

 

2. Perlu sosialisasi kepada para aparat penegak hukum mengenai konten-

konten yang dikecualikan dalam tindak pidana kesusilaan agar tidak terjadi 

kriminalisasi atau salah tangkap akibat kurangnya pemahaman mengenai 

hal ini. 

 

3. Perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa berbagai pengecualian yang 

diberikan dalam tindak pidana kesusilaan bukanlah merupakan upaya 

diskriminatif, melainkan lebih merupakan bentuk penghormatan atas 

kondisi masyarakat yang berbhineka tunggal ika, serta kesadaran bahwa 

dinamika masyarakat bergerak lebih cepat daripada hukum itu sendiri. 
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