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Definisi Pornografi

• Pornografi : dari bahasa Yunani πορνογραφία (pornographia) secara 
harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, adalah 
penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara 
terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah 
seksual). 



Definisi Pornografi

• UU No 44/2008 tentang Pornografi :

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
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Kasus 1

• Seorang anak laki-laki, usia 11 tahun, dengan orang tua yang sudah
berpisah. Anak tersebut ikut ayahnya. Setiap pulang sekolah, ayah 
belum pulang kerja, sehingga anak tersebut lebih sering bergaul
dengan mas, maupun om yang kost di dekat rumahnya. Seringkali
anak tersebut diajak oleh mas maupun om yang kost untuk ikut
menonton Bilem Ferjuangan (BF) di tempat kost…..



Kasus 2

• Seorang remaja laki-laki usia 18 tahun, pertama kali berkenalan
dengan pornografi lewat internet.  Dengan gadget yang dimiliki sangat
mudah bagi remaja tersebut untuk mengakses pornografi. Saat
memiliki pacar, remaja tersebut “memaksa” pacarnya untuk
berhubungan seksual seperti yang sering dilihatnya di internet, hingga
pacarnya hamil. Pasangan tersebut datang ke dokter dan minta
kehamilannya digugurkan…….
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