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Pornografi:  
Sumber dan Akses 



Pokok Bahasan 
 Apa itu pornografi? 
 Apa saja sumber pornografi? 
 Bagaimana akses terhadap konten pornografi? 
 Pornografi dan literasi digital 

 
 



Apa itu pornografi? 
 Pornografi 
 Erotika 
 Seksualitas 
 Pornografi di berbagai negara 

 Industri pornografi adalah industri triliunan 
rupiah: bernilai Rp. 1.400,- triliun pada tahun 
2015 (NBC News) 

 Industri media baru memuat konten pornografi 
 
 



Apa itu pornografi? 
 Penggambaran tubuh manusia atau perilaku 

seksualitas manusia secara terbuka dengan 
tujuan membangkitkan birahi. 

 Pornografi adalah bentuk ekstrem atau vulgar 
dari erotika 

 Erotika adalah penjabaran dari konsep 
erotisme  

 



Apa itu pornografi? 
 Sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lain melalui berbagai 
bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan. (Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi) 

 



Pornografi di Amerika Serikat 



Pornografi di Jepang 



Pornografi di Jepang 



Pornografi di Jepang 



Pornografi di Indonesia 



Pornografi di Indonesia 



Pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Upaya mengatasi 
pornografi di Indonesia 



Apa saja sumber pornografi? 
 Informasi: konten, fakta, hiburan, fiksi, data dibawa 

oleh media 
 Interaksi: game online, media sosial - komunikasi 

dengan individu lain 
Juga melalui: 
 Transaksi: pay per view, bonus tambahan 

 
 



Sumber: Media lama 
 Majalah 
 Novel 
 Komik 
 Radio siaran 
 Program acara televisi 
 Film  

 
 



Novel 



Majalah 



Majalah 



Film/hentai 



Sumber: Media baru 
 Situs internet 
 Game 
 Media sosial 
 Forum online 
 Aplikasi percakapan 
 P2P sharing 

 
 



Situs/website 



Game 



Media Sosial  



Aplikasi percakapan  



P2P sharing  



Pornografi dan media baru  



Pornografi dan media baru  



Pornografi dan media baru  



Bagaimana akses terhadap 
konten pornografi? 

 Apa itu akses? 
 Ketersediaan: konten dan saluran 
 Kecakapan: bisa dan atau boleh dilakukan 
 Kompetensi: literasi digital 

 
 



Pornografi dan literasi digital 
Sepuluh kompetensi literasi digital ala JAPELIDI 
1. Mengakses 
2. Menyeleksi 
3. Memahami 
4. Menganalisis 
5. Memverifikasi 
6. Mengevaluasi 
7. Mendistribusikan 
8. Memproduksi  
9. Berpartisipasi 
10. Berkolaborasi 
 

 
 


