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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi 

telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh 

berbeda dengan keadaan di masa lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut 

telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai 

informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. 

Teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan 

langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak tidak perlu bertemu face to face, 

cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Kondisi ini 

merupakan tanda dimulainya era siber dalam bisnis
1
.  

 Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat 

dan canggih telah mengubah dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. 

Kemudahan dalam mengakses informasi sering disalahgunakan oleh 

pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk hal-hal ilegal. Semua teknologi bagaikan 

pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus 

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum
2
. 

 

                                                             
1 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Ploblematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta, Sinar 

Grafika, hal. 1. 
2 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law & HaKI – dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, PT 

Refika Aditama, hal. 1. 
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Perkembangan teknologi pada kenyataannya menimbulkan 

permasalahan yang kompleks. Berbagai tindak kejahatan pun dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan sarana siber, misalnya kejahatan 

penipuan komputer (computer fraud), perbuatan pidana penggelapan, 

hacking, perbuatan pidana komunikasi, perbuatan pidana perusakan sistem 

komputer, perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, 

hak cipta dan hak paten
3
. Di Indonesia, penyalahgunaan jaringan internet 

sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya Indonesia 

dijuluki dunia sebagai negara kriminal internet
4
. Selain berbagai kejahatan 

komputer di atas, kejahatan komputer lainnya ialah pornografi online. 

Menurut bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU 

Pornografi), memberikan pengertian sebagai berikut: 

“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.”  

 

Dilihat dari pengertian di atas, hampir semua bentuk perbuatan 

maupun hasil perbuatan yang menampilkan ketelanjangan, dikategorikan 

sebagai pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius 

melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.  

                                                             
3 Niniek Suparni, Op. Cit., hal. 5-6. 
4 Adbul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, PT 

Refika Aditama, hal. 26. 
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Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi, 

disebutkan bahwa: 

(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. 

 

Pasal ini menunjukkan bahwa semua bentuk penawaran jasa 

layanan seksual, dikategorikan sebagai perbuatan porno, dan wajib untuk 

dipidana. Di Indonesia, perbuatan porno sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi di atas, menjadi jalan bagi 

munculnya tindak pidana prostitusi online. 

Pornografi dan bisnis prostitusi yang mengikutinya, merupakan 

bisnis yang ilegal karena bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan 

dan agama, sehingga banyak upaya yang dilakukan pemerintah, penegak 

hukum dan masyarakat untuk mencegah dan menutup bisnis prostitusi ini. 

Salah satu usaha pemerintah adalah menutup beberapa tempat yang diduga 

sebagai lokalisasi para pelaku bisnis prostitusi. Seperti tidak kehabisan 

akal, perkembangan teknologi pun dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis 

prostitusi agar dapat kembali melanjutkan bisnisnya. Pemanfaatan 

teknologi informasi dianggap lebih praktis dan efisien, selain itu dianggap 

lebih menguntungkan karena akan mudah terhindar dari razia dan tekanan 

dari masyarakat sekitar. 
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Contoh kasus yang pernah terjadi dan sempat menghebohkan 

adalah Prostitusi online kalangan model/artis, di mana Robby Abbas 

sebagai mucikari, tertangkap pada pertengahan 2015. Ia merupakan pelaku 

jaringan penyedia jasa pekerja seks melalui online. Robby Abbas memiliki 

daftar 200 perempuan yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi yang 

berasal dari berbagai latar belakang, setengahnya adalah artis dan model. 

Setelah AA dan TM, Robby Abbas diduga menawarkan artis SB ke 

pengusaha dan pejabat. Tarif yang dipatok untuk sekali kencan tiga jam 

alias short time adalah Rp 80 juta – Rp 200, Robby abbas mengambil 

keuntungan 20 persen. Atas tindakannya, Robby Abbas divonis 1 tahun 

dan 4 bulan penjara. Pengadilan menyatakan Robby terbukti bersalah 

dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan 

menjadikannya sebagai mata pencaharian
5
. 

Bisnis prostitusi yang menggunakan perbuatan pornografi, tidak 

hanya melibatkan PSK (Pekerja seks Komersial), tetapi ada juga Mucikari, 

Pengguna Jasa PSK. Untuk PSK dan Pengguna jasa PSK tidak dapat 

dipidana karena tidak ada pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna 

jasa PSK maupun PSK itu sendiri. Dalam ketentuan KUHP hanya dapat 

digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/mucikari berdasarkan 

ketentuan Pasal 296 jo Pasal 506 KUHP
6
. 

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 

                                                             
5 https://www.rappler.com/indonesia/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap,  Diakses 

pada hari Senin tanggal 5 November 2018 Pukul 02.08 WIB 
6 https://www.hukumonline.com/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk, Diakses pada hari Jumat 

tanggal 9 November 2018 Pukul 11.26 WIB 

https://www.rappler.com/indonesia/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap
https://www.hukumonline.com/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk
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menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak lima belas ribu rupiah. 

 

Sanksi Pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 296 

dirumuskan dalam Pasal 506 yaitu berbunyi “Barang siapa menarik 

keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya 

sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu 

tahun.” 

Terkait bisnis prostitusi online yang terjadi di media elektronik 

atau online, biasanya media yang digunakan untuk proses transaksi bisa 

melalui Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApps maupun 

Website. Dari aplikasi-aplikasi tersebut, termuat iklan atau penawaran 

layanan seksual. 

Berkaitan dengan hal itu pemerintah perlu mengantisipasi adanya 

pengaruh buruk dari pemanfaatan teknologi komputer, telekomunikasi dan 

informasi. Tentu saja diperlukan perangkat hukum untuk menjamin 

kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik 

dan mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, terutama 

pornografi online yang bermuara pada prostitusi online.  

Pada tahun 2008, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat, kepastian hukum, dan keadilan 

bagi masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi 

perbuatan melawan hukum, yang kemudian telah diubah menjadi Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut UU ITE). 

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa: 

(1) 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. 

 

Sanksi pidana bagi pelaku  yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 

(1) UU ITE adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yang 

berbunyi: 

(1) Setiap Orang 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 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana 

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

denda paling banyak Rp 1 miliar. 

 

Selain UU ITE, pelaku prostitusi sebenarnya dapat dijerat dengan 

UU Pornografi, yaitu bila perbuatannya memenuhi unsur dalam Pasal 4 

ayat (2) UU Pornografi, sebagaimana telah disebutkan di atas. Hukuman 

bagi orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi terdapat dalam Pasal 30 UU 

Pornografi, yang berbunyi: 

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6  (enam)  tahun  

dan/atau pidana  denda  paling  sedikit  Rp250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 
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Iklan yang dilakukan oleh pelaku prostitusi tersebut disertai foto 

yang mengandung muatan pornografi, maka dapat dikenai pidana 

berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Pornografi. Isi Pasal 8 

berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 

dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” 

Kemudian hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut terdapat 

dalam Pasal 34 yang berbunyi: 

 “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya 

menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

 

Salah satu kasus pornografi online yang Penulis teliti adalah 

Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN.Smg dalam perkara terdakwa 

bernama Nuryadi Bin Supardjo
7
. Kasus ini terungkap setelah petugas dari 

Ditreskrimsus melakukan patroli cyber di beberapa media sosial dan 

menemukan akun Wisata Asyik TM @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®T-Asyik™ 

@info_asyik web url https://twitter.com/info_Asyik menampilkan konten 

yang bermuatan pornografi dengan menawarkan perempuan untuk obyek 

seksualitas.  

Saat dilakukan Undercover Chat dan Undercover Buy dari teknik 

penyelidikan yang saksi lakukan dengan tim unit 4 subdit II Ditreskrimsus 

di dapatkan akun rekening bank BCA nomor rekening 2521057906 yang 

                                                             
7
 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN.Smg 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_Asyik
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saat Undercover Buy diketahui bernama Nuryadi dan petugas telah 

menangkap terdakwa yang sedang berada di Hotel Fave di Jl. Diponegoro 

Semarang saat akan melakukan transaksi dengan saksi Erika Ade Arifin 

yang akan menggunakan jasa layanan seksual saksi Tyas Rara Shindu 

yang ditawarkan akun twitter Wisata Asyik TM @cak_asyik web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter ©®T-Asyik™ 

@info_asyik web url https://twitter.com/info_Asyik  untuk berkomunikasi 

yang diketahui milik terdakwa Nuryadi. Jasa layanan perempuan yang 

dikelola terdakwa dengan menggunakan akun tersebut berjumlah kurang 

lebih 50 orang yang usianya antara 20 tahun s/d 30 tahun dengan harga 

yang ditawarkan bervariasi antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

s/d Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Atas perbuatan terdakwa Nuryadi Bin Supardjo tersebut, ada 2 

(dua) dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan 

kesatu adalah Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Huruf d Undang-undang No. 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, dan  kedua Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Kedua dakwaan tersebut, hakim kemudian menggunakan dakwaan 

kesatu untuk memutus kasus ini. Penulis sangat tertarik untuk meneliti 

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena menurut Penulis, 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_Asyik
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ada 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pornografi 

dan pornografi online. Dua perbuatan pidana ini, dari Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) penyidik, tidak dibuat secara terpisah. Jaksa dalam 

dakwaannya kemudian membuat dakwaan alternatif. Hal ini menimbulkan 

ketertarikan Penulis untuk meneliti lebih jauh. Jaksa penuntut umum 

dituntut harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan 

ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa agar dapat dijatuhi 

pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jika terjadi kesalahan 

dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak 

pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara 

tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas dari 

segala tindak pidana yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul pertimbangan Jaksa Penuntut Umum 

dalam membuat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online 

(Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-

241/Semar/Euh.2/07/2017). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian Ini adalah: 

1. Apa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan 

terhadap Tindak Pidana Pornografi Online? 
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2. Apa hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuat 

dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

membuat dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum 

dalam membuat dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi 

manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan 

pustaka bagi para akademisi, khususnya dalam perkembangan kasus 

pornografi online dan sebagai pelengkap bagi pengembangan ilmu 

hukum di bidang siber.  

2. Manfaaat Praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan tambahan bagi semua pihak baik aparat penegak hukum, 

instansi-instansi, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat umum 

dalam menangani dan menyikapi permasalahan pornografi online yang 

sedang terjadi. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode dimana Penulis akan menentukan 

tentang prosedur yang akan digunakan, dari hal tersebut maka akan 

diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Metode Pendekatan 

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. 

Pendekatan dengan metode ini tidak mengedepankan angka-angka 

statistik melainkan pemahaman terhadap makna dari kejadian atau 

realita yang terjadi. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara 

peneliti dengan sumber data (Jaksa) dan memungkinkan peneliti untuk 

mengembangkan makna data yang diperoleh untuk memberikan 

gambaran mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 

membuat dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online (Studi 

Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017). 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu 

memberikan sebuah gambaran tentang permasalahan dan objek yang 

akan diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci, dengan melihat 

fakta yang ada di lapangan. Gambaran tersebut nantinya akan 

dianalisis dengan peraturan yang mengatur mengenai Pornografi 

Online dan dengan melihat hubungan sebab-akibat dari tindak pidana 

tersebut, dan akan diuraikan secara rinci dengan menggunakan 
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peraturan terkait, yaitu: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP),  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP),  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, teori-teori, dan pendapat para ahli. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan digunakan Peneliti adalah seluruh 

informasi yang terkait tentang Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum 

dalam membuat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online 

(Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-

241/Semar/Euh.2/07/2017). Elemen penelitian terdiri dari: Jaksa 

Penuntut Umum yang membuat dakwaan, Surat Dakwaan NO. REG. 

PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017, UU ITE, UU Pornografi, 

KUHAP, KUHP. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan akan digunakan dalam penelitian ini yang 

meliputi Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang 

diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari sumber pertama atau data asli yang belum 

diolah dan diuraikan oleh orang lain. Teknik pengumpulan data 
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primer digunakan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan terdiri dari dua 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan. Penulis akan melakukan wawancara dengan Setiono, 

S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang 

yang membuat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-

241/Semar/Euh.2/07/2017). 

b. Studi Kepustakaan  

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh Peneliti yang 

sebelumnya telah diolah atau diuraikan oleh orang lain. Data 

sekunder dapat berupa komentar, interpretasi, penggolongan 

terhadap data primer. Data sekunder adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan data primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami data primer itu sendiri. Data sekunder 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  
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a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul 

penelitian, jurnal, teori hukum, internet, dan pendapat para ahli. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan 

dilakukan editing, agar sesuai dengan objek penelitian yaitu tentang 

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Dakwaan 

terhadap Tindak Pidana Pornografi Online (Studi Surat Dakwaan NO. 

REG. PERK: PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017). Setelah proses 

pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk menjawab 

pertanyaan Penulis dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian 

dalam bentuk skripsi. 
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6. Metode Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah dianalisis secara 

kualitatif, dan dijadikan sebagai pembahasan. Dari hasil pembahasan 

itu sendiri akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab setiap 

permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis adalah peraturan 

perundang-undangan, Dokumen Surat Dakwaan NO. REG. PERK: 

PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017) di Kejaksaan Negeri Semarang. 

Hasil analisis tersebut kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian 

berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca, maka sistematika penulisan ini 

disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian pengertian mengenai Lembaga Kejaksaan, 

Jaksa dan Penuntut Umum dan berisi Pengertian Lembaga 

Kejaksaan, Jaksa dan Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang 

Jaksa Penuntut Umum, Prapenuntutan, Penuntutan, Asas-asas 

dalam Penuntutan, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Pornografi 

Online, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, 
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Tindak Pidana Pornografi Online, Penegakan Hukum, Pengertian 

Penegakan Hukum dan Faktor-faktor Penegakan Hukum. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan 

terhadap Tindak Pidana Pornografi Online dan hambatan yang 

ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap 

Tindak Pidana Pornografi Online. 

BAB IV. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan Penulis 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab tiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


