
 

45 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

Sebelum Penulis membahas hasil penelitian tentang pertimbangan 

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan terhadap Tindak 

Pidana Pornografi Online (Studi Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-

241/Semar/Euh.2/07/2017), terlebih dahulu Penulis akan menjelaskan 

secara singkat mengenai Profil Kejaksaan Negeri Kota Semarang
48

. 

1. Alamat Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang beralamat di Jalan Abdulrachman 

Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, 

Jawa Tengah 50145. 

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Semarang: 

Visi: 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan 

prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, 

proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, 

serta nilai – nilai kepatutan. 

Misi: 

a) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa 

tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 

                                                             
48 http://kejari.semarangkota.go.id diakses pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, Pukul 03.58 

WIB 

http://kejari.semarangkota.go.id/
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penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan 

Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan 

bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure 

(SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. 

b) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang 

lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 

c) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan 

penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta 

penghargaan terhadap hak-hak publik; 

d)  Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur 

organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen 

terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat 

segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue 

print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka 

menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan 

menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan 

sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai 

melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

optimal. 
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e) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, 

bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya 

penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya 

yang terkait. 

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Lembaga Pemerintah 

yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan, 

kedudukan, tugas dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

a) Di Bidang Pidana 

1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana 

2. Melaksanakan penetapan hakim umum 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 

lepas bersyarat 

4. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

5.  Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara 

tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara 

tindak pidana khusus lainnya. 
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6. Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal 

penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit 

pembuktian. 

b) Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

Kejaksaan dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat 

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik untuk dan atas 

nama negara atau pemerintah. 

c) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan 

turut menyelenggarakan kegiatan: 

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

2. Penanganan kebijakan penegak hukum 

3. Pengamanan peredaran barang cetakan 

4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara 

5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama 

6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal 

4. Struktur Organisasi 
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a) Kepala Kejaksaan Negeri  

Kepala kejaksaan Negeri mepunyai tugas memimpin dan 

mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, 

wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta 

membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang 

bersangkutan. 

b) Sub Bagian Pembinaan, yang terdiri dari:  

Sub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan 

program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan 

kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, 

organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik 

negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan 

evaluasi dan penguatan  program reformasi birokrasi serta 

pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh 

satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan 

dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Sub Bagian 

Pembinaan terdiri dari bagian: 

(1) Urusan Kepegawaian.  

(2) Urusan Keuangan. 

(3) Urusan Perlengkapan. 

(4) Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan. 

(5) Urusan Data Statistik Kriminal dan IT. 
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c) Seksi Intelijen  

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan rencana dan program kerja serta laporan 

pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, 

pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan 

kebijakan teknis. kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan 

dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi 

intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada 

bidang lain. 

d) Seksi Tindak Pidana Umum, yang terdiri dari:  

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan 

mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang 

meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 

penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan 

terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum 

lainnya. 

e) Seksi Tindak Pidana Khusus, yang terdiri dari:  

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, 

penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, 

prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan 

dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan 
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hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, 

dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri. 

f) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi 

Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah 

hukumnya. 

g) Seksi Barang Bukti 

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan 

yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. 

h) Pemeriksa 

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kota Semarang mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan 

keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri 

maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan 

Negeri yang bersangkutan. 
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B. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat 

Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi Online pada Surat 

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

Diketahui bahwa terdapat 2 (dakwaan) yang biasa disebut dakwaan 

Alternatif diberikan kepada terdakwa Nuryadi bin Supardjo dalam Surat 

Dakwaan NO. REG. PERK:PDM-241/Semar/Euh.2/07/2017, yaitu: 

1. Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-undang No. 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi. 

2. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya 

pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Hakim yang menangani perkara tersebut memutus perkara tersebut 

dengan dakwaan kesatu mengenai Pornografi. Untuk mengetahui 

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan 

terhadap tindak pidana pornografi, terlebih dahulu Penulis menjabarkan isi 

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

berikut: 

1. Identitas Terdakwa : 

Nama lengkap   : NURYADI Bin SUPARDJO 

Tempat lahir   : Semarang 

Umur / tanggal lahir  : 27 Tahun / 07 Juli 1980 

Jenis kelamin    : Laki-laki 
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Kewarganegaraan   : Indonesia  

Tempat tinggal  : Jl. Kertanegara Selatan Rt. 08 

Rw.02 Kel. Pleburan Kec. Semarang 

Selatan Kota Semarang. 

Agama    : Islam  

Pekerjaan    : Swasta  

Pendidikan    : SLTA 

2. Penahanan 

 Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dengan 

surat perintah atau penetapan penahanan oleh Penyidik dari tanggal 

09 Mei 2017sampai dengan 28 Mei 2017, diperpanjang oleh 

Penuntut Umum dari tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 07 Juli 

2017, kemudian diperpanjang kembali oleh Penuntut Umum dari 

tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017. 

3. Kasus Posisi 

 Kasus ini berawal dari bulan April 2017 s/d Mei 2017 

petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu Irfan Rusianto, S.H. 

dan Wahyu Widi, S.H. melakukan patroli siber dan menemukan  

akun Wisata Asyik  ™ @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 bermuatan pornografi dengan menawarkan perempuan 

sebagai obyek seksualitas. Tampilan pada akun @cak_asyik, 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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menampilkan gambar profil twitter yaitu, perempuan kelihatan 

sedikit bentuk payudara, tangan, dagu dan rambutnya. Informasi 

lain pada tampilan akun twitter @cak_asyik, adalah memberikan 

informasi BBM dengan Pin D39DCAE2 dan Whatsapp 

081225550205 bagi yang ingin memesan perempuan bokingan. 

 Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap akun 

tersebut, saat dilakukan undercover chat dan undercover buy oleh 

tim unit 4 Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng dengan pemesan 

yang akan menggunakan jasa layanan seksual kepada pengguna 

akun twitter -Asyik™ yang akan 

melakukan pembayaran uang muka menunjukkan akun rekening 

bank BCA nomor rekening 2521057906 atas nama Nuryadi. 

 Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 petugas menangkap 

Nuryadi Bin Supardjo di Hotel Fave di Jl.Diponegoro Semarang, 

saat akan menunggu saksi Erika Ade Arifin yang menggunakan 

jasa seksual saksi Tyas Rara Sindu yang ditawarkan akun twitter 

Wisata Asyik™ @cak_asyik, web url https://twitter.com/cak_asyik 

dan akun twitter -Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik  milik terdakwa Nuryadi. Untuk 

menggunakan jasa layanan seksual saksi Erika Ade Arifin harus 

membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harus membayar 

DP sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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rekening BCA No. 2521057906 atas nama Novialia kurniani yang 

merupakan istri terdakwa.   

 Akun Wisata Asyik yang digunakan terdakwa diketahui 

selalu berganti-ganti ID, pertama menggunakan ID @CakNoer07 

kemudian menjadi ID @info_asyik dan terakhir terdakwa 

menggunakan ID @cak_asyik dengan web url 

https://twitter.com/cak_asyik dengan menggunakan HP Sony 

Experia Z 2 untuk mengakses akun tersebut. 

 Jasa layanan perempuan yang dikelola terdakwa dengan 

akun tersebut berjumlah kurang lebih 50 orang yang usianya antara 

20 tahun s/d 30 tahun dengan harga yang ditawarkan antara Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu) s/d Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Pendapatan yang didapat terdakwa atas jasa layanan seksual setiap 

bulannya kurang lebih mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah). 

4. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Setiono dasar 

pertimbangan Jaksa dalam membuat Surat dakwaan ada 2 (dua) 

yaitu, Pertimbangan Objektif dan Pertimbangan Subjektif, yaitu:
49

 

“Jaksa dalam membuat surat dakwaan berdasarkan 

pertimbangan secara objektif dan subjektif. Dasar 

pertimbangan secara objektif adalah pertimbangan yang 

berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar 

pertimbangan secara subjektif adalah pertimbangan yang 

                                                             
49

 Hasil Wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 

https://twitter.com/cak_asyik
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berdasarkan pada hati nurani seorang Jaksa dan kondisi 

terdakwa.” 

 

a.   Pertimbangan Objektif 

 Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat 

surat dakwaan atas perkara tersebut adalah berdasarkan 

Pertimbangan Objektif dimana pertimbangan ini berdasarkan 

ketentuan Undang-undang
50

. Kasus Nuryadi Bin Supardjo 

terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi dan 

didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama 

menggunakan Undang-undang Pornografi dan dakwaan kedua 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

1) Pertimbangan Objektif yang memenuhi Unsur-unsur 

Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-undang No 

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

 Dalam kasus Nuryadi Bin Supardjo, berdasarkan 

hasil wawancara penulis dan Jaksa Penuntut Umum 

Setiono, S.H mengatakan:
51

 

“Terdakwa terbukti menyediakan jasa pornografi dan 

perbuatan terdakwa masuk dalam unsur-unsur 

pornografi yang didakwakan dan dituntut dalam Pasal 

30 jo Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-undang No 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo 

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut 

perubahannya pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” 

 

                                                             
50 Hasil Wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
51

 Hasil Wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
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 Unsur-unsur yang memenuhi Pasal 30 jo Pasal 4 

ayat 2 huruf d Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, yaitu: 

(a) Unsur “Setiap Orang” 

  Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah 

siapa saja subyek hukum  baik warga negara Indonesia, 

warga negara asing atau korporasi, baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum mampu 

melakukan perbuatan hukum dapat mempertanggung 

jawabkan apa yang diperbuatnya. 

  Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 

terdakwa Nuryadi Bin Supardjo bahwa ia orang yang 

identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan 

Penuntut umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 

dalam perkara ini melakukan perbuatan hukum, dan atas 

perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. 

Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan 

pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah 

terpenuhi secara sah menurut hukum. 
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(b) Unsur “Menyediakan jasa pornografi, menawarkan 

atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak 

langsung layanan seksual” 

 Pengertian “Menyediakan” adalah perbuatan dengan 

cara apa pun menempatkan suatu benda sedemikian 

rupa untuk sewaktu-waktu dapat segera digunakan.    

 Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi memberikan Pengertian “jasa pornografi” 

adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan 

oleh orang perseorangan atau korporasi melalui 

pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, 

radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik 

lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan 

lainnya.  

 Tindak pidana menawarkan pornografi Pasal 29 

UUP merupakan tindak pidana formil murni. 

“Menawarkan” adalah suatu perbuatan dengan 

mengajukan atau menunjukkan kepada orang-orang 

(umum) dengan maksud orang itu tertarik dengan benda 

yang ditawarkan. Misalnya agar orang lain membelinya, 

mengambilnya, menukarnya, mengedarkannya dan 

lainnya. 
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 Mengenai perbuatan tersebut dilakukan “secara 

langsung maupun tidak langsung” segala sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang yang memenuhi rumusan 

pasal ini dapat dipidana sesuai dengan ancaman 

hukuman yang terdapat didalamnya. Berdasarkan unsur 

yang kedua ini Jaksa Penuntut Umum 

mempertimbangkan: 

 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan adalah bahwa awalnya ada klien meminta 

kepada terdakwa Nuryadi Bin Supardjo untuk dicarikan 

perempuan bookingan dengan budget Rp 1.000.000,00 

(satu juta rupiah) untuk melayani hubungan seksualitas. 

Kemudian terdakwa mem-booking kamar di Fave Hotel 

dan sesuai kesepakatan akan bertemu disana. Pada hari 

Senin tanggal 08 Mei 2017 petugas  dari Ditreskrimsus 

Polda Jateng yang sebelumnya melakukan patroli siber 

dan melakukan penyelidikan terhadap akun twitter 

Wisata Asyik ™ @cak_asyik, web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik yang diketahui milik 

terdakwa Nuryadi, menangkap terdakwa di Hotel Fave 

di Jl.Diponegoro Semarang, saat akan menunggu saksi 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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Erika Ade Arifin yang menggunakan jasa seksual saksi 

Tyas Rara Sindu yang ditawarkan akun twitter Wisata 

Asyik ™ @cak_asyik, web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik.  

 Nama akun ID terdakwa selalu ganti-ganti, pertama 

nama akun Wisata Asyik menggunakan ID 

@CakNoer07 kemudian menjadi ID @info_asyik dan 

terakhir terdakwa menggunakan ID @cak_asyik dengan 

web url https://twitter.com/cak_asyik dengan 

menggunakan HP Sony Experia Z2. Jasa layanan 

perempuan yang dikelola terdakwa dengan akun 

tersebut berjumlah kurang lebih 50 orang yang usianya 

antara 20 tahun s/d 30 tahun dengan harga yang 

ditawarkan antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) s/d 

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pendapatan yang 

didapat terdakwa atas jasa layanan seksual setiap 

bulannya kurang lebih mencapai Rp 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 

Semua perbuatan terdakwa sebagaimana yang 

dipaparkan diatas, dilakukan oleh terdakwa dalam 

kondisi sadar sepenuhnya, mengerti dan memahami 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
https://twitter.com/cak_asyik
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akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, demikian 

terpenuhilah unsur kedua dalam wujud perbuatan 

terdakwa.  

2) Pertimbangan Objektif yang memenuhi Unsur-Unsur 

Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-

undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang 

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

 Hasil wawancara Penulis dan Jaksa Penuntut Umum 

Setiono mengatakan:
52

   

“Perbuatan Nuryadi Bin Supardjo juga memenuhi 

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) 

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik berikut 

perubahannya pada Undang-undang No. 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

karena adanya sarana internet yang digunakan 

terdakwa untuk menawarkan jasa layanan seksual” 

 

 Unsur-unsur yang memenuhi Pasal 45 ayat (1) jo 

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas 

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yaitu: 

 

 

                                                             
52 Hasil Wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
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(a) Unsur “Setiap orang” 

 Ketentuan umum Pasal 1 angka  21 Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang 

dimaksud Orang adalah orang perseorangan, baik warga 

negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan 

hukum.  

 Penuntut Umum mengajukan terdakwa Nuryadi Bin 

Supardjo bahwa ia orang yang identitasnya secara 

lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam perkara 

ini melakukan perbuatan hukum, dan atas perbuatannya 

dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dengan 

demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut 

hukum. 

(b) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” 

 Tolak ukur untuk menilai Unsur “sengaja” adalah 

dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku 

“sengaja” mempunyai batasan-batasan hukum yang 

dikenal dengan istilah asing “willens en wetens” yang 

berarti pelaku mengetahui/menyadari dan 

menghendaki/bermaksud. 
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 Pengertian “tanpa hak” tidak dijelaskan dalam 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi 

menurut ketentuan umum yang dimaksud tanpa hak 

atau melawan hukum adalah perbuatan yang 

didakwakan dilakukan tanpa hak, atau tanpa wewenang 

atau perbuatan yang dilakukan dengan melanggar 

hukum. 

 Dalam kasus ini Nuryadi Bin Supardjo dengan 

kesengajaan menawarkan bisnis layanan seksual 

melalui akun twitter Wisata Asyik ™ @cak_asyik, web 

url https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. 

(c) Unsur “mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya” 

 Unsur perbuatan “mendistribusikan” adalah 

tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu 

Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada 

orang lain dalam jumlah banyak. Tindakan memposting 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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suatu tulisan atau gambar pada twitter termasuk dalam 

aktivitas mendistribusikan, karena pihak yang 

mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang 

membaca tulisan atau gambar tersebut.   

 Perbuatan “mentransmisikan” adalah tindakan 

seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau 

dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui 

persis akan menerimanya. 

 Unsur “Membuat dapat diaksesnya” adalah tindakan 

seseorang terhadap perangkat elektronik, yang 

menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses 

orang lain. Contoh menyediakan link atau tautan pada 

sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke 

tautan tersebut.  

 Kasus Nuryadi Bin Supardjo, ia membuat akun 

twitter Wisata Asyik ™ @cak_asyik, web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik agar dapat dilihat dan 

diakses oleh semua orang.  

(d) Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik” 

(i) Informasi Elektronik   

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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 Menurut pasal 1 angka (1) bagian Ketentuan Umum 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi 

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah 

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya.  

 Dalam kasus Nuryadi Bin Supardjo, informasi 

elektronik yang ditampilkan akun twitter Wisata Asyik 

™ @cak_asyik, web url https://twitter.com/cak_asyik 

dan akun twitter -Asyik™ @info_asyik web 

url https://twitter.com/info_asyik menampilkan latar 

belakang gambar seorang perempuan  kelihatan sedikit 

bentuk payudara, tangan, dagu dan rambut. 

 Informasi lainya yang ditampilkan adalah foto 

perempuan booking dengan disertai penjelasan ciri-ciri 

perempuan booking diantaranya tinggi badan, berat 

badan, ukuran payudara, memunculkan informasi BBM 

D39DCAE2 atau Whatsapp dengan nomor 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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081225550205  bagi yang ingin memesan perempuan 

untuk di-booking.  

(ii) Dokumen Elektronik   

 Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka (4) 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

 Kasus Nuryadi Bin Supardjo, dokumen elektronik 

yang ditampilkan akun twitter Wisata Asyik ™ 

@cak_asyik, web url https://twitter.com/cak_asyik dan 

akun twitter -Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik adalah gambar seorang 

perempuan  kelihatan sedikit bentuk payudara, tangan, 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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dagu dan rambut dan gambar-gambar perempuan 

bokingan lainnya. 

(e) Unsur “yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan”   

 Melanggar kesusilaan, dimaknai sebagai konten 

yang bertentangan dengan muatan pornografi seperti 

menampilkan gambar persenggamaan, ketelanjangan 

maupun menawarkan layanan seksual. 

 Kasus Nuryadi Bin Supardjo menampilkan akun 

twitter Wisata Asyik ™ @cak_asyik, web url 

https://twitter.com/cak_asyik dan akun twitter 

-Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik menampilkan latar 

belakang gambar seorang perempuan  kelihatan sedikit 

bentuk payudara, tangan, dagu dan rambut. Kemudian 

menawarkan layanan seksual, bagi yang ingin memesan 

perempuan untuk di-booking dapat menghubungi BBM 

D39DCAE2 atau Whatsapp dengan nomor 

081225550205.   

 Semua perbuatan terdakwa sebagaimana yang 

dipaparkan diatas, dilakukan oleh terdakwa dalam 

kondisi sadar sepenuhnya, mengerti dan memahami 

akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, demikian 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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terpenuhilah semua unsur dalam wujud perbuatan 

terdakwa.  

Menurut Penulis penjelasan unsur-unsur tindak pidana 

pornografi yang dilakukan terdakwa Nuryadi Bin Supardjo 

jelas pengaturannya dan mengenai orang yang menyediakan 

jasa pornografi dapat dipidana dengan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 

2 huruf d Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi. Jika hal ini dikaitkan dengan Pornografi online, 

menurut Jaksa Setiono pengaturan dalam Undang-undang 

Pornografi dianggap kurang pas karena tidak menyebutkan 

secara spesifik penyediaan jasa pornografi yang dilakukan 

melalui media elektronik, oleh karena itu dakwaannya bersifat 

alternatif
53

. 

 “Pertimbangan lain atas perkara ini yaitu adanya sarana 

internet yang digunakan untuk menampilkan atau 

menyebarluaskan informasi elektronik, maka dakwaan yang 

dibuat adalah dakwaan alternatif, dengan alternatif kedua 

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

berikut perubahannya pada Undang-undang No. 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
54

.  

 

Menurut Penulis, Jaksa Penuntut Umum kurang teliti 

karena pengertian “Jasa Pornografi” yang terdapat didalam 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan “Segala jenis 

                                                             
53 Hasil wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
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layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan 

atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, 

televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi 

elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang 

cetakan lainnya.” Sarana internet juga disebutkan dalam Pasal 

tersebut, yang artinya telah memenuhi semua unsur-unsur 

pornografi dan pornografi melalui media elektronik sudah 

terdapat didalamnya. 

Menurut Penulis, kasus Nuryadi Bin Supardjo termasuk 

Concursus Idealis dimana seseorang melakukan satu perbuatan 

yang melanggar beberapa ketentuan pidana, sebagaimana yang 

terdapat dalam ketentuan Pasal 63 KUHP yang berbunyi: 

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 

pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara 

aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang 

memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”  

 

Perbuatan Nuryadi Bin Supardjo yang menawarkan jasa 

layanan seksual  pada akun twitter Wisata Asyik ™ 

@cak_asyik, web url https://twitter.com/cak_asyik dan akun 

twitter -Asyik™ @info_asyik web url 

https://twitter.com/info_asyik memenuhi semua unsur-unsur 

pornografi dan unsur-unsur pornografi yang menggunakan 

media elektronik, secara tidak langsung Nuryadi Bin Supardjo 

telah melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu Pornografi dan 

Pornografi Online. 

https://twitter.com/cak_asyik
https://twitter.com/info_asyik
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b. Pertimbangan Subjektif 

 Dasar Pertimbangan lain dari Jaksa Penuntut Umum dalam 

membuat surat dakwaan atas perkara tersebut adalah 

berdasarkan pertimbangan subjektif yaitu berdasarkan hati 

nurani jaksa dan kondisi terdakwa.
55

   

1) Terdakwa bersikap sopan, jujur mengakui perbuatannya 

dan menunjukkan rasa penyesalan 

 Hasil wawancara Penulis dan Jaksa Penuntut Umum 

Setiono mengatakan:
56

 

“Terdakwa ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri 

Semarang membenarkan semua keterangan yang 

ada diberkas perkara. Dalam proses persidangan 

terdakwa juga bersikap sopan dan membenarkan 

semua keterangan saksi, mengaku menyesal dan 

tidak akan mengulangi perbuatanya kembali.” 

 

2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga 

 Hasil wawancara Penulis dan Jaksa Penuntut Umum 

Setiono mengatakan:
57

  

“Terdakwa adalah tulang punggung kerja, ibunya 

sudah tua dan terdakwa juga mempunyai seorang 

istri yang menjadi tanggung jawabnya.” 

 

3) Terdakwa belum pernah dihukum 

 Hasil wawancara Penulis dan Jaksa Penuntut Umum 

Setiono mengatakan:
58

 

                                                             
55 Hasil wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
56 Hasil wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
57 Hasil wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
58

 Hasil wawancara dengan Jaksa Setiono, S.H, tanggal 30 Januari 2019 
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“Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah 

dengan hukum, dan juga terdakwa masih muda jadi 

diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan 

perilakunya agar bermanfaat bagi lingkungan 

keluarga dan masyarakat.”  

 

 Menurut Penulis, pertimbangan subjektif dari Jaksa 

Penuntut Umum sebagai insan Adhyaksa yang menjunjung 

tinggi doktrin Trikrama Adhyaksa sudah diterapkan dengan 

baik. Menjunjung rasa keadilan dan bertanggungjawab akan 

membentuk Etika profesi dan integritas kepribadian seorang 

Jaksa Penuntut Umum. Disatu sisi Jaksa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya harus berdasarkan ketentuan Undang-

undang tetapi disisi lainnya Jaksa juga manusia biasa yang 

mempunyai hati nurani juga mempertimbangkan rasa 

kemanusian dan keadilan terhadap sesama.  

C. Hambatan atau Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat 

Surat Dakwaan terhadap Tindak Pidana Pornografi  

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas dari penegakan hukum 

dapat dilihat dari 5 (lima) faktor, yaitu:  

1). Faktor Hukum (Undang-undang); 

2). Faktor Penegak Hukum;  

3). Faktor Sarana dan Fasilitas;  

4). Faktor Masyarakat; dan  

5). Faktor Kebudayaan. 
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Hambatan atau kendala dari Jaksa Penuntut Umum dalam 

membuat surat dakwaan tindak pidana pornografi online tidak ada 

hambatan dalam Undang-undang Pornografi (UUP) karena memenuhi 

unsur-unsur pornografi. Diperjelas dengan pernyataan Jaksa Penuntut 

Umum Setiono, yaitu:
59

 

“Tidak ada hambatan dalam membuat surat dakwaan karena jelas 

semua unsur-unsur pornografinya. Terdakwa selama proses 

persidangan bersikap kooperatif, jujur, dan mengakui kesalahannya 

sehingga proses di Pengadilan berjalan dengan cepat. Sedangkan 

dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

hambatannya adalah untuk mendatangkan saksi ahli ITE, saksi ahli 

ITE hanya berada di Jakarta, jadi untuk mendatangkan saksi ITE 

akan sangat sulit dan lama, dan terdakwa tidak mendapat kepastian 

hukum.”   

 

Analisis Penulis berdasarkan Soerjono Soekanto, pernyataan dari 

Jaksa Penuntut umum yang menjadikan penegakan hukum tidak berjalan 

dengan baik karena faktor sarana atau fasilitas, penegak hukum dalam hal 

ini (Jaksa Penuntut Umum) sudah melakukan tugas sesuai kompetensinya 

tetapi tidak didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana 

atau fasilitas tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 

yang cukup, dan lain sebagainya. Kurangnya saksi ahli ITE ini yang 

membuat penegakan hukum tidak berlangsung dengan lancar. 

Analisis Penulis berdasarkan faktor hukum (Undang-undang), 

Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dan cermat dalam merumuskan bentuk 

surat dakwaan, karena kasus Nuryadi Bin Supardjo termasuk Concursus 
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Idealis dimana seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar 

beberapa ketentuan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan 

Pasal 63 KUHP yang berbunyi: 

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana 

maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; 

jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana 

pokok yang paling berat.”  

Perbuatan Nuryadi Bin Supardjo yang menawarkan jasa layanan 

seksual pada akun twitter Wisata Asyik ™ @cak_asyik, web url 

-Asyik™ 

@info_asyik web url https://twitter.com/info_asyik memenuhi semua 

unsur-unsur pornografi dan unsur-unsur pornografi yang menggunakan 

media elektronik, secara tidak langsung Nuryadi Bin Supardjo telah 

melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu Pornografi dan Pornografi Online. 

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam Concursus Idealis adalah 

sistem absorbsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana pokok terberat.    

 

  

 

 

 

 

 

 


