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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pornografi sebagai delik dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi, dan untuk mengetahui pornografi dalam perspektif  materiil hukum Islam, penelitian ini ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif atau doktrinal dan pendekatan konsep.
Kesimpulannya ialah Pornografi sebagai delik telah tegas diatur dalam KUHP dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pornografi dalam perspektif  materiil hukum Islam pornografi itu sudah termasuk dalam kategori mendekati zina, karena pornografi merupakan faktor yang paling dominan yang mendorong seseorang berbuat zina
Kata Kunci : Pornografi. Hukum Islam. Tindak Pidana
ABSTRACT
The purpose of this study is to see pornography as delict in KUHP and Pornography Laws, and to know pornography in the perspective of substantive islamic's law, there is two way for this study which used, of research in normatif atau doktrinal and research in concept.
The result is Pornography as a delict has been firmly set in KUHP in chapter 282 about crime of pornography, Pornography in the perspective of Islamic law pornographic materially it is included in the category of approaching zina, because pornography is the most dominant factor that drives a person commits adultery.
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·	PENDAHULUAN
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan tentang tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar pada Pancasila.
Untuk mewujudkan hal tersebut, negara Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang pembangunan adalah bidang hukum. Pembangunan bidang hukum merupakan salah satu sarana perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 
Dalam mempelajari Hukum Islam, hal yang pertama harus dipahami yaitu makna islam itu sendiri sebagai agama yang menjadi induk atau sumber hukum islam. Dalam sistem ajaran Hukum Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dan dari kesusilaan atau akhlak karena ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman atau agama, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam, agama Islam itu sendiri tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.
Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia di samping hukum Adat dan hukum Barat. Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang sarat dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya. Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak asasi kemanusiaan sebagai individu, kejam, dan demoralisasi.
Berdasarkan hal yang dikemukan di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :1) Bagaimana pornografi sebagai delik dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi?; 2) Bagaimana pornografi dalam perspektif  materiil hukum Islam?
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pornografi sebagai delik dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi. Untuk mengetahui pornografi dalam perspektif  materiil hukum Islam.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Secara akademik untuk mendapatkan data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat teoritis: ikut serta mengembangkan konsep-konsep Ilmu Hukum terutama yang menyangkut Hukum Pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana pornografi. Manfaat praktis: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas bagi para penegak hukum dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana pornografi.

·	PEMBAHASAN
·	Pornografi Sebagai Delik Dalam KUHP dan Undang-undang Pornografi.
Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui batas toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi gejala pornografi dan pornoaksi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi. Faktor penyebab dari kelemahan masyarakat antara lain disebabkan oleh faktor politik di bidang keagamaan yang terlihat dalam politik pendidikan agama di Sekolah-Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi. Jumlah jam pelajaran atau jam kuliah masih sangat tidak memadai di banding jam tayangan televisi yang mendominasi waktu belajar. Selain faktor itu, faktor pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media komunikasi, baik media cetak maupun elektronik, perlahan-lahan namun pasti telah mengikis iman bangsa Indonesia.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, porno sama dengan cabul. Pornografi adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi”. Definisi yang lain adalah “bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks”. Pada kamus ini tidak terdapat entri pornoaksi.
Bicara tentang pornografi dalam perfilman Indonesia: sepanjang sejarahnya telah dilakukan sensor, dahulu malah sangat ketat. Sensor bukan terhadap pornografi saja, tetapi bisa menyangkut apa yang digolongkan sebagai ”krisis akhlak”. Pada tahun 1952 terjadi sensor pada adegan suami menjewer telinga istrinya dalam film Usmar Ismail Terimalah Laguku. Ciuman bibir jelas tidak boleh, bahkan ciuman antara direktur dan sekretarisnya dalam bentuk siluet disensor dalam tahun 1950-an.
KUHP yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi untuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi, tetapi menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusilaan. Umumnya kata “pornografi” sebagai istilah menunjuk pada tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan3 atau tulisan gambar atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang birahi. Sedangkan kata “pornoaksi” digunakan sebagai istilah untuk menunjuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.
Sebagai sebuah konstruksi tindak pidana KUHP menggunakan istilah untuk pornografi dengan: tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282 dan 283) dan tulisan, gambar, atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 533). Sedangkan untuk pornoaksi istilah yang mungkin mendekati dan digunakan dalam KUHP adalah merusak kesusilaan di muka umum/di muka orang lain (Pasal 281 dan Pasal 532). Varian peristilahan pornografi dan pornoaksi yang digunakan oleh KUHP di negara-negara lain adalah: obscene articles, obscene publications, obscene objects, untuk pornografi. Sedangkan untuk pornoaksi dipergunakan istilah dan kontruksi perbuatan seperti: exhibitionist act, publicly sexual acts, public indecency, indecent acts, obscene performance, offends against decency, atau acts or gesture, or any other manifestations that are against the morals or lead to public scandal. Sebagai sebuah konstruksi tindak pidana KUHP menggunakan istilah untuk pornografi dengan: tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282 dan 283) dan tulisan, gambar, atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 533). Sedangkan untuk pornoaksi istilah yang mungkin mendekati dan digunakan dalam KUHP adalah merusak kesusilaan di muka umum/di muka orang lain (Pasal 281 dan Pasal 532). Varian peristilahan pornografi dan pornoaksi yang digunakan oleh KUHP di negara-negara lain adalah: obscene articles, obscene publications, obscene objects, untuk pornografi. Sedangkan untuk pornoaksi dipergunakan istilah dan kontruksi perbuatan seperti: exhibitionist act, publicly sexual acts, public indecency, indecent acts, obscene performance, offends against decency, atau acts or gesture, or any other manifestations that are against the morals or lead to public scandal.
Adapun jenis kejahatan pornografi dapat diuraikan sebagai berikut :1) Pasal 282 ayat (1) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah : a. 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; b. membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak kesusilaan. pen), memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan; c. dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh. 2) Pasal 282 ayat (2) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan; 3) Pasal 282 ayat (3) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan; 4) Pasal 283 ayat (1) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah 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 umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya; 5) Pasal 283 ayat (3) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya; 6) Pasal 283 ayat (4) KUHP dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus mengetahui bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan; 7) Pasal 283 bis dapat diuraikan dan dikualifikasikan tindak pidana pornografi adalah Residive : 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.
Dasar pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pornografi ini adalah karena pemerintah beranggapan bahwa pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu disusun undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.
Undang-Undang Pornografi ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.
Kalau diperhatikan bahwa KUHP Indonesia mengatur delik pornografi tanpa menyebut kata-kata pornografi, cabul, tidak senonoh, dst. Akan tetapi hanya menyebutnya sebagai perbuatan melanggar kesusilaan sebagai salinan dari bahasa Belanda (aanstotelijk voor de eerbarheit). Dengan sendirinya pengertian melanggar kesusilaan itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi untuk menegaskannya.
Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit dirumuskan, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila, itu sangat relatif dan bersifat subyektif. Berbeda dengan bidang hukum yang lainnya, maka bidang pornografi inilah yang paling banyak timbul perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh garis pemisah antara hukum dan moral yang samar-samar.
Undang-Undang Pornografi ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.
·	Pornografi Dalam Perspektif  Materiil Hukum Islam
Dalam mempelajari Hukum Islam, kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam karena Islam itu sebagai agama yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam sistem ajaran Hukum Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dan darikesusilaan atau akhlak karena ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman atau agama, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam, agama Islam itu sendiri tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.
Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Al-qur’an) kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir-batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna. Agama Islam bersumber dari wahyu (Al-qur’an) dan sunnah (Al-hadist), sedangkan ajaran Islam bersumber dari ra’yu (akal pikiran) manusia melalui ijtihad, dan kerangka dasar agama Islam diantaranya adalah (1) Akidah, (2) Syariah, dan (3) Akhlak.
Akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Sedangkan akhlak merupakan perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti manusia terhadap khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan). 
Berkaitan dengan akhlak, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak akhlak seseorang.
Hancurnya atau rusaknya akhlak seseorang tersebut dikarenakan adanya musuh-musuh Islam seperti setan-setan yang senantiasa membisikkan kesesatan untuk meruntuhkan kekuatan kaum muslimin yang senantiasa berpegang pada Al-akhlaqul karimah dan jalan hidup Islam yang lurus yaitu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disampaikan media komunikasi dan informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang bersifat pornografi.
Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko obat, yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikan, memuakkan dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut.
Dalam ajaran Islam, jangankan sampai berbuat zina, mendekati zina saja sudah dilarang. Karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur‟an surat Al Isra‟ ayat 32 bahwa:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra/ 17: 32).
Di samping itu, pada dasarnya sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi kalau dilihat dari hukum pidana Islam sebenarnya termasuk ke dalam kategori takzir yang mana bentuk dan ketentuannya diatur oleh Pemerintah atau Ulil Amri.
Takzir menurut bahasa adalah, azzara yang berarti menguatkan, memuliakan dan membantu. Juga takzir bermakna at-ta‟dib (pendidikan) dan at-tankil (pengekangan). Sedangkan takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al- Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. 
Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara‟ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu, definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah takzir adalah: 1) Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara‟ dan ada batas minimal dan maksimalnya; 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri). Pornografi dan pornoaksi termasuk jarimah yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak, yang antara lain adalah perzinaan, pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan.
Dari uraian di atas telah jelas bahwa bentuk-bentuk jarimah takzir sangat banyak sekali yang di dalamnya meliputi perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu, tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengatur tentang tindak pidana pornografi dan pornoaksi atau tindak pidana lainnya yang terkait beserta sanksinya.


·	PENUTUP
·	KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1) Pornografi sebagai delik telah tegas diatur dalam KUHP dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya, Pasal 532 dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi dan juga telah tegas diatur dalam Undang-undang Pornografi serta telah jelas pula sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu sesuai dengan tingkat kejahatannya. Sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 6 bulan. Sedangkan sanksi pidana denda maksimal 7,5 milyar dan minimalnya 250 juta. Khusus untuk tindak pidana di atas yang melibatkan anak sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. Sementara bagi pelaku korporasi ketentuan maksimum pidana dendanya dikalikan 3 (tiga) ; 2) Pornografi dalam perspektif  materiil hukum Islam pornografi itu sudah termasuk dalam kategori mendekati zina, karena pornografi merupakan faktor yang paling dominan yang mendorong seseorang berbuat zina karena bisa membangkitkan nafsu seksual seseorang. Dalam ajaran Islam, jangankan sampai berbuat zina, mendekati zina saja sudah dilarang. Karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat.
·	Saran
Dari hasil penelitian tersebut penyusun memberikan saran sebagai berikut : 1) Dalam rangka penerapan sanksi pidana dan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi maka sebaiknya ketentuan pidana dalam undang-undang pornografi diharuskan dapat diobyektivikasi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya dalam hal penerapan atau pengenaan pidana denda yang terlalu besar bagi pelaku individu yang melakukan tindak pidana pornografi akan menjadi penghambat pelaksanaan Undang-Undang Pornografi tersebut di masyarakat; 2) Disarankan agar tidak terjadi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang juga mengatur masalah pornografi, maka diharuskan adanya kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan dan status Lex Specialis Undang-Undang Pornografi tersebut.
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