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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 

pornografi melalui media handphone multiguna di Kota Malang. Dimana penggunaan 

handphone multiguna di kalangan pelajar dan mahasiswa ini semakin marak dipergunakan 

sebagai modus operandi baru dalam penyebaran kejahatan pornografi. Adapun tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum yang telah dilanggar oleh pengguna 

handphone multiguna sebagai perekam, penerima data video dan foto-foto porno berkaitan 

dengan tindak pidana pornografi, untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan para pengguna handphone di kalangan pelajar dan mahasiswa melakukan atau 

menerima rekaman video dan foto-foto porno melalui fasilitas handphone multiguna dan untuk 

mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort kota Malang untuk 

menanggulangi maraknya penyebaran video dan foto-foto porno melalui media handphone 

multiguna. 

Metode yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis data dengan 

menggunakan responden sebagai penunjang dalam melakukan penelitian, setelah data diperoleh 

dan dikumpulkan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan didiskripsikan guna memberi 

gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 150 orang pelajar dan mahasiswa sebagai responden diperoleh 

data-data sebagai berikut : A. Bahwa dari 150 responden sebanyak 64 orang (42,67 %) 

menggunakan fasilitas handphone multiguna sebagai media untuk menerima dan mengirimkan 

gambar maupun video porno, 21 orang yang lain (14 %) menggunakan handphone multiguna 

sebagai sarana contekan sewaktu ujian, 18 orang (12 %) bahkan menggunakan handphone 

multiguna sebagai media bermain game atau mendengarkan musik disaat mereka dalam proses 

belajar di dalam kelas. Sisanya, sebanyak 47 orang (31,33 %) tidak melakukan penyimpangan 

karena mereka bukan sebagai pengguna handphone multiguna. Jadi rata rata pengguna 

handphone multiguna menyalahgunakan fitur tambahan dalam handphone multiguna sebagai 

sarana penyebaran pornografi yang memenuhi rumusan pasal 282 KUHP. B. Bahwa 54 orang 

(36 %) menyimpan video dan foto porno tersebut dalam handphone untuk koleksi pribadi, 19 

orang (12,67 %) untuk memanfaatkan fasilitas kecanggihan handphone yang dimiliki, sedangkan 

17 orang (11,33 %)menyimpannya sebagai hobi yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan mereka 

sehari-hari. Jadi dapat diketahui bahwa alasan sebagian besar responden menyimpan foto dan 

video porno adalah untuk koleksi atau dokumentasi pribadi. C. Bahwa pihak kepolisian telah 

melakukan upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif sebagai upaya 

penindaklanjutan tinda 



 

 


