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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Akhri-akhir ini kita sering melihat kejadian-kejadian yang 

mungkin unik, mungkin aneh, atau mungkin menyentuh perasan yaitu 

mengenai kendaraan umum / truk yang body belakang terdapat gambar-

gambar yang tidak senonoh dijalan raya. Pesan beragam yang akan 

disampaikan si pemasang kepada publik. Eksploitasi kata dan gambar 

beragam seolah menjadi hal yang lumrah1. 

Tulisan yang kadang terlihat polos, jujur, dan bahkan vulgar sering kita 

temui di belakang body atau bak truk. Belum lagi ditambah gambar atau 

ilustrasi yang memperkuat pesan tulisan yang dimaksud. Dan jika sudah 

begini, tentu respon kita bermacam-macam. Ada yang tersentil, 

tersinggung, atau mungkin menganggapnya sebagai candaan pemilik 

kendaraan. 

Truk sepertinya menjadi ajang yang mewakili perasaan mereka. 

Dan fenomena ini sah-sah saja. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, tulisan 

tulisan dan gambar berbau porno ini, sudah tervirus hingga keseluruh 

kendaraan. Bukan hanya di truk, bahkan sudah menjamur ke kendaraan 

angkutan umum, roda tiga hingga roda dua. 

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena 

cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos 

                                                           
1 Sulsel.pojoksatu.id/read/2015/08/28/eksploitasi-seni-di-jalanan 
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masalah seksualitas. Yang dimaksudkan kiranya adalah  penampilan 

seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya 

gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang 

menyingkap sedikit atau banyak  bagian-bagian yang terkait dengan alat 

kelamin, misalnya bagian dari paha.  

Dalam peristiwa yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat 

masih banyak terdapat kendaraan angkutan barang (truk) menjadi sarana 

sebuah ungkapan perasaan para supir truk dengan menunjukan / 

memasang gambar dan tulisan-tulisan yang mengandung unsur-unsur 

pornografi. Hal ini juga menjadi hal yang sangat biasa dikalangan 

masyarakat bahkan penegak hukum menganggap tulisan atau gambar yang 

dipasang dikendaraan angkutan barang ini suatu gambar yang biasa karena 

selama ini belum ada tindakan oleh penegak hukum terkait dengan adanya 

gambar dan tulisan yang ada di kendaraan angkutan barang (truk) apabila 

dikaitkan dengan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 

(1) telah memenuhi unsur-unsur pornografi. 

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai 

perbuatan yang dilarang oleh UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

disertai ancaman pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan 

tersebut. Sementara itu menurut Undang-Undang Pornografi dalam Pasal 1 

Angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar, bergerak,  animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 

bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau 



3 

 

pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi 

seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat2. 

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut 

dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan 

segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan 

gambar, skesta, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan/ atau bentuk pesan lainnya 

melalui bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan dimuka umum 

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 

kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang 

Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan 

tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat penelitian 

yang berjudul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR 

PORNOGRAFI DALAM TULISAN DAN GAMBAR DI KENDARAAN 

ANGKUTAN BARANG (TRUK) ( ANALISIS DALAM UNDANG-

UNDANG NO 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN 

KUHP). 

 

 

 

 

                                                           
2 Drs.H. Adami Chazawi, S.H 2009, Tindak Pidana Pornografi, Surabaya, PMN Surabaya, 

Hlm 137-138 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah penggunaan gambar atau kata-kata yang mengandung 

unsur pornografi memenhui unsur tindak pidana pornografi dalam 

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? 

 

2. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menertibkan penggunaan gambar atau kata-kata yang mengandung 

unsur pornografi dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui tujuan dan latar belakang para supir truk untuk 

memasang gambar porno yang ada dikendaraan truk ? 

2. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi mengenai gambar porno 

yang ada dikendaraan truk berdasarkan UU No 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoristis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan  

ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya 

pemahaman teoritis mengenai tindak pidana pornogfari termasuk 

pula didalamnya pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum 

pidana yang berlaku saat ini serta pembaruan KUHP di masa 
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mendatang, sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana 

pornografi yang berkembang di kalangan masyarakat. 

2. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

bagaimana penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana 

pornografi. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi Penulis  

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk 

menambah pengetahuan dalam permasalahan yang akan diteliti 

oleh penulis dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir. 

2. Bagi kalangan akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi 

kalangan akademisi dalam hal tinjauan kriminologi terhadap 

gambar porno yang ada di kendaraan truk ditinjau dari Undang-

Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

3. Bagi penegak hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga proses pengambilan 

keputusan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan hukum 

yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

F. KERANGKA TEORI 

1. Tinjauan umum kriminologi 
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Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa “kriminologi merupakani 

lmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang 

orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”. 

bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting 

dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan 

sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum 

pidana3. Munculnya lembaga- lembaga kriminologi dibeberapa 

perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan 

sumbangansumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan kriminologi sebagai science for welfare of 

society. Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang 

ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika 

diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu social, 

akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu 

hukum, khsususnya hukum pidana. 

2. Tinjauan umum tindak pidana pornografi 

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk 

caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, 

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, 

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau/ pertunjukan dimuka umum 

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam 

                                                           
3 Moeljatno. 1986. Kriminologi. Bina aksara: Jakarta.hal.6 
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Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang 

melakukan perbuatan tersebut4. 

G. METODE PENELITIAN 

1. Penelitian Yuridis Normatif 

Metode pendekatan : 

Menggunakan metode pendekatan secara yuridis Normatif yakni 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hukum adalah komunitas mobil truk yang ada di Kota 

Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah penulis akan 

mendapatkan data yang akurat dan informasi-informasi yang sesuai 

dengan tujuan penelitian penulis. 

3. Sumber Data  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data 

sebagai berikut : 

a. Sumber data primer 

Sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah data hukum yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam 

                                                           
4 Drs.H. Adami Chazawi, S.H 2009, Tindak Pidana Pornografi, Surabaya, PMN 

Surabaya, Hlm 138 
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bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, jurnal, serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah data hukum yang 

diperoleh dari penelitian lapangan, wawancara, dan kondisi 

masyarakat di lapangan. 

c. Sumber data tersier  

Sumber data tersier adalah data hukum yang diperoleh dari 

ensiklopedia, kamus, glossary,  berita dan lain-lain. 

4. Teknik pengumpulan data  

a. Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab 

serta diskusi dengan para komunitas mobil truk yang ada di kota 

Malang. 

b. Questioner 

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada 

masyarakat mengenai permasalahan gambar porno yang ada di 

bagian mobil truk. 

c. Studi kepustakaan  

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan penulisan ini dan menjadikan landasan 

teoritis. 

d. Internet  
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Dengan melakukan penelusuran dan pencarian melalui internet dan 

website untuk melengkapi bahan hukum dalam penulisan ini. 

H. RENCANA JADWAL PENELITIAN

NO NAMA KEGIATAN WAKTU KEGIATAN     (Bulan ke) 

I II III IV V VI 

1 Pengajuan Outline X 

2 Pengajuan Proposal XX 

3 Seminar Proposal XX 

4 Revisi Proposal XXX 

5 Analisis Data X XXX 

6 Penulisan Laporan XXXX XX 

7 Ujian X 

I. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Data penulisan sistematika penulisan hukum yang digunakan 

sesuai dengan sistematika dalam buku pedoman penulisan hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang yang rencananya terdiri dari : 

1. Pendahuluan

2. Tinjauan Pustaka

3. Hasil Penelitian

4. Penutup


