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SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB   
 
 

1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.  
 

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan 
Pihak Terkait, Saksi dan Ahli dari Pemohon dan dari Pemerintah dalam 
Perkara Nomor 10,17,23/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka 
untuk umum. 

 
 
 
 

Silakan Pemohon Nomor 10 untuk memperkenalkan diri dan 
menyebutkan siapa yang dihadirkan pada hari ini. 

 

KETUK PALU 3 X

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H.,C.N.,LL.M. 
(PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009) 

 
Kami dari Nomor 10, Majelis, yang hadir pada saat ini saya sendiri 

Rico Pandeirot dan rekan kami Rachmawati, Ratna Dewi dan Dea 
Tungga. Kami pada saat ini tidak mengajukan ahli, Majelis. 

Terima kasih. 
 

3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 
 

Pemohon Nomor 17. 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ABIDIN, S.H. (PERKARA 
NOMOR 17/PUU-VII/2009 

 
Selamat pagi, Ketua Majelis. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon 

Nomor 17, yang hadir saat ini saya Zainal Abidin, kemudian ada rekan 
kami Anggara Suarzu dan juga Andi Muttaqien. Untuk sidang kali ini kita 
mengajukan dua ahli, yang pertama Bapak Prof. Dr. Bernard Arief 
Sidarta, yang kedua Bapak Enny Soeprapto, Ph.D. 

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Kemudian Perkara Nomor 23. 
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6. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA NOMOR 23/PUU-
VII/2009) 

 
Terima kasih, Majelis. Kami Tim Kuasa Hukum Perkara Nomor 23, 

hari ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang lain diantaranya 
adalah Dian Setiawati, S.H., Roby Hesti Prawiranegara, S.H., Fauzi, S.H., 
Naning Ratningsih, S.H., Haryanti Rica, S.H. dan Margareta T. Andoe, 
S.H. Dalam sidang kali ini kami menghadirkan tiga ahli, Majelis. Yang 
pertama adalah Bapak Thamrin Amal Tomagola, ahli untuk menjelaskan 
apakah Undang-Undang Pornografi menjamin perlindungan bagi seluruh 
warga negara dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian yang kedua, 
Bapak Irwanto, ahli untuk menjelaskan apakah Undang-Undang 
Pornografi memberikan perlindungan terhadap hak anak. Kemudian yang 
ketiga, Ibu Kristipurwandari, ahli untuk menjelaskan tentang psikologi 
perempuan korban kekerasan terhadap perempuan.  

Demikian Majelis, terima kasih. 
 

7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Pihak Terkait, Komnas Perempuan. 
 

8. PIHAK TERKAI: NINIK RAHAYU (WAKIL KETUA KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, dari 

Komnas Perempuan selaku Pihak Terkait menghadirkan dua pendapat 
ahli, yang pertama adalah Ibu Prof. Dr. Safarina Sadli, dan yang kedua 
Prof. Dr. Tuty Heraty. Terima kasih. 

 
9. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Siapa yang satunya? 
 

10. PIHAK TERKAI: NINIK RAHAYU (WAKIL KETUA KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
Prof. Dr. Tuty Heraty 

 
11. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Tuty Herati, sudah hadir beliau? 
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12. PIHAK TERKAI: NINIK RAHAYU (WAKIL KETUA KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
Beliau tidak hadir, dan mewakilkan kepada kami Ninik Rahayu, 

Wakil Ketua Komnas Perempuan untuk membacakan jika diperkenankan 
oleh Majelis Hakim.  

 
13. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Baik, nanti silakan dibacakan. Tentu Ibu Tuty Herati nanti tidak 
disumpah ya, harusnya disumpah.  

Baik, kemudian Pemerintah. 
 

14. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN 
PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK, DEP 
HUKUM DAN HAM) 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 
Assalamualaikum wr. wb.  
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 
Dari Pemerintah yang hadir dari paling sebelah kiri Bapak 

Qomaruddin, Direktur Litigasi Departemen Hukum dan HAM. Kemudian 
di sebelah kanannya ada Pak Gun Satwanto, Sekretaris Menteri 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemudian di samping di 
sebelahnya lagi ada Ibu Setiawati, juga dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan. Kemudian ada Bapak Sukri Batubara dari Kominfo. 
Kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Mubarok, Kepala Biro Hukum 
Departemen Agama. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum 
dan HAM. Kemudian di samping kanan saya ada Bapak Rudy Purboyo 
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga, kemudian ada Ibu 
Seitunah juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian di 
belakang juga kawan-kawan dari tiga departemen, Depertemen Hukum 
dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen 
Kominfo, kemudian juga Pemerintah sudah hadir ahli yang sudah 
disumpah pada persidangan yang lalu yaitu ada Bapak Dr. Mudzakir, 
kemudian ada Ibu Elly Risman, kemudian Bapak Perry Umar Farouk, 
yang akan hadir kemudian sedang dalam perjalanan yaitu dr. Andre 
Mayza.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

15. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Baik. Dari DPR. Dari DPR, tidak ada? Itu bukan Ibu Adzlaeni ya? 
Tidak mewakili DPR ya, Ibu? Oh ya ya, sudah lewat tiga hari, sudah 
diganti. Pihak Terkait yang Majelis Ulama, silakan. 
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16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. WIRAWAN ADNAN, S.H.  
(MAJELIS ULAMA INDONESIA) 

 
Assalamualaikum wr. wb. 
Ketua Sidang Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Pada 

permohonan uji undang-undang ini kami adalah sebagai Pihak Terkait 
yang menerima kuasa dari Majelis Ulama Indonesia, saya sendiri adalah 
A. Wirawan Adnan, M. Lutfie Hakim dan bersama Bapak Assegaf, 
kemudian Muhammad Assegaf pada sidang hari ini berhalangan untuk 
hadir. Pada persidangan hari ini  kedua rekan kami yang berhalangan 
Pak Assegaf yang berhalangan hadir tersebut akan mewakilkan kepada 
kami yang hadir untuk menyampaikan tanggapan dari Majelis Ulama 
Indonesia.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

17. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Kemudian Pihak Terkait yang terakhir, KOWANI 
 

18. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M.Si (KETUA 
KOWANI) 

 
Assalamualaikum wr. wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua. 
Berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang ini, 

KOWANI sebagai Pihak Terkait menghadirkan tiga orang, saya sendiri Dr. 
Charletty Choesyana, M. Si. sebagai Ketua KOWANI, dan Ibu Jeanne 
Puguh, S.H. sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM, serta Ibu Puja 
Jokopramono sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM.  

Terima kasih. 
 

19. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Dan Pihak Terkait yang terakhir, Dewan Kesenian Jakarta,  hadir? 
Tidak hadir, ya? Dianggap mengundurkan diri kalau begitu. 

 
20. KUASA HUKUM PEMOHON:ZAENAL ABIDIN, S.H. (PERKARA 

NOMOR 23/PUU-VII/2009) 
 

Yang Mulia. 
 

21. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Silakan. 
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22. KUASA HUKUM PEMOHON:ZAENAL ABIDIN, S.H. (PERKARA 
NOMOR 17/PUU-VII/2009) 

 
Untuk Dewan Kesenian Jakarta, terakhir kami berkomunikasi, itu 

katanya sudah mengirimkan surat ke MK untuk sidang kali ini tidak bisa 
hadir, tapi kita harus cek lagi.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

23. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 

Tetapi suratnya belum masuk,  barangkali baru dikirim hari ini. 
Baik, kita dengarkan dulu dari Pihak Terkait sekarang. Jadi sidang ini 
nanti jam 12.00 atau jam 12.30 kita istirahat dulu untuk sholat dan 
makan siang bagi yang muslim, kemudian sesudah itu jam 14.00 kita 
buka lagi, karena nampaknya begini banyak akan memberikan 
keterangan dan kesaksian hari ini sehingga tidak mungkin satu sesi. Tapi 
meskipun kita punya dua sesi, waktu paling lama 10 menit begitu ya, 
jangan terlalu, kalau ada naskah panjang itu jangan dibaca, disampaikan 
pokok-pokoknya saja lalu naskahnya diserahkan ke sini. Untuk itu silakan 
Majelis Ulama dulu. 

 
24. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA NOMOR 23/PUU-

VII/2009) 
 

Maaf Majelis, kami hanya ingin mengklarifikasi saja, beberapa 
waktu yang lalu bukti-bukti yang kita sampaikan baru disahkan P-1. 
Sementara kita mengajukan sampai P-27, apakah itu dianggap sah 
semua atau bagaimana?  

Terima kasih.  
 

25. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.  
 
 Disahkan aja di akhir sidang. Silakan, Majelis Ulama. 
 

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: A. WIRAWAN ADNAN, S.H. 
(MUI) 
 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Atas perkenan Majelis kami tidak akan membacakan naskah kami 
kata demi kata, kami akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya saja. 
Dari  apa yang akan kami sampaikan mohon nanti Mahkamah bersedia 
menerima teks resmi kami sebagai yang resmi akan kami sampaikan di 
Mahkamah. 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia, Tim Kuasa Hukum 
Majelis Ulama Indonesia menyampaikan tanggapan terhadap 
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permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang 
telah disampaikan oleh para Pemohon yang telah teregister dalam 
Perkara Nomor 10, 17 dan 23.  

Tentang kepentingan Majelis Ulama Indonesia menjadi Pihak 
Terkait, MUI sejak awal sudah ikut serta dalam proses pengusungan 
rancangan undang-undang yang dapat dilihat dari draft usulan MUI 
berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Pornografi dan Pornoaksi tertanggal  21 Mei 2006, bahkan jauh-
jauh hari sebelumnya Senin, 25 Maret 2002 MUI telah terlibat dalam 
pembentukan Tim Penyusunan RUU Anti Pornografi yang diketuai Drs. 
Dedi Ismatulloh,  S.H.  

Alasan utama MUI untuk terkait dalam permohonan ini adalah 
didasari pada kepentingan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
kerusakan moral akibat merebaknya pornografi. Mari kita renungkan 
data-data atau hasil survei berikut ini, survei BKKBN pada tahun 2002 
menyatakan terdapat lebih dari 39% remaja pernah berhubungan seks 
sebelum nikah. Pusat kajian dan perlindungan anak pada tahun 1999 
hingga 2001 menunjukkan perkosaan terhadap anak adalah bentuk 
kekerasan yang paling banyak terjadi dimana 75% pelaku mengakui 
perkosaan yang dilakukan setelah mereka menonton film porno.  

Penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati pada tahun 
2005 di Jabodetabek  menunjukkan lebih dari 80% dari usia 9 hingga 12 
tahun telah mengakses materi pornografi. Itu baru secuil contoh. 
Pernyataan mengenai dampak buruk pornografi didukung oleh data-data 
kriminal. Terdapat bukti adanya hubungan langsung antara kasus-kasus 
pemerkosaan, pelacuran, penganiayaan anak dan penyiksaan fisik 
terhadap pasangan akibat maraknya sajian atau tayangan pornografi dan 
gaya hidup mesum serta bisnis yang berorientasi pada seksualitas. Hal 
ini disampaikan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles Uniform Crime 
Report tahun 1990. 
 MUI bersama-sama dengan lembaga agama lainnya seperti 
Walubi, PGI, KWI, PHDI, Kowani, BMOIWI, Matakin, MTP, Media Watch 
dan beberapa LSM lainnya pada hari Selasa 28 Januari 2003 telah aktif 
menghadiri rapat dengar pendapat umum tentang Rancangan Undang-
Undang Pornografi di ruang rapat Komisi Tujuh DPR RI. Dalam agenda 
dengar pendapat tersebut MUI telah mengemukakan alasan dan 
pendapatnya yang pada intinya menyatakan bahwasanya baik dari sisi 
sosial, hukum, maupun agama, negeri ini sudah sangat membutuhkan 
produk Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, karena pornografi dan 
pornoaksi telah merusak moral di berbagai lapisan masyarakat baik di 
perkotaan maupun di perdesaan, bahkan wakil dari PGI dalam agenda 
dengar pendapat tersebut memberi masukan agar batasan pornografi 
disusun sedemikian rupa supaya para pelaku tindak pidana pornografi 
dapat ditangkap. Demikian pula halnya wakil dari Walubi yang 
berpendapat bahwasanya Undang-Undang Pornografi diperlukan karena 
pornografi dapat menimbulkan nafsu-nafsu seksual. 
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 MUI berpendapat bahwa tidak benar Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan undang-undang yang dibuat 
secara kilat dan tergesa-gesa. Berdasarkan penjelasan kami tadi 
nampaknya proses penggodokan Undang-Undang Pornografi telah 
berlangsung beberapa tahun sebelum disahkan pada tahun 2008. 
Pernyataan yang dihembus-hembuskan masyarakat termasuk yang 
disampaikan dalam persidangan yang mulia ini menggambarkan seolah-
olah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibuat 
secara kilat dan tergesa-gesa atau seperti kejar tayang, antara lain demi 
mengejar target politik menghadapi Pemilu 2009. Sungguh tidak dapat 
dibenarkan dan patut untuk tidak dan tidak patut dipertimbangkan oleh 
Mahkamah yang mulia. 
 Mengenai peran agama dalam politik hukum pidana nasional 
khususnya dalam bidang kesusilaan, Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika 
memperkenalkan prinsip yang disebutnya prinsip valibilisme. Menurut 
Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika dalam agama dilarang berbuat 
salah, tapi dalam politik justru dianjurkan untuk berbuat salah agar bisa 
dievaluasi. Pandangan ini jelas telah menyimpang dari prinsip valibilisme 
yang sama sekali tidak menganjurkan berbuat salah, melainkan 
memahami karakter manusia sebagai makhluk yang mungkin berbuat 
salah. Bila dibenarkan pendapat para Pemohon tentu akan terjadi abuse 
of power oleh penguasa yang berlindung di balik prinsip valibilisme yang 
menyimpang itu.  

Kekeliruan lebih lanjut disebutkan dalam permohonan Tim 
Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kebenaran agama dan 
kebenaran moral sama di hadapan hukum, dua-duanya tidak bisa 
dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan, dalam 49. Tim 
Advokasi Bhinneka Tunggal Ika juga menyatakan, kalau kita mau 
mengatur soal moral harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam 
ayat-yat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi sehingga ukurannya jelas. 
Kekacauan dalam pandangan yang menimbulkan contradictio in terminis 
sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika 
tersebut tentu menimbulkan kesulitan tersendiri untuk memahami, apa 
sebenarnya pandangan mereka yang tunggal, yang konstan, yang tidak 
ambigius, apakah mereka menolak pengaturan moral dalam negara kita 
yang bukan negara teokrasi, kerajaan, atau  absolut, atau tidak menolak 
soal moral sepanjang harus diterjemahkan ayat-ayat agama itu dalam 
ayat-ayat konstitusi atau ayat-ayat hak asasi.  

Majelis Ulama Indonesia sama sekali tidak sependapat dengan 
Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika yang mengatakan, kalau kita bukan 
negara teokrasi, kerajaan, atau absolut, jangan atur moral di dalam 
negara. Berikut MUI akan paparkan perbandingan pengaturan pornografi 
di berbagai negara. Di Amerika Serikat yang mengusung kebebasan 
berekspresi dan kebebasan pers telah memiliki undang-undang federal 
mengenai pidana eksploitasi anak atau Children Sexual Ekploitation 
Crime, Child Protection and Obscsenity Enforcement Act tahun 1988, 
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Protection of Children from Sexual Predator Act tahun 1998, Prosecetural 
Remedies and other Tools to End Exploitation of Children Today Act 
tahun 2003.  

Di negara bebas lainnya seperti Jerman, pornografi anak, 
penggunaan kekerasan dan binatang atau hardcore tidak boleh dibuat  
dan didistribusikan. Di Prancis, pornografi yang penuh kekerasan di 
peringkat X dikenai pajak khusus 33%. Sementara negara tetangga sikap 
Singapura melalui section 377 KUHP Singapura mengkategorikan oral sex 
dan  seks melalui anus merupakan pelanggaran atau seks yang 
menyimpang dari yang alami. Di Malaysia pornografi ilegal, Korea 
Selatan memblokir situs porno dan publikasi yang mengganggu tata 
tertib publik, serta Thailand melarang situs porno, sedangkan Hongkong 
melarang penjualan atau memperlihatkan materi porno pada anak di 
bawah 18 tahun.  

Dengan membaca berbagai peraturan moral di berbagai negara 
liberal tersebut, Majelis Ulama Indonesia berharap semoga para 
Pemohon  yang bernaung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika 
segera menyadari kekeliruannya. Kami juga akan bandingkan pendapat 
para Pemohon tersebut dengan pendapat Guru Besar UI almarhum Prof. 
Umar Seno Aji mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Ketua 
MA, dan Rektor Universitas Krisna Dwipayana. Menurut Prof. Seno Aji 
unsur agama memegang peranan pengisian jika tidak dikatakan faktor 
yang memastikan dalam mencari kualifikasi apakah suatu delik itu 
bersifat susila atau tidak. Prof. Umar Seno Aji mengatakan “karena itu 
kesimpulan yang saya capai dalam seminar nasional hukum nasional 
tahun 1963 tentang hukum pidana nasional dalam bidang kesusilaan 
tidak akan berubah.” Bahkan dia menebalkan dan menambahkan 
keyakinan bahwa unsur agama khususnya dapat dipergunakan sebagai 
landasan dan sumber ilham untuk menciptakan delik-delik susila 
tersebut.  

Pemahaman tambahan yang dapat kita petik dari pendapat Prof. 
Umar Seno Aji, S.H. bahwa sekalipun beberapa delik susila telah diatur 
dalam pasal- pasal KUHP tetapi jelas masih ada kekurangan pengaturan 
di sana dan perlu dimasukkan dalam politik hukum nasional untuk 
mempersiapkan pengaturan delik susila dengan melandaskan diri dan 
mengambil ilham dari agama. Usulan Majelis Ulama Indonesia berupa 
Rancangan Undang-Undang tentang Pembrantasan Tindak Pidana 
Pornografi dan Pornoaksi berbeda jauh dengan Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  

Terdapat perbedaan yang sangat nyata antara usulan MUI berupa 
RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi 
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi baik 
dari segi judul konsiderans maupun batang tubuhnya termasuk 
pengertian dan definisi pornografi itu sendiri. Sesungguhnya MUI tidak 
dapat dikatakan gembira dengan produk Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, mengingat perbedaan yang 
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terlalu jauh antara apa yang diperjuangkan MUI dengan undang-undang 
yang dihasilkan. Namun demikian MUI berpendapat keberadaan  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut lebih 
baik daripada tidak ada sama sekali.  

Dengan membandingkan antara RUU usulan MUI dengan produk 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tidak benar dan salah besar apabila dikatakan bahwa Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanyalah pemenuhan aspirasi 
umat tertentu yaitu umat Islam, melainkan  Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut justru merupakan aspirasi dari 
berbagai kalangan dan berbagai agama yang ada di Indonesia dengan 
mendasarkan moralitas Indonesia sebagai inti unsurnya.  

Adapun pernyataan dari Pemohon  yaitu Pendeta Billy Lombok 
dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa M. Sidiq Al Jawawi Ketua 
DPP Hizbut Tahrir Indonesia memberikan kritik terhadap Undang-Undang 
Pornografi dalam perspektif Islam sebagai menyalahi dan menyimpang 
dari syariah Islam setelah dilakukan klarifikasi ternyata pendapat itu 
tidak merupakan pendapat resmi DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Lebih 
lanjut HTI mengatakan ketidakpuasan atas  Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008. Namun memandang keberadaan undang-undang a quo 
masih labih baik daripada tidak sama sekali. Apabila Yang Mulia Ketua 
Majelis Hakim Konstitusi berkenan kami akan mengajukan pengurus DPP 
HTI untuk memberi kesaksian di persidangan ini.  

MUI sependapat dengan pemerintah yang mempertanyakan 
kedudukan hukum para Pemohon. MUI sependapat dengan pemerintah 
bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 10,17 dan 23 apakah sudah 
tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang a 
quo. Sebagai contoh adalah legal standing Pemohon  I sampai dengan V 
yang merupakan Badan Hukum Privat yang diajukan oleh Tim Advokasi 
Bhinneka Tunggal Ika.  

Setelah menguraikan bidang kegiatan masing-masing Pemohon  
pada angka 14 halaman 11 disebutkan bahwa potensial korban tersebar 
dari rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Pornografi adalah 
perempuan. Kami ulangi “perempuan”, bukan para Pemohon. Namun 
dalam angka 20 halaman 12 disebutkan bahwa para Pemohon  I sampai 
dengan V berpotensi terlanggar hak-hak konstitusionalnya untuk 
memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan hak asasi 
manusia, memperjuangkan kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa 
Indonesia dengan adanya Undang-Undang Pornografi tanpa 
menguraikan dimana letak keterlanggarannya itu. Uraian legal standing 
serupa itu tentu tidak layak dipertimbangkan. Khusus terhadap 
permohonan pengujian undang-undang oleh Pendeta Billy Lombok dan 
kawan-kawan, MUI menyampaikan pendapat bahwa para Pemohon  
Pendeta Billy Lombok dan kawan-kawan dalam surat permohonannya 
tidak memiliki identitas yang jelas.  
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Hal ini berbeda benar dengan surat permohonan yang diajukan 
oleh Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi dan kawan-
kawan, dan Yayasan LBH APIK Jakarta dan kawan-kawan. Pada surat 
permohonan yang diajukan oleh Pendeta Billy Lombok tidak ada identitas 
sama sekali kecuali sekedar nama saja. Lebih lanjut Pendeta Billy 
Lombok dan kawan-kawan menilai ketentuan tentang legal standing 
dalam permohonan uji materiil dalam Mahkamah Konstitusi tidak tepat 
apabila menggunakan pandangan legal standing sebagaimana dalam 
hukum perdata yang mengharuskan adanya kepentingan hukum dengan 
kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat. Namun para Pemohon  
tidak mengajukan konsep apapun untuk menjadikan dasar legal 
standing-nya kecuali secara abstrak menyampaikan diterimanya suatu 
pengembangan dari teori dan penerapan legal standing. Yang pasti 
dalam surat permohonan Pendeta Billy Lombok dan kawan- kawan tidak 
ada uraian yang spesifik tentang koalisi tiap-tiap Pemohon, kerugian hak 
dan/atau kewenangan konstitusional tiap-tiap Pemohon  sebagai akibat 
berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana yang 
telah menjadi pandangan Mahkamah Konstitusi yang telah merumuskan 
secara ketat syarat hak konstitusional Pemohon  yaitu : 
1. Harus ada hak konstitusional Pemohon.   
2. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang-undang yang 

diuji.  
3. Kerugian spesifik dan aktual setidaknya potensial. 
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya 

undang-undang.  
5. Jika dikabulkan kerugian tersebut tidak akan menimbulkan 

kekosongan hukum. 
 
Karena surat permohonan yang diajukan oleh seluruh Pemohon  tidak 
memenuhi ketentuan Pasal  51 ayat (1) Mahkamah Konstitusi, maka 
sudah sepatutnya terhadap permohonan Pemohon  ini dinyatakan tidak 
dapat diterima. Pendapat MUI mengenai pengertian pornografi yang 
terdapat di dalam  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bagian paling 
penting dalam persoalan pengertian pornografi ini adalah rasa yang 
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dinilai oleh para Pemohon  
mengandung multitafsir.  
Belajar dari beberapa perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, 
dimana Mahkamah menyatakan berwenang untuk menafsirkan 
ketentuan undang-undang karena permasalahan yang timbul akibat 
adanya berbagai penafsiran dalam penerapan pasal-pasal a quo 
sehingga Mahkamah perlu menyatakan penafsiran terhadap  ketentuan 
pasal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah dalam 
Putusan Nomor 110,111,112,113/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 
74,80,94,59,67/PHPU.C-VII/2009 maka MUI berpendapat daripada 
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masing-masing pihak bersikukuh terhadap argumentasi masing-masing 
tentang penafsiran yang diyakini tentang penafsiran yang diyakininya 
akan lebih baik apabila menyerahkan masalah penafsiran tersebut 
kepada Mahkamah sehingga Pasal 1 ayat (1) berlaku secara conditionally 
constitutional atau konstitusional bersyarat. Namun sekedar memberikan 
masukan atas masukan tersebut, MUI menyampaikan usulan agar Pasal 
1 ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang frasa yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat diartikan mengandung unsur kesengajaan atau opzet 
untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan posita Tim Advokasi 
Bhinneka Tunggal Ika angka 183 dan 187.  

Petitum, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami 
memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dalam perkara 
ini sebagai berikut, primer menyatakan permohonan para Pemohon 
dalam Perkara Nomor 10,17 dan 23 tidak dapat diterima, subsider atau 
apabila Mahkamah berpendapat lain sudilah kiranya memberikan 
putusan menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 adalah konstitusional bersyarat, artinya konstitusional sepanjang 
frasa yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarakat pada Pasal 1 ayat (1) tersebut 
diartikan mengandung unsur kesengajaan untuk melakukannya, menolak 
permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 10, 17 dan 23 untuk 
selebihnya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan 
yang seadil-adilnya.  

Demikian kami sampaikan tanggapan ini kepada Yang Mulia Ketua 
Majelis Hakim Konstitusi semoga dapat menjadikan bahan pertimbangan 
dalam menjatuhkan putusan sesuai petitum yang kami mohonkan.  

Wassalmualaikum wr. wb.  
Tim Kuasa Hukum Majelis Ulama Indonesia Muhammad Assegaf, 

Lutfie Hakim, dan saya sendiri Wirawan Adan.     
 

27. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Terima kasih, naskahnya supaya diambil. Baik, kita dengarkan 
dulu dari Kowani.   
 

28. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M,Si. (KETUA 
KOWANI) 
 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Salam sejahtera untuk kita semua.  
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, sebelum 

menyampaikan keterangan tertulis dari Kowani izinkan kami 
menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum Kowani yakni Ibu Linda 
Agum Gumelar, S.IP. Adapun keterangan yang akan diberikan oleh 
Kowani sebagai Pihak Terkait akan disampaikan dalam bentuk tertulis 
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dan lisan, jadi keterangan lisan dan keterangan tertulis. Adapun 
keterangan  tertulis akan dibacakan kami secara bergantian yaitu saya 
sendiri dengan Ibu Jeanne Puguh.  
 

29. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
  

Bisa dipersingkat Bu ya, masuk ke pokok-pokok, jangan dibaca 
panjang semua, ya.  
 

30. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M,Si. (KETUA 
KOWANI) 
  

Terima kasih, Pak Ketua. Keterangan Konggres Wanita Indonesia 
atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 
1945.  

Kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
RI, dengan hormat bersama ini kami sampaikan rasa terima kasih yang 
begitu mendalam kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia 
atas kesempatan yang diberikan kepada Kowani sebagai Pihak Terkait 
untuk menyampaikan keterangan yang dibutuhkan terkait dengan 
permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang 
diajukan oleh beberapa Pemohon yaitu:  
1. O.C Kaligis dan Associates, Nomor Register Perkara 10/PUU-

VII/2009 mewakili kelompok orang yang memiliki kepentingan 
yang sama yang menamakan dirinya kesatuan hukum adat.  

2. Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika Nomor Register Perkara 
17/PUU-VII/2009 mewakili beberapa kelompok masyarakat yang 
merasa kepentingannya terganggu.  

3. LBH APIK, Nomer Register Perkara 23/PUU-VII/2009 mewakili 
beberapa orang maupun yang tergabung dalam kelompok 
masyarakat yang merasa dirugikan.  

 
Sebelum menerangkan keterangan Pihak Terkait, perkenankan 

kami menyampaikan profil singkat Konggres Wanita Indonesia yang 
disingkat Kowani. Organisasi Kowani berbentuk federasi dari organisasi 
kemasyarakatan wanita Indonesia yang berlingkup nasional sebagai 
kelanjutan dari perikatan perkumpulan perempuan Indonesia yang 
dibentuk dalam Konggres Perempuan Indonesia yang pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 1928 di Yogyakarta (…)        
 

31. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Ibu, kalau bisa langsung masuk ke pokok perkaranya, Bu?  
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PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M,Si. (KETUA 
KOWANI) 
  

Baik Pak, ini pengenalan Kowani hanya satu menit supaya tidak 
ada pertanyaan siapa itu Kowani. Mohon izin.  
 
KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
  

Oh, begitu. Satu menit, ya? Sudah lewat satu menit? 
 
PIHAK TERKAIY: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M,Si. (KETUA 
KOWANI) 
  

Siap. Yang dibentuk dalam Konggres Perempuan Indonesia pada 
tahun 1928 di Yogyakarta, dengan ini dapat dikatakan Kowani adalah 
federasi tertua dan terbesar di Indonesia. Kini beranggotakan 80 
organisasi wanita lingkup nasional dengan jumlah sekitar 30 juta jiwa. 
Salah satu tugas pokok Kowani adalah menyukseskan program 
pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.  

Adapun tanggapan Kowani terhadap permohonan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai  berikut, menurut 
pandangan kami para Pemohon yang mengajukan permohonn Pengujian 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kurang tepat 
dikatakan sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Pornografi.  
Para Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara jelas dan 
terarah tentang terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional 
atas berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.  

Dengan merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa ayat (1) 
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu  
a. Perorangan warga Negara Indonesia.  
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.   

c. Badan hukum publik atau privat atau  
d. Lembaga Negara.  
 

Ayat (2), “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam 
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.  

Ayat (3), “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan 
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undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara RI dan/ atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau 
undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara RI Tahun 1945.  

Berdasar pada tinjauan analisis Kowani berpendapat seyogianya 
Pemohon membuktikan terlebih dahulu apakah para Pemohon Pengujian 
materiil atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
merupakan pihak yang dirugikan atas berlakunya Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  
1. Pemohon hanya menyebut dirinya sebagai orang perseorangan, 

kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak 
menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas tentang kepentingan hukum 
apa? Dan kepentingan hukum yang seperti apa yang dirugikan atas 
diterapkannya Undang-Undang tentang Pornografi?  

2. Apakah para Pemohon benar-benar secara jelas dan nyata sebagai 
pihak yang dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya atas 
berlakunya Undang-Undang Pornografi?  

3. Apakah para Pemohon pengujian materiil atas Undang-Undang 
Pornografi benar-benar secara jelas dan nyata merasa terganggu, 
terhalangi, dalam menjalankan aktivitasnya yang sesuai dengan nilai-
nilai moral, etika, dan budaya bangsa guna mewujudkan dan 
memajukan masyarakat yang demokratis, beradab, non diskriminatif, 
sesuai dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, 
memajukan hak-hak perempuan, perlindungan dan lain-lain.  

Menurut analisa kami para Pemohon bukan sebagai kelompok, 
perorangan, masyarakat adat, badan hukum publik dan privat  yang 
dalam keadaan terlanggar haknya dalam menjalankan aktivitasnya. 
Undang-Undang Pornografi diterapkan guna melindungi warga negara 
khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda. Hal tersebut kami 
rasa tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga dari para Pemohon atau dari badan hukum privat yang didirikan 
Pemohon. Para Pemohon selalu mendasarkan keterangannya pada 
kekhawatiran akan kemungkinan dan ketakutan yang berlebihan. 
Sebatas asumsi, seakan-akan ketika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 mulai berlaku maka serta-merta aparat penegak hukum serta 
masyarakat dapat melakukan penertiban-penertiban secara tidak 
terkoordinir dan non prosedural, melakukan penangkapan dan 
pemusnahan terhadap hal yang dianggap pornografi yang tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kekhawatiran dan 
ketakutan yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak beralasan 
karena perwujudan pelaksanaan penegakan suatu norma dibatasi oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengatur dan diawasi secara ketat 
oleh pemerintah.  

Berdasarkan amanat UUD 1945 yang tercantum secara jelas 
dalam preambule alinea keempat menyatakan “bahwa negara 
berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
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darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia”. Dalam menjalankan kewajiban negara tersebut  diperlukan 
perangkat hukum, khususnya dalam hal perundang-undangan, kami ralat 
khususnya dalam hal perundangan-undangan yang merupakan dasar 
hukum bagi negara dalam melaksanakan fungsinya.  

Berkenaan  dengan keterangan di atas, Indonesia sebagai negara 
hukum staats rehct yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia sudah selayaknya mengatur 
ketertiban kehidupan warga negara dan melahirkan peraturan 
perundang-undangan yang dapat di implementasikan secara benar demi 
terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
 Merebaknya pornografi sungguh amat memprihatinkan, terutama 
bacaan, majalah, dan sejenisnya yang saat ini sangat mudah diakses 
oleh siapapun termasuk anak dan remaja. Pembuatan, penyebarluasan 
dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah 
masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat 
Indonesia. Ini merupakan indikator terjadinya kemunduran dan 
pelaksanaan etika kehidupan berbangsa yang salah satunya disebabkan 
oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, dan media pornografi 
sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong 
penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. Situasi 
maraknya pornografi sebagai media yang menyesatkan hingga 
berimplikasi terhadap dekandensi moral, kriminalitas dan kekerasan seks 
yang dilakukan remaja dan anak sesungguhnya bukan sebuah kasus 
baru yang mengisi lembaran surat kabar atau media elektronik. Kasus-
kasus kekerasan seksual, kehamilan tidak dihendaki pada remaja dan 
anak tampaknya masih belum banyak diangkat ke permukaan sehingga 
seolah-olah masalah ini dianggap kasuistik yang tidak penting untuk 
dikaji lebih jauh. Padahal timbulnya kasus-kasus seputar kehamilan tidak 
dikendaki pada remaja dan anak, kekerasan seksual, penyakit menular 
seksual pada remaja bahkan sampai aborsi, tidak lepas dari salah 
satunya semakin luas dan mudahnya mengakses pornografi.  

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP),  Undang-Undang Nomor 43 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. 
Disebabkan hal tersebut maka adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi menjadi bukti adanya upaya yang sungguh-
sungguh dari pemerintah untuk mengatur pornografi secara khusus guna 
terwujudnya pelaksanaan etika kehidupan berbangsa demi melindungi 
harkat dan martabat bangsa.  
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Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam penjelasan umum UUD 
1945 bahwa salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam 
pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa, 
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu 
undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan 
lain-lain penyelenggara pemerintah untuk mewujudkan dan memelihara 
budi pekerti yang luhur, kemanusiaan yang beradab dan memegang 
teguh cita-cita moral dan jati diri bangsa. Hal tersebut telah 
diimplementasikan lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Pornografi dinyatakan bahwa pengaturan pornografi berasaskan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan 
martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non 
diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara.  

Selain itu dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang 
Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan 
memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, 
berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang 
Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.  
Globalisasi menyebabkan adanya peluang-peluang besar untuk kemajuan 
bangsa dan juga menawarkan tantangan-tantangan yang besar 
pengaruhnya. Oleh karena itu globalisasi haruslah benar-benar 
diantisipasi dan untuk selanjutnya karena tadi atas petunjuk dari Ketua 
Majelis untuk tidak membaca secara keseluruhan barangkali sekarang 
saya mohon kesediaan Pengurus KOWANI berikutnya Ibu Jean untuk 
berkenan membacakan selanjutnya yaitu berkaitan dengan substansi. 
Mohon izin, Ketua. 
 

32. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Silakan, diringkas-ringkas juga ya, langsung ke petitumnya kalau 
bisa. 
 

33. PIHAK TERKAIT: JEAN PUGUH, S.H.  
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  

Mohon izin untuk tidak membacakan isi pasalnya untuk 
mempersingkat. Ketiga, Substansi. Pengaturan pornografi dalam 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 meliputi:  
1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi.  
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi. 
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.  
Pengaturan pornografi tersebut di atas berlaku bagi semua orang. 

Penerapan Undang-Undang Pornografi tidak diperuntukkan untuk 
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golongan tertentu. Dengan demikian pengaturan pornografi bukan 
merupakan hal yang diskriminatif sebagaimana yang selalu disampaikan 
para Pemohon uji materiil karena berlaku bagi semua orang tanpa 
membedakan jenis kelamin, ras, suku maupun agama dan keyakinan 
tertentu.  

Diberlakukannya Undang-Undang Pornografi juga tidak 
bermaksud berpihak kepada kehidupan masyarakat golongan tertentu 
dan di sisi lain juga tidak menyudutkan golongan masyarakat tertentu. 
Undang-Undang Pornografi juga tidak membatasi hak asasi setiap orang 
dalam mengembangkan daya pikir dan kebudayaan dengan mengacu 
pada UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) yang menyebutkan bahwa (tidak 
dibacakan)  

Para Pemohon uji materiil menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) 
dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia 1945. Adapun bunyi 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai 
berikut (tidak dibacakan ), Pasal 28D ayat (1) mengatur sebagai berikut, 
juga tidak dibacakan (…..) Pasal 28E juga tidak dibacakan, Pasal 28F 
juga tidak dibacakan. Mencermati Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Pornografi dan menganalisanya dengan menyandarkan pemikiran pada 
UUD 1945 maka tidak ada suatu pertentangan antara Undang-Undang  
Pornografi dengan UUD 1945. Hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut 
sebagai berikut, Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab I mengenai ketentuan umum 
yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim 
yang digunakan dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum 
yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya terutama pasal yang berisi 
asas, maksud dan tujuan.  

Bahwa ketentuan umum dimaksudkan agar batas pengertian atau 
definisi, singkatan atau akronim berfungsi menjelaskan makna suatu 
kata atau istilah. Oleh karena itu ketentuan umum harus diformulasikan 
sedemikian rupa agar tidak menimbulkan pengertian ganda. Berkenaan 
dengan hal tersebut menurut kami Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pomografi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Selain itu, Pasal 1 angka 1 tidak membatasi hak kebebasan setiap 
orang berkarya, kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk 
berpendapat, seperti yang dikemukakan oleh para Pemohon uji materiil, 
namun yang menjadi perhatian dari Pasal 1 angka 1 adalah segala 
sesuatu yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.  

Berkenaan dengan pernyataan bahwa Undang–Undang 
Pornografi dapat menghapuskan kebudayaan–kebudayaan lokal yang 
telah hidup puluhan tahun sebagai adat istiadat masyarakat, pembentuk 
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undang-undang telah mengaturnya dalam penjelasan  Pasal 3 yang mengatur 
bahwa, (tidak dibacakan) 

Jadi kita lebih cermat untuk melihat konstitusi negara Indonesia, 
maka dalam penjelasan Pasal 32 dikatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah 
kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia 
seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak 
kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indoensia terhitung sebagai kebudayaan 
bangsa. Selanjutnya dikatakan bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke 
arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-
bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau 
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat 
kemanusiaan bangsa Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi 
mewujudkan kemajuan adab, kehidupan masyarakat, adat istiadat dalam 
bingkai persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

2. Para Pemohon uji materill menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor  44 Tahun 2008 dianggap bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. 
Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008, sebagai berikut, ( 
tidak dibacakan). Bunyi Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (2) seperti yang 
disebutkan di atas, sedangkan bunyi Pasal 28I ayat (2) sebagai berikut , (tidak 
dibacakan). 

Terkait keberatan tersebut, dapat ditanggapi bahwasanya Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak bersifat diskriminitif sebagaimana telah 
dijelaskan pada pembahasan di atas. Larangan yang ditujukan tidak melihat pada 
jenis kelamin, suku, agama maupun ras. Tidak ada pengecualian, justru ketika 
ada pengaturan yang membedakan pelaksanaan atau penerapannya 
berdasarkan suku, agama, dan ras, maka akan menimbulkan diskriminasi, 
sehingga memungkinkan adanya perpecahan antara kelompok dan golongan 
masyarakat tertentu dengan kelompok dan golongan masyarakat lain. 

Undang-Undang Pornografi dibentuk khususnya untuk menyelamatkan 
anak-anak, perempuan, dan remaja dari serbuan arus globalisasi. Berkenaan 
dengan kekhawatiran bahwa anak-anak, remaja, dan perempuan menjadi obyek 
yang akan mengalami pelanggaran-pelanggaran hak akibat berlakunya Undang–
Undang Pornografi, maka kami berpendapat bahwa justru dibentuknya undang-
undang  ini untuk melindungi kaum yang rentan terhadap perempuan dan anak-
anak. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kaum perempuan dan anak-anak 
memang menjadi korban maupun pelaku pomografi. Oleh sebab itu undang-
undang ini juga bermaksud untuk melindungi perempuan dan anak-anak agar 
tidak lagi menjadi obyek pornografi. 

Selain itu Undang-Undang Pornografi berlaku bagi setiap orang sebagai 
hukum positif dengan tidak membeda-bedakan fungsi keberlakuannya, sehingga 
ke depan undang-undang dimaksud diharapkan dapat memberikan perlindungan 
dan jaminan kepastian hukum agar anak-anak, remaja, dan masyarakat pada 
umunnya terhindar dan terlindungi dari pengaruh dampak negatif pornografi. 
3.  Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 
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dianggap bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. 
Adapun Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, menyebutkan 
sebagai berikut , (tidak dibacakan), Pasal 28C UUD 1945, mengatur sebagai 
berikut , (tidak dibacakan). 
  Undang-Undang Pornografi berniat baik dan mulia. Tujuan dari undang-
undang ini adalah untuk menindak dan menertibkan para produsen dan indutri 
pornografi, bukan "memberangus" kemajemukan bangsa, karena pada reality -
nya bahwa tayangan pornografi dapat memancing tindakan seksual. Namun jika 
pada tempatnya dan mengganggu hak kenyamanan dan kemanan orang lain, maka 
dampak buruk dari pornografi tersebutlah yang harus diberantas. Berapa banyak 
anak-anak kita yang melakukan tindakan asusila dan terpaksa berhadapan dengan 
aparat penegak hukum karena perilakunya yang menyimpang akibat menonton 
tayangan pornografi. Berapa banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan 
seksual akibat tidak dibatasinya pengaturan terkait materi-materi yang memuat 
kecabulan dan eksploitasi seksual.  

Dengan akibat meluas dan suburnya industri pornografi dapat 
mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang menjadi meningkat. Eksploitasi 
seksual merupakan salah satu unsur penting dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan saja dilakukan di hulu 
dengan cara mencegah, namun juga memberantas di tingkat hilir, khususnya 
industri pornografi. Perdagangan orang dapat di berantas jika peluang untuk itu 
dihambat, karena secara langsung maupun tidak langsung antara Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ada kaitan yang 
cukup erat dan saling mendukung. 
 Kesimpulan akan dibacakan Ibu Choesyana. 
 

34. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Mau penutup, silakan. 
 

35. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M,Si. (KETUA 
KOWANI) 

 
 Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan 

mempertimbangkan analisa tanggapan dan keterangan yang telah 
disampaikan serta mengingat sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diterapkan guna memberikan 
perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi kaum rentan yaitu 
perempuan dan anak dari bahaya pornografi kiranya Ketua/Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, yang 
mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 dapat dengan bijaksana memberikan putusan: 
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1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon 
dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 56 ayat (1).  

2. Menyatakan menolak keseluruhan permohonan yang diajukan oleh para 
Pemohon karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya 
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (5). 
 

Atas keputusan yang akan diberikan secara bijaksana dan seadil-
adilnya serta perhatian dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia kami Kowani ucapkan terima kasih.  

Wassalamualaikum wr. wb.   
 

36. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 PP, supaya diambil naskahnya.  

Baik, sekarang nanti kita akan dengarkan keterangan ahli yang 
diajukan oleh pemerintah karena kemarin ini empat orang sudah datang 
di sini tapi sidang ditunda dan baru hari ini, Pak Mudzakir ini dari Yogya 
nanti dibiayai lagi kalau ditunda lagi sidangnya kasihan Depkumham itu, 
tapi sekarang kita ambil sumpah dulu para ahli yang dihadirkan hari ini. 
Pertama ahli dari Perkara Nomor 17, Enny Soeprapto,  mana orangnya? 
Coba ini Bapak Enny Soeprapto. Kemudian Bapak Arief Sidarta, dimohon 
maju sekalian Pak, yang beragama Islam di sebelah sini yang beragama 
Khatolik di sebelah. Kemudian ahli dari Perkara Nomor 23 Pak Thamrin 
Amal Tamagola, kemudian Prof. Irwanto, kemudian Ibu Kristipurwandari. 
Kemudian ahli dari Pihak Terkait Prof. Safarina Sadli. Yang beragama 
Islam di sebelah sini, Bapak Enny Soeprapto, Pak Thamrin, kemudian 
Prof. Safarina Sadli. Kemudian beragama Khatolik Bapak Arief Sidarta, 
Bapak Prof. Irwanto, Ibu Kristipurnawanti.  

Silakan yang beragama Islam, Pak Arsyad. 
 

37. HAKIM KONSTITUSI: DR. M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM  
 
 Ikut lafal. Bismillahirrohmanirrohim,  demi Allah saya bersumpah 
sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai 
dengan keahlian saya. 
 

38. AHLI SELURUHNYA: (BERAGAMA ISLAM)  
 

“Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 
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39. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Kemudian Bu Maria, yang beragama Khatolik. 
 
 

40. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., 
M.H.  
 
 Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. 
 Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong 
saya.  

Terima kasih. 
  

41. AHLI SELURUHYNYA: BERAGAMA KATHOLIK  
 
 Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong 
saya.  
 

42. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Berikutnya kita persilakan Bapak Dr. Mudzakir. 
 

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARAM, S.H. (PERKARA NOMOR 
17/PUU-VII/2009) 
 
 Majelis mohon maaf, kami menyampaikan beberapa hal keberatan 
kami, Majelis, terhadap pernyataan dari Kuasa Hukum MUI. 
 

44. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Ya, nanti akan ada tanggapan sesudah (…) 
 

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARAM, S.H. (PERKARA NOMOR 
17/PUU-VII/2009) 
 
 Bukan, kami ingin menyampaikan protes kami sebetulnya Majelis, 
karena menurut kami apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum MUI 
sudah tidak lagi membedakan mana kuasa hukum, mana Pemohon. 
Berkali-kali kuasa dari MUI selalu menggunakan kata-kata Tim Advokasi 
Bhinneka Tunggal Ika yang notabene adalah kuasa hukum dari Pemohon 
yang tidak boleh kedudukannya disamakan dengan para Pemohon. 
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46. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Ya, baik. Kami catat sebagai protes. Silakan, Pak Mudzakir  
  

47. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. MUDZAKIR (AHLI HUKUM 
PIDANA) 
 
 Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.  

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima 
kasih khusus kepada Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim yang telah 
memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat-
pendapat hukum saya atau keterangan ahli saya sehubungan dengan 
pada masa sidang yang lalu kami sudah berjam-jam untuk menunggu 
ternyata tidak terperiksa, mohon kiranya nanti diperkenankan bahwa 
kalau saya setelah menyampaikan ini untuk bisa langsung ada diskusi 
sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.  

Yang pertama, ingin saya sampaikan terlebih dahulu pendapat 
saya ini yakni seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Mahkamah 
Konstitusi pada Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi bahwa kami harus 
meringkas, dan karena materi saya ini  cukup banyak sebanyak 35 
halaman, jadi saya akan ringkas, mungkin beberapa hal yang menurut 
saya yang paling penting dan Insya Allah nanti setelah pulang dari sini 
akan saya ketik ulang untuk disempurnakan dan akan saya kirim ke 
Majelis Hakim yang saya muliakan.  

Pada pokok persoalan yang pertama yang ingin saya sampaikan 
sebagai ahli dari hukum pidana, yakni mengenai hubungan antara 
undang-undang a quo dengan ketentuan tindak pidana kesusilaan (…) 
  

48. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Saudara Ahli, itu tidak bisa di display di sini? 
 

49. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. MUDZAKIR (AHLI HUKUM 
PIDANA) 
 
 Sesungguhnya bisa. 
  

50. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Kenapa kalau sesungguhnya bisa kok tidak di ini. Tolong dibantu! 
  

51. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. MUDZAKIR (AHLI HUKUM 
PIDANA) 
 
 Hubungan undang-undang a quo yang diujikan dengan ketentuan 
tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP dan dalam undang-undang di 
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luar KUHP. Dalam…, maaf saya akan tata ulang lagi karena terlalu besar. 
Dalam diskusi atau persidangan yang lalu telah dibahas mengenai hal ini 
maka ahli berpendapat, bahwa kehadiran dari Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-
undang tersendiri dari bentuk tindak pidana kesusilaan dalam KUHP 
sebagaimana yang dimuat dalam Bab ke-14 tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan, ini dimuat dalam 2 pasal, jadi 281 dan 282. Dan tindak 
pidana kesusilaan dimuat dalam buku ketiga KUHP yang termuat di 
dalam pelanggaran.  

Dalam konteks ini yang secara singkat saya ingin sampaikan, 
model pengaturan seperti ini itu sudah menjadi apa yang saya sebut 
sebagai politik perumusan tindak pidana yang diikuti oleh negara, dalam 
konteks ini pemerintah dan DPR, dalam merumuskan undang-undang. 
Dan ini bukan hanya muncul karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tetapi ini juga berlaku pada undang-undang atau yang terbit pada 
sebelum reformasi dan juga pada masa orde baru bagian akhir. Model 
politik hukum yang seperti ini nampaknya masih berlanjut, bahkan pada 
bulan Juli yang lalu DPR telah menerbitkan undang-undang terkait 
dengan ketentuan pidana yang terkait dengan masalah penodaan 
terhadap bendera Republik Indonesia, itu pada bulan Juli tahun 2009, itu 
artinya kalau saya simpulkan bahwa model pengaturan lebih lanjut dari 
ketentuan KUHP itu ternyata diikuti terus, kalau  boleh saya katakan 
sampai akhir periode DPR 2009 ini. Sehingga dengan demikian kalau kita 
baca di dalam undang-undang yang terkait dengan bendera ini maka 
pasal KUHP ini sudah ada tentang penodaan terhadap bendera tapi juga 
diatur  lagi sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut mengenai 
penodaan terhadap bendera. Bahkan di dalam undang-undang lain juga 
sama, saya ambil contoh yang lain mengenai pencurian, sudah ada di 
dalam KUHP, tapi mencuri kayu di hutan itu berlakulah Undang-Undang 
Kehutanan yang kemudian diganti namanya adalah menjadi illegal 
logging. Tapi mencuri listrik tidak lagi dasarnya KUHP tetapi itu dalam 
Undang–Undang Kelistrikan. Demikian juga dalam pasal yang lain yang 
mengatur pencurian. Ini saya ingin sampaikan yang pertama.  

Jadi kalau ada ini, sudah cukup dengan Pasal KUHP yang hanya 
dua pasal, 281 dan 282, yang tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut, 
kalau itu yang dipandang sebagai inkonstitusional, itu artinya Mahkamah 
Konstitusi yang membawa konsekuensi yang lebih lanjut yakni adalah 
penghapusan seluruh pasal-pasal hukum pidana dalam peraturan 
perundang-undangan di luar KUHP yang jumlahnya pasalnya itu adalah 
ribuan.  

Berikutnya yang kedua, tentang hubungannya antara undang-
undang a quo yang diujikan dengan RUU KUHP. Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi  yang saya muliakan, RUU Pornografi dan 
Pornoaksi draftnya pada saat itu kami ikut membahas berkali-kali, 
setidak-tidaknya dua kali saya ikut membahas RUU Pornografi dan 
Pornoaksi. Kemudian RUU Pornografi dan Pornoaksi pada saat kami, 
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maaf kami juga termasuk anggota Tim Perumus RUU KUHP, ketika itu 
muncul ada draft RUU Pornografi dan Pornoaksi ini yang sudah siap 
untuk menjadi naskah yang sudah menjadi diskusi publik, terus 
kemudian kami sebagai tim pada saat itu mengambil keputusan bahwa 
semua naskah di dalam undang-undang  RUU yang terkait dengan 
hukum pidana khususnya  yang memuat tindak pidana yang disebut 
sebagai generic crime itu dimasukkan di dalam RUU KUHP. Sehingga tim 
mengambil kebijakan untuk memasukkan : 

1. Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana yang 
termasuk kategori generic crime, dan  

2. Norma hukum pidana yang dimuat di dalam draft RUU maupun RUU di 
dalam undang-undang yang sedang diproses itu dimasukkan semua di 
dalam RUU KUHP. 

Dan pada saat perumusan ini Majeis Hakim yang saya muliakan, 
saya selaku pribadi dengan teman-teman yang lain itu kemudian diminta 
untuk me-rewrite lagi RUU, pada saat itu maaf masih draft RUU 
Pornografi dan Pornoaksi, lahirlah kemudian masuk di dalam Pasal 468 
sampai dengan 474 untuk pornografi dan 475 sampai 479 itu termasuk 
dalam pornoaksi. Dan itu sudah dimuat di dalam naskah dari draft RUU 
KUHP.  

Majelis Hakim yang saya muliakan. 
Meskipun itu masuk di dalamnya, ternyata itu pasal pornografi 

dan pornoaksi itu kemudian kita juga telah memasukkan bagaimana 
pengecualian undang-undang tentang masalah pornografi dan pornoaksi 
ini dimuat dalam Pasal 381 RUU KUHP yakni bahwa, saya akan bacakan, 
“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 
Pasal 479 jika merupakan karya seni budaya, olah raga dan ilmu 
pengetahuan”. Jadi istilahnya di sini tidak termasuk tindak pidana 
manakala itu digunakan untuk seni budaya,olah raga dan ilmu 
pengetahuan. Jadi dengan demikian kita sudah memasang tentang 
pasal-pasal yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi, dan sekaligus 
di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang 
pengecualiannya.  

Berikutnya, itulah kebijakan yang dimaksud di dalam Perumus Tim 
RUU KUHP karena memperhatikan ketentuan yang di dalam draft RUU 
Pornografi dan Pornoaksi. Yang ingin saya sampaikan kepada Majelis 
Hakim Yang Mulia dan hadirin sekalian  yang saya hormati adalah isi dari 
pada draft RUU Pornografi dan Pornoaksi itu ternyata kemudian disusun 
ulang lagi dan kemudian dibahas di DPR, hasilnya adalah menjadi 
makhluk lain daripada yang lain. Maksud saya draft RUU itu ternyata 
kami termasuk memberi reaksi yang kritis kalau tidak salah sampai tiga 
kali pertemuan saya ikut terus mengenai kritik terhadap rumusan 
tersebut dan kritik tersebut ternyata diterima oleh Tim Perumus dan 
jadilah sekarang adalah di dalam Undang-Undang Pornografi yang 
rumusannya sekali lagi berbeda dari pada draft RUU Pornografi dan 
Pornoaksi. Sehingga dengan demikian menurut pendapat pribadi saya, 
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rumusan di dalam draft RUU Pornografi/Pornoaksi itu adalah tidak sesuai 
dengan prinsip-prinsip di dalam perumusan hukum pidana yang baik. Itu 
kesimpulan saya, hasil kajian saya pada saat itu. Tetapi setelah menjadi 
undang-undang diproses karena masukan-masukan itu sehingga lahirlah 
Undang-Undang Nomor 44, ini menurut pendapat saya rumusan itu jauh  
lebih bagus daripada draftnya dan sekarang sudah menjadi bagian 
Undang-Undang Pustik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 dan menurut saya adalah sudah lebih sempurna. Dan 
sempurna yang kalau dihubungkan denga rumusan dalam KUHP itu 
sudah memiliki hubungan yang koneksi dari sisi nilai atau normanya. 
Maksud saya adalah di dalam KUHP berlakulah kaidah umum yang 
terkait dengan delik kesusilaan, sedangkan di dalam Undang-Undang 
Nomor 44 berlakulah namanya disebut sebagai pornografi. Pornografi 
adalah spesifikasi dari delik kesusilaan, tapi delik kesusilaan tentu saja 
memiliki rumusan yang lebih general dari pada pornografi.  

Bagaimana dengan hubungan dengan nilai budaya hukum 
masyarakat. Mengenai hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
bahwa tindak pidana di bidang pornografi atau boleh dikatakan tindak 
pidana di bidang kesusilaan adalah tindak pidana yang memiliki karakter 
tersendiri dibanding dengan tindak pidana yang lain, sebut saja misalnya 
saja adalah pembunuhan. Karena tekanan tindak pidana pembunuhan itu 
lebih  pada nilai-nilai yang objektif, yang tampak di permukaan, 
sedangkan di dalam tindak pidana pornografi ini dan delik kesusilaan ini 
umumnya yang disebut dalam doktrin sebagai tindak pidana yang 
bersifat subjektif seperti halnya adalah tindak pidana penghinaan dan 
pencemaran nama baik yang telah diujikan di hadapan Majelis 
Mahkamah Konstitusi ini.  

Maka, kalau kita lihat dari konteks itu maka norma hukum pidana 
yang terkait dengan delik kesusilaan atau juga dengan delik pornografi 
paling tidak menganut dua hal atau mengandung unsur dua hal. Yang 
pertama adalah memuat nilai yang bersifat universal, dan yang kedua 
adalah memuat nilai yang lokal. Yang dulu ketika menguji mengenai 
kehormatan dan nama baik atau tindak pidana penghinaan saya katakan 
ada nilai universal dan nilai lokal. Yang universal itu nanti dinilai secara 
objektif, maaf yang universal itu ada bagian-bagian tertentu yang bisa 
berlaku untuk negara-negara yang lain atau setiap manusia yang 
biasanya dia adalah berhubungan dengan nilai kemanusiaan dan hak 
asasi manusia dalam rangka untuk menghormati atau meningkatkan 
kemanusiaan dari manusia dan dalam perspektif hukum pidana maka 
muncullah itu yang dilarang adalah perbuatan yang merendahkan nilai 
kemanusiaan, nilai kemanusiaan manusia dilihat dari sudut moral 
kesusilaan, dalam konteks kesusilaan dan pornografi.  

Sedangkan sifat lokalitas nilai kesusilaan itu ditentukan oleh 
lingkungan budaya hukum masyarakat yaitu setiap lingkungan budaya 
hukum masyarakat memiliki cara merumuskan perbuatan yang dilarang 
yang bertentangan dengan norma hukum pidana kesusilaan atau 
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pornografi yang berbeda-beda. Di sinilah mulai muncul namanya adalah 
nilai atau ukuran yang subjektif, kemudian itu diobjektifisir.  

Bagaimana hubungannya dengan konteks budaya lokal? Kalau 
kita menjelaskan atau memahami hukum berpijak pada dua konsep tadi 
yakni di dalam hukum ada nilai universal dan di dalam hukum di bidang 
kesusilaan dan nilai lokal, maka di sinilah harmonisasi antara nilai hukum 
yang universal dan nilai hukum yang lokal. Sehingga dengan demikian 
norma kesusilaan itu akan harmonis antara nilai yang universal dan nilai 
yang ada di lokal dimana masyarakat tersebut itu berada. Oleh sebab itu 
di dalam ketentuan atau dalam satu kebijakan Tim Perumus RUU KUHP 
secara sengaja diperdebatkan khusus mengenai Pasal 1 ayat (3) dan 
ayat (4). 

Majelis Hakim yang saya muliakan. 
Di dalam Pasal 1 ayat (3), ayat (4) itu menunjukkan Tim Perumus 

untuk bisa mengharmonisasikan antara nilai-nilai yang berlaku lokal dan 
nilai-nilai yang berlaku nasional dan juga nilai yang berlaku secara 
universal. Taruhlah misalnya adalah tindak pidana yang terkait dengan 
hukum adat, maka prinsipnya mengakui ada tindak pidana hukum adat, 
tetapi hukum adat tindak pidana harus disesuaikan dengan nilai-nilai 
nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan juga harus 
dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai prinsip hukum umum 
yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.  

Inilah kebijakan dari Tim Perumus RUU KUHP dalam rangka untuk 
merespon nilai-nilai lokal tersebut. Oleh sebab itu rumusan norma di 
dalam delik kesusilaan semestinya harus dipahami dalam satu konteks 
itu, dan ternyata Tim Perumus atau legislatif dalam membahas tentang 
Undang-Undang Pornografi telah melakukan itu, itu bisa dibaca di dalam 
ketentuan pertimbangannya, konsiderannya bisa dibaca juga di dalam 
bagian awal undang-undang tersebut dan juga bisa dibaca di dalam 
penjelasan dari undang-undang tersebut yang menurut penilaian ahli 
adalah telah menggambarkan, telah sinkron dengan kebijakan legislasi 
yang dirumuskan oleh Tim Perumus RUU KUHP.  

Majelis Hakim yang saya muliakan. 
Kami membaca, kami ikut hadir pada sidang yang lalu, pernah 
ditampilkan namanya adalah tari tumatenden. Ini sekedar untuk 
improvisasi apa yang pernah terjadi di ruang sidang ini, ternyata Majelis 
Hakim yang saya muliakan pakaian yang dikenakan oleh penari yang di 
depan Majelis Hakim Konstitusi yang oleh berita di media dikatakan 
terpana melihat penarian itu. Ternyata Majelis Hakim kalau kami baca di 
YouTube.com tari Tumatendet ini pakaian yang sangat indah sekali, 
karena dia adalah menggunakan baju-baju adat yakni adalah 
menggunakan baju, kemudian bajunya ke bawah tidak ada belahan 
sampai kepada bagian paha yang menyebabkan celana dalam itu 
kelihatan. Ini yang menjadi masalah, kami maaf narasi pada sat itu 
karena kemarin diminta ahli supaya, apakah ini masuk sebagai 
pornografi atau tidak? Kami pada saat itu tidak kesulitan melihatnya dan 
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kami mempunyai perbandingan ketika saya melihat YouTube di sini 
ternyata pakaiannya sangat bagus. 
 Jika berkenan Ketua Majelis Hakim menampilkan tarian-tarian itu 
akan kami tampilkan, sekilas saja, supaya ada gambaran perbandingan. 
 

52. KETUA: Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD.,S.H.  
 
 Boleh, silakan  
 

53. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. MUDZAKIR (AHLI HUKUM 
PIDANA) 
 
 Ya, kalau yang satu ini adalah dari sidang Majelis Hakim yang ada 
di sini. Ini akan saya tampilkan agar lebih besar. Ini saya ambil contoh 
tentang pakaiannya di sini. Pakaiannya di sini adalah pakaian yang 
celananya kelihatan. Sekarang saya tampilkan di YouTube, maaf ini kalau 
ada gambar yang nyelonong yang tidak jelas ini bukanlah karena saya 
Majelis. Ini saya ingin menunjukkan gambar dimana dia pakaian sangat 
bagus sekali, kemudian pakaiannya panjang di sini tidak kentara begitu, 
mungkin sekilas sepertinya sudah cukup. Saya ingin menunjukkan bukan 
tariannya, saya bukan ahli tari tetapi pakaiannya. Jadi kalau kita lihat 
bandingannya ini, mohon kiranya nanti Pemohon atau mungkin dari 
kemarin yang menyajikan narasi tentang ini, ini sesungguhnya yang 
orisinal yang mana? Apakah yang orisinal itu yang ditampilkan yang di 
depan sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini atau yang dimuat 
di YouTube ini. Kalau itu yang asli itu adalah yang dimuat di depan 
Majelis, yang di tampilkan di Majelis Hakim Konstitusi ini, itu artinya ada 
kemajuan dalam rangka untuk penutupan bagian bagian anggota tubuh, 
tetapi kalau itu yang asli di sana adalah tari Tumatendet ini adalah yang 
dimuat di You Tube itu artinya yang ditampilkan di sini adalah 
pengurangan-pengurangan baju, ada sobekan yang dalam sampai celana 
dalamnya kelihatan. Sesungguhnya ini mana yang benar? Kalau 
sekiranya budaya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya asli 
dari daerah bersangkutan dan itu kemudian seperti yang ditampilkan tadi 
tentu saja itu adalah budaya yang mempunyai nilai-nilai luhur yang 
terhormat, tetapi kalau itu yang ditampilkan yang pengembangannya itu 
ditampilkan seperti yang penari di depan Mahkamah Konstitusi yang 
pada sidang yang lalu, mohon maaf Majelis Hakim saya kira harus ada 
narasi yang menjelaskan perbedaannya dimana sebetulnya yang asli 
yang mana? Kalau yang seperti itu tentu saja mestinya harus disesuaikan 
dengan nilai-nilai sebagaimana menggambarkan tentang perbuatan itu. 
Saya khawatirkan juga karena itu background-nya adalah bidadari yang 
sedang mandi jangan sampai di kemudian hari, “loh mandi kok masih 
pakai baju?, bisa jadi dikembangkan, dikembangkan akhirnya tidak pakai 
baju.  
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Sekarang perbandingan ketentuan pornografi dengan negara lain, 
yang tadi sebagian sudah disebutkan tetapi saya ingin to the point saja 
pada bagian-bagian tertentu yang ketentuan ini kami kaji dengan Prof. 
Badar Naway Arief dalam rangka untuk menguji seberapa norma 
pornografi yang ada dimuat di dalam kita ini seimbang atau sejajar atau 
ada perbandingan dengan negara-negara lain. Kita rumuskan di sini 
antara lain Brunei Darussalam yang juga memuat rumusan, kalau di 
Indonesia Pasal 1 ayat (1) atau Pasal 1 kesatu, ini tidak perlu saya 
bacakan yang esensinya dia juga memberi definisi tentang pornografi 
atau mungkin dari kesusilaan atau mungkin delik percabulan yang 
konteksnya adalah tindak pidana kesusilaan. Contoh lagi adalah Cina 
juga membuat rumusan yang sama bahkan agak lebih lengkap. 
Demikian juga Norwegia juga membuat rumusan yang sama tentang 
pornografi tentang yang terkait dengan perbuatan pornografi atau 
perbuatan yang lain yang tidak senonoh. Vanuatu juga demikian, hanya 
saja Vanuatu itu tidak memberikan indikasi-indikasi atau unsur-unsur di 
dalamnya. Sekarang bagaimana dengan normanya atau perbuatan yang 
dilarang? Brunei Darussalam juga telah memuat perbuatan yang 
dilarang, ini bisa dicontohkan di dalam Brunei di sini, Brunei 
menggunakan istilah yang disebut sebagai melakukan perbuatan cabul di 
tempat umum. Kemudian Korea juga membuat rumusan yang sama 
yakni adalah kaitannya dengan perbuatan cabul, Jerman juga yang 
sama, Norwegia juga sama, demikian juga Rumania, Vanuatu, dan 
seterusnya. Ini yang bisa saya kutip dan Insya Allah kami akan 
sampaikan kepada Mahkamah untuk secara bijak untuk membandingkan 
di sini, bisa mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya. 
 Majelis Hakim yang saya muliakan, itulah gambaran tentang 
pornografi negara-negara lain yang kalau boleh saya simpulkan ini 
berarti negara-negara lain juga memperhatikan persoalan pornografi. 
Dan kita sudah Indonesia sudah memberikan rumusan pornografi itu 
dimuat di dalam Pasal 1 kesatu, tidak perlu saya bacakan. Sekarang 
bagaimana contoh negara lain dalam rangka memberantas pornografi, 
ini yang saya ambil dari website. Bahwa dalam konteks ini Cina terakhir 
telah mengejar tentang pornografi di cyber yakni di dalam berita antara 
dari Reuters yang dikutip oleh Antara. Cina kejar situs bermuatan kasar 
dan pornografi, Cina terus tekan Google agar soal muatan pornografi 
yang esensinya bahwa negara Cina telah berjuang keras untuk 
menghapuskan pornografi melalui media. Itu di Cina, mungkin di sana 
tidak ada Pancasila tetapi di kita punya negara Pancasila tentu saja 
menurut pendapat saya kutipan saya akan saya masukkan tentu saja 
lebih greget daripada Cina. Karena tahu persis bahwa di sini adalah 
dampaknya luar biasa seperti yang saya kutip lagi di sini nanti akan saya 
lampirkan pendapat Donald Al Hilton ini juga sama juga bahwa yang 
menyatakan bahwa pornografi itu merusak otak, potensi kecerdasan 
yang seharusnya bisa berkembang ketika makin dewasa menjadi 
terhambat.  
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 Sekarang pada gilirannya Majelis Hakim Konstitusi yang saya 
hormati, bagaimana konstitusionalitas norma hukum dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dimohonkan uji materil? Saya ingin 
sampaikan dasar pemikiran saya dalam menguji undang-undang yang 
terkait dengan kesusilaan. Ini agak berbeda Majelis Hakim kalau kita 
menguji delik kesusilaan dengan Konstitusi dengan delik-delik yang lain 
yang selama ini yang pernah diujikan di ruang sidang Mahkamah 
Konstitusi ini. Pertama, adalah dalam melakukan uji materil, judicial 
review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang diujikan adalah norma hukum pidana yang 
dimuat dalam undang-undang dengan norma hukum Konstitusi. 
Berikutnya yang kedua, norma hukum Konstitusi yang dimuat di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
norma hukum yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma hukum dalam batang 
tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua norma tersebut 
pembukaan dan batang tubuh menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan meskipun demikian norma hukum dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dalam bahasa filsafat, 
hukum dikatakan mengatasi atau dengan kata lain dia adalah menjiwai 
atau lebih tinggi dari norma yang dimuat di dalam batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian berdasarkan prinsip apa 
yang saya sampaikan yang kedua ini, itu artinya di dalam memahami 
pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia yang dijadikan dasar 
untuk menguji tindak pidana atau rumusan norma hukum pidana yang 
terkait di dalam delik kesusilaan semestinyalah kita mengacu juga pada 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena nilai-nilai yang 
diharapkan pada kita adalah atau nilai-nilai yang menjiwai daripada 
batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam yang relevan dengan 
persoalan tindak pidana atau delik atau norma kesusilaan bersumber dari 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Sekarang persoalan berikutnya adalah konstitusionalitas. Saya 
ingin sampaikan lebih dulu tentang isu-isu hukum yang diajukan yang 
berkembang di persidangan, pertama.  Isu hukum undang-undang a quo 
merupakan bentuk peragaman terhadap pandangan tertentu. Ini secara 
singkat saya jawab secara kalau pikiran ini mengacu kepada draft RUU 
Pornografi dan Pornoaksi, iya. Tetapi kalau dengan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008 insya Allah tidak. Saya akan jelaskan mengenai 
argumen ini nanti bisa di-anu-kan. Yang kedua isu hukum tentang 
undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip kebhinekaan dan 
multikulturalisme. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hukum itu 
mengandung nilai-niali universalnya dan di dalamnya mengandung nilai 
lokalnya. Karena di dunia ini tidak pernah ada hukum atau sebut saja 
masyarakat dunia yang menganjurkan anak-anaknya menjadi atau 
melakukan hubungan seksual yang ditampilkan secara publik, menurut 
saya tidak ada karena itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. 
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Demikian juga yang terkait dengan persoalan pornografi sebagaimana 
dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Maka oleh 
sebab itu undang-undang tersebut telah mengatur pengecualian-
pengecualian. Kalau tadi di dalam RUU KUHP sudah dimasukkan paling 
tidak empat pengecualian, kalau pada sidang yang lalu ahli 
mengemukakan tambah satu lagi tapi di dalam undang-undang ini sudah 
memuat pengecualian antara lain yang memuat di dalam Pasal 3 huruf 
B, “menghormati, melindungi, melestarikan nilai seni dan budaya adat 
istiadat ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk”, itu 
artinya Pasal 3 huruf B telah memberi menetralisir kemungkinan norma 
ini kalau diterapkan sudah dipertimbangkan di sini harus menegakkan 
hukum mengharmonisasikan antara undang-undang dengan norma yang 
hidup di dalam masyarakat melalui pintu masuknya ini adalah Pasal 3 
huruf B. Dalam penjelasan Pasal 3 dipertegas lagi yakni adalah 
perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya 
diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, ini merujuk kepada 
undang-undang yang berlaku. Pasal 14 itu juga memuat ketentuan 
demikian, “ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan dan 
perbuatan penyebarluasan dan seterusnya produk pornografi untuk 
tujuan dan kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan 
pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dalam peraturan pemerintah”. Itu 
artinya kalau tujuan pelayanan kesehatan tidak termasuk bagian tindak 
pidana pornografi. Penjelasan Pasal 6 mungkin cukup panjang di sini 
juga menunjukkan hal yang demikian, yang esensinya itu adalah bagian 
yang lain dari sebagai pengecualian yang ada di dalam penerapan 
undang-undang. Bagaimana dengan arah perumusan norma penegakan 
hukum norma hukum pidana dimuat dalam penjelasan umum tersebut 
atau dimuat dalam penjelasan umum, saya kira tidak perlu saya bacakan 
yang tadi sudah dibacakan.  

Berikutnya isu hukum tentang undang-undang a quo melanggar 
asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang tadi sudah 
saya jelaskan bahwa yang terhormat Majelis Hakim ini merupakan sudah 
politik hukum pemerintah dan legislatif yang esensinya sama tadi adalah 
bahwa di dalam melakukan pengaturan undang-undang itu selalu 
mengacu kepada apa yang disebut sebagai pengembangan hukum 
pidana di luar KUHP dan itu ternyata Undang-Undang Pornografi 
Pornoaksi ini sudah diproses. Kalau boleh saya katakan, dari draft dari 
risetpun saya sudah terlibat karena pada saat itu saya juga pernah 
menjadi responden dari teman-teman yang melakukan riset tentang 
pornografi dan setelah rumusan terjadi kamipun terlibat di dalamnya. 
Seingat saya ini tidak kun fayakun ketika masuk di dalam RUU KUHP tapi 
diproses yang panjang, kalau boleh saya katakan. Karena memuat nilai 
yang sering ditafsirkan secara kontroversial sehingga seolah-olah 
undang-undang ini adalah tiba-tiba dan ujug-ujug suddenly, padahal itu 
diproses secara panjang dan hasil riset juga secara panjang kebetulan 
saya tahu dan mengikuti. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang saya 
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muliakan, memang ada undang-undang lain yang begitu mendadak dan 
sebagainya tapi kalau dilihat dari proses yang terjadi kalau menurut saya 
adalah prosesnya ini seperti halnya yang diberlakukan kepada undang-
undang yang lain.  

Berikutnya isu hukum mengenai undang-undang a quo 
merupakan pengaturan berkelebihan yang tidak bisa dibuktikan 
hubungan kausalitasnya dengan kejahatan yang terjadi ini juga sama 
juga hampir semua undang-undang pertimbangannya itu selalu memuat 
hal-hal yang terjadi dan diprediksi yang terjadi memang tidak perlu ada 
pembuktian di situ dan kami bisa contohkan dalam undang-undang yang 
lain itu juga sama mengatur yang sama ketika misalnya, Undang-Undang 
31 Tahun 1999, Undang-Undang 30 Tahun 2002 tanpa ada data yang 
menunjukkan mengenai hal itu, tetapi itu bisa diprediksi akan 
kemungkinan terjadi seperti itu sehingga kalau tokh dikatakan bahwa itu 
teknik legal drafting seperti itu sesungguhnya di dalam bahasa legal 
drafting tempatnya bukan pada normanya tapi tempatnya itu di dalam 
naskah akademik undang-undang. Jadi undang-undang disusun hasil 
riset, hasil riset kemudian disusun dalam naskah akademik, naskah 
akademik lompat kepada perumusan norma dan kemudian penjelasan 
dan seterusnya. Jadi ini yang menurut pendapat saya proses yang 
seperti itu, jadi kalau ditanyakan itu dalam undang-undang tentu saja 
tidak, adanya dalam naskah akademik.  

Majelis Hakim yang saya muliakan, dari penjelasan tersebut 
menurut pendapat saya maka proses pembentukan hukum sebagaimana 
dimuat di dalam isu hukum yang keempat yang saya tampilkan di sini 
sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam aturan hukum 
yang lain. Memang pada saat sebelum reformasi naskah hukum, naskah 
akademik itu tidak diperlukan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 maka naskah akademik itu diharuskan. Bahkan yang 
terakhir, karena sudah terbit oleh BPHN berdasarkan kepada peraturan, 
maaf ini, terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH dan 
seterusnya tahun 2008 tentang pedoman penyusunan naskah akademik 
rancangan perundang-undangan maka muncullah di situ sekarang sudah 
kewajiban untuk menyusun naskah akademik dan inipun kami sosialisasi 
kepada Saudara-Saudara kita yang membuat peraturan perundang-
undangan di daerah.  

Sekarang isu tentang undang-undang a quo tidak diperlukan lagi 
karena sudah ada KUHP dan undang-undang yang lain yang mengatur. 
Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah perluasan dari Pasal 281 dan 
282, demikian juga dengan undang-undang yang lain. Lantas bagaimana 
memilih dan memilih kapan dia undang-undang nomor ini dikatakan 
kalau itu hanya sekedar yang konvensional atau sebut saja itu tindak 
pidana kesusilaan yang konvensional berlakulah itu Pasal 281. Kalau itu 
yang terkait dengan sarana IT di-online-kan baru berlakulah itu Undang-
Undang ITE. Kemudian kalau itu terkait dengan penyiaran kalau ada di 
sana pasti masuklah Undang-Undang Penyiaran dan inilah undang-
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undang yang lain yang mengisi bagian yang tidak terjangkau dengan 
bagian undang-undang yang lain sehingga dengan adanya Undang-
Undang Pornografi ini akan melengkapi dan menyempurnakan bidang 
hukum yang selama ini dipersoalkan. Saya ingin sampaikan Majelis 
Hakim yang saya hormati problem yang terjadi penegakan hukum delik 
kesusilaan adalah problem interpretasi karena di dalam Pasal 281, 282 
adalah rumusan yang bersifat open hanya dikatakan melanggar 
kesusilaan. Ketika masyarakat lapor kepada polisi wah ini perbuatan 
yang melanggar kesusilaan polisi bingung membuat rumusan ini apa 
yang disebut sebagai kesusilaan? Akibatnya adalah polisi tidak bisa 
merumuskan perbuatan itu sehingga Majelis Hakim yang saya muliakan 
di pengadilan sangat sedikit sekali delik kesusilaan yang diproses 
pengadilan, karena apa? Awal mula menurut seorang polisi dia adalah 
sulit untuk merumuskan mana yang termasuk susila mana yang tidak, 
sehingga dengan demikian hadirnya Undang-Undang Pornografi paling 
tidak mengurangi kemungkinan masyarakat untuk bertindak dan tidak 
main hakim sendiri dengan cara adalah pemberian indikator-indikator 
yang terkait dengan delik kesusilaan dan pornografi. Dengan demikian 
Majelis Hakim undang-undang itu diperlukan dalam rangka mengisi 
kekosongan hukum bagian yang di sini. Tentu saja tadi sudah saya 
sampaikan dalam menerapkan hukum secara bijaksana awas di dalam 
nilai-nilai kesusilaan pornografi terkait dengan kesusilaan ada nilai 
universal dan ada nilai lokal. Maka di dalam hal mengelaborasi nilai lokal 
ini penting aparat penegak hukum harus menggali nilai-nilai yang hidup 
ini di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan di dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.  

Berikutnya mengenai pembahasan masing-masing norma di dalam 
Undang-Undang 14 yang diujikan ini akan secara singkat bagaimana 
pendapat hukum saya yang terkait Pasal 1 angka 1. Majelis Hakim Pasal 
1 angka 1 menurut pendapat ahli adalah bukan memuat norma sehingga 
pengujian terhadap Pasal 1 angka 1 secara berdiri sendiri menurut saya 
tidak bisa karena tidak ada orang di dalam hukum pidana itu karena 
melanggar Pasal 1 angka 1 dimasukkan ke penjara, sehingga dengan 
demikian rumusan Pasal 1 belum menjadi norma hukum pidana. Pasal 1 
angka 1 ini akan menjadi norma hukum pidana apabila dia dihubungkan 
dengan pasal-pasal yang lain terkait dengan Pasal 1. Oleh sebab itu 
seharusnya menguji Pasal 1 angka 1 adalah harus dicontohkan, misalnya 
pasal tindak pidana yang terkait dengan pornografi pasal tertemtu di-
juncto-kan dengan Pasal 1 atau setidak-tidaknya menguji pasal yang lain 
yang rujukannya Pasal 1 automatically menguji yang lain juga menguji 
Pasal 1, sehingga kalau teknik pengujian seperti ini saya tidak 
membayangkan ini bagaimana di sini tidak memuat norma, kalau basic 
berpikir saya adalah menguji itu harus norma dan Pasal 1 adalah 
penjelasan pengertian. Pasal 1 berdiri sendiri bukanlah norma maka 
kalau dihubungkan dengan yang lain baru dia bermakna sebagai sebuah 
norma, sehingga dengan demikian pengujian Pasal 1 ayat (1) dan juga 
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pasal-pasal yang dimuat dalam Pasal 1 yang berisi pengertian 
semestinya harus di-juncto-kan dengan pasal yang lain.  

Berikutnya Pasal 4, yang dikatakan di sini tidak perlu saya 
bacakan. Komentar saya di sini adalah rumusan Pasal 1 huruf a, 
perbuatan yang dilarang adalah memproduksi dan seterusnya. Norma 
hukum pidana tersebut ditujukan kepada setiap orang yakni siapa saja 
dan tidak ditujukan secara khusus kepada orang yang memiliki perilaku 
seks yang normal atau menyimpang. Larangan ini lebih ditujukan 
kepada orang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 
pengaruh negatif perbuatan pornografi yang sengaja dibuat diproduksi, 
diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, disiarkan, dan seterusnya. 
Jadi tidak dapat dikenakan kepada orang yang melakukan sanggama 
dengan pasangan yang normal atau pasangan yang menyimpang yang 
tidak dipublikasikan atau disiarkan kepada masyarakat di muka umum, 
inilah pentingnya kata-kata di muka umum seperti halnya tadi saya 
kutipkan negara lain juga sama. 
 Jadi kalau dia sendiri dan tidak diketahui umum, tidak masuk 
bagian di sini. Menurut ahli, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf A, telah memuat norma hukum yang terang dan jelas 
dan tidak ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang bersifat 
diskriminatif yang memuat norma esensi yang mengatur larangan agar 
masyarakat terlindungi dari dampak pornografi. Oleh sebab itu 
perbuatan membuat dan seterusnya yang esensinya menyebarluaskan 
pornografi adalah perbuatan yang tidak baik, tidak dibenarkan, dan 
dilarang. Oleh sebab itu atas pertimbangan tersebut ahli berpendapat 
norma hukum yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf A tidak 
bertentangan dengan norma hukum Konstitusi sebagaimana dimuat 
dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, 
perbuatan dilarang adalah memproduksi dan seterusnya yang memuat 
secara eksplisit memuat ketelanjangan dan tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan. Interpretasi ketelanjangan atau tampilan 
yang mengesankan ketelanjangan dalam konteks Pasal 4 ayat (1) huruf 
D harus dimaknai di samping dimuat dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf 
D, juga harus dihubungkan dengan perbuatan pornografi yakni 
perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan masyarakat. Melalui 
tafsir secara sistematis atau sistemik dapat diperoleh pengertian yang 
jelas mengenai pengertian Pasal 4 ayat (1) huruf D. Oleh sebab itu ahli 
berpendapat Pasal 4 ayat (1) huruf D tidak bertentangan dengan Pasal 
28 dan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Rumusan konstitusional norma hukum Pasal 4 ayat (2), maaf ini tidak 
diujikan. Jadi bagian yang kesepuluh, saya hanya merujuk kepada yang 
sebelumnya. Pasal 10 yang di dalamnya memuat norma hukum, dimuat 
dalam Pasal 10 ditujukan kepada pornografi yang bersifat langsung 
atau life, sedangkan rumusan norma hukum Pasal 4 ayat (1) yang 
ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak langsung, nah 
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perbuatan yang dilarang adalah mempertontonkan diri atau orang lain, 
pertunjukan di muka umum, menggambarkan ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi dan 
lainnya. Jadi mempertontonkan diri dan sengaja mempertontonkan 
dirinya sendiri dalam pertunjukkan atau di muka umum, sedangkan 
mempertontonkan orang lain berarti yang ditujukan adalah kepada 
setiap orang yang sengaja mempertontonkan orang lain dalam suatu 
pertunjukan, ini yang ingin saya jelaskan di sini ada kemungkinan 
perempuan itu menjadi pelaku, tetapi juga perempuan itu menjadi 
korban dan umumnya perempuan dalam konteks ini adalah menjadi 
korban. Di sinilah yang ingin saya sampaikan dalam doktrin hukum 
pidana kalau seseorang itu menjadi korban dia tidak dapat diterapkan 
sebagai pelaku.  

Berikutnya, mungkin saya lompati sedikit, atas dasar menurut 
ahli rumusan norma hukum dalam Pasal 10 tersebut, sejauh ditafsirkan 
berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, bukan ilmu politik, 
bukan ilmu yang lain tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana tidak 
bertentangan dengan norma hukum Konstitusi sebagaimana dimuat 
dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945, dan sesuai norma hukum Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 saya kira tidak terlalu 
komentar buat saya, Pasal 21 mengenai peran serta masyarakat yang 
dikatakan juga inkonstitusional, maaf peran serta masyarakat di dalam 
hukum sekarang ini menjadi tren dari produk hukum legislatif yang 
terbit setelah reformasi termasuk juga Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi, memang dia sengaja memberdayakan masyarakat dalam 
rangka untuk bersama-sama untuk melakukan pencegahan kejahatan, 
hal yang sama juga berlaku terhadap Undang-Undang Tindak Pidana 
Pornografi, oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Sehingga 
dengan demikian menguji konstitusionalitas tentang pemberdayaan 
mestinya adalah juga berlaku pada undang-undang yang lain yang 
menyertakan partisipasi masyarakat yang biasanya masuk di dalam 
konteks lembaga yang independen. Oleh sebab itu menurut ahli norma 
Pasal 20 dan Pasal 21 tidak bertentangan dengan norma hukum 
Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945. 
 Sekarang Pasal 23 penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. 
Rumusan Pasal 23 menurut ahli sudah jelas bahwa penegakan hukum 
pidana undang-undang a quo berdasarkan hukum acara pidana yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/81 tentang KUHAP dengan 
pengecualian apabila undang-undang a quo mengatur lain maka 
berlakulah hukum acara sebagaimana undang-undang ini. 
Pemberlakuan Pasal 23 tidak merugikan siapapun yang sesuai dengan 
asas utama dalam acara hukum pidana yakni persamaan kedudukan di 
depan hukum. Jadi kalau misalnya terkait dengan persoalan 
perlindungan saksi, perlindungan korban itu juga berlaku Undang-
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Undang Perlindungan Saksi dan Perlindungan Korban. Tetapi jika 
sekiranya tidak diatur dalam undang-undang ini penegak hukum bisa 
berkreasi yang positif dalam rangka untuk memberi perlindungan 
terhadap korban dan saksi dan itu tidak melanggar Konstitusi. Maka 
kesimpulan saya norma Pasal 23 undang-undang a quo tidak 
bertentangan dengan norma Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 
28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  

Terakhir, kalau tidak salah terakhir bagian ini Pasal 3, mengenai 
terkait dengan peralihan, maksud dari Pasal 3 ini adalah membangun 
kesadaran masyarakat untuk memberantas pornografi yakni adalah 
yang dimulai dari diri sendiri, memusnahkan atau menyerahkan kepada 
pihak berwajib untuk dimusnahkan dan seterusnya. Namun demikian 
jika pemilik, penyimpan produk tersebut kemudian menggandakan, 
memperbanyak, dan menyebarluaskan, dan menyiarkan dan seterusnya 
tetap dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1). Tetapi seandainya hanya 
disimpan di dalam laci dan tentu saja tidak termasuk bagian di sini, 
karena memang itu baru diketahui sebagai pelanggaran hukum 
manakala dia sudah diketahui oleh umum. Jika undang-undang a quo 
tidak mengatur larangan untuk menyimpan produk pornografi 
mengancam saksi pidana menunjukkan bahwa undang-undang ini 
memiliki keterbatasan hukumnya untuk tidak terlalu jauh memasuki 
wilayah pribadi, misalnya produk pornografi untuk arsip pribadi yang 
disimpan secara ketat. Hal ini tidak berarti aparat penegak hukum tidak 
dapat melakukan tindakan hukum, aparat dapat melakukan tindakan 
hukum,  pencegahan terhadap orang yang membawa produk pornografi 
tersebut ke wilayah publik atau umum. Jadi ada wilayah privat, wilayah 
umum, kalau dia semata-mata disimpan pribadi tidak dipublikasi tentu 
saja itu tidak berlaku.  

Pembahasan, kebijakan publik hukum legislatif mengenai 
pengaturan hukum pidana sebelum dan setelah era reformasi yang tadi 
sudah saya jelaskan esensinya bahwa mengembangkan pengembangan 
hukum pidana di luar KUHP dalam rangka untuk menyempurnakan atau 
mengisi kekosongan hukum yang apabila diterapkan dengan aturan 
hukum yang ada nampaknya masih banyak kekurangan-kekurangan 
karena ada instrumen indikatornya tidak atau kurang jelas. Pengujian 
konstitusionalitas norma hukum pidana, delik-delik kesusilaan tadi 
sudah saya jelaskan sebaiknya kita mengacu kepada aspek individual 
dan aspek legalitas dan di dalam menguji suatu norma delik kesusilaan 
sebaiknya kita harus menarik masuk bukan hak asasi manusia yang 
ditarik masuk adalah nilai asing di dalamnya atau menarik masuk 
konvensi internasional tetapi karena pasal-pasal hak asasi manusia 
sudah menjadi pasal Konstitusi maka yang harus diisikan di dalam 
norma hak asasi manusia di situ adalah harus ditarik masuk dari 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
dan ini mohon petunjuk Mahkamah Konstitusi sampai hari ini 
Mahkamah Konstitusi saya belum melihat bagaimana mem-break down 
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini konteksnya dengan batang 
tubuh dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diujikan 
kepada undang-undang. Saya kira mohon kiranya Mahkamah Konstitusi 
bisa menerbitkan suatu produk peraturan yang bisa menjelaskan dalam 
satu konteks ini sehingga kami bisa masuk dalam suatu prinsip hukum 
menggali hukum berdasarkan merujuk pada Konstitusi, merujuk pada 
norma dasar negara Republik Indonesia sehingga kami bisa bangga 
dengan negara Republik Indonesia karena telah memiliki sistem hukum 
Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yakni 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 
ditambahkan satu lagi bahwa Pancasila sebagai sumber pembentukan 
hukum nasional. Maaf sekali lagi, saya belum membaca ada produk 
hukum yang bisa mengelaborasi, menjelaskan, memberi instrumen 
bagaimana memasukkan itu ke dalam norma hukum Republik Indonesia 
yang kita cintai ini.  
 Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, pada gilirannya saya 
ingin menyampaikan bagian kesimpulan yang tadi secara singkat akan 
saya sampaikan atas dasar pembuktian atau penjelasan yang saya 
sampaikan tadi ahli menyampaikan pendapat bahwa pasal-pasal yang 
dimohon uji konstitusionalitasnya oleh Pemohon menurut pendapat 
saya adalah tidak bertentangan dengan Konstitusi. Yang kedua, 
pengertian umum tentang pornografi sebagaimana dimuat dalam Pasal 
1 ayat (1) adalah penjelasan pengertian dan tidak memuat norma 
hukum, maka Pasal 1 kesatu tidak dapat dilakukan uji materil berdiri 
sendiri dengan norma hukum pada Undang-Undang Dasar 1945.  
 Berikutnya sebagai penutup saya ingin sampaikan sebagai ahli 
saya telah menyampaikan keterangan sesuai dengan keahlian saya 
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam sumpah yang saya 
ucapkan pada persidangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Setiap 
orang yang disumpah atas nama Tuhannya masing-masing wajib untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yang 
melandaskan pada sumpah yang diucapkan, maka saya wajib dan akan 
bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keterangan ahli 
saya sesuai dengan keahlian saya ini yang saya sampaikan yang 
mendasarkan kepada sumpah saya. Baik itu pertanggungjawaban di 
dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat kelak. Demikian juga hal 
ini juga berlaku kepada ahli yang lain dan juga saksi yang lain yang tadi 
juga mengucapkan sumpah semestinyalah harus berlaku yang sama. 
Sumpah di hadapan pengadilan adalah sumpah yang berdimensi dunia 
dan akhirat.  

Yang kedua bagian penutup adalah semoga Tuhan Yang Maha 
Esa memberi petunjuk kepada kita semuanya, wa bil khusus kepada 
Majelis Hakim yang saya muliakan untuk memperoleh kebenaran yang 
bersumber dari hati nurani yang paling dalam dan yang amat sangat 
yang mendalam dalam bingkai kebenaran hukum yang hakiki dalam 
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menguji konstitusionalitas norma hukum pidana di dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 agar norma hukum di dalam undang-
undang dan Konstitusi Negara Republik Indonesia benar-benar menjadi 
pengawal dan benar-benar dipergunakan untuk mengawal dan 
mengantarkan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia termasuk anak, 
cucu keturunan kita di masa yang akan datang menjadi negara bangsa 
dan rakyat yang lebih mulia, lebih terhormat dalam pergaulan dengan 
rakyat, bangsa, dan negara lain di muka bumi ini. Amin, 
wassalamualaikum wr.wb. terima kasih.  
 

54. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Terima kasih Pak, persis jam satu. Oleh sebab itu mari kita tutup 
sidang ini dulu untuk istirahat siang dan nanti jam dua kita masuk lagi 
di sini, kita skors  
 

 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 

KETUK PALU 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.00 WIB  

SKORSING DICABUT PUKUL 14.05 WIB  

55. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Sidang pleno untuk mendengarkan keterangan ahli dalam Perkara 
Nomor 10, 17, dan 23 dinyatakan dibuka kembali. 
 
 
   
 

Berikutnya ahli yang diajukan oleh pemerintah dulu Elly Risman, 
diupayakan yang pokok-pokok ya Ibu. 

 

KETUK PALU 3X

56. AHLI DARI PEMERINTAH: ELLY RISMAN (PSIKOLOG) 
 
 Iya, terima kasih.  

Bapak pimpinan dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya 
muliakan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, assalamu’alaikum 
wr.wb., selamat siang.  
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Perkenankanlah saya Elly Risman dari Yayasan Kita dan Buah 
Hati siang ini ingin memberikan pemaparan kepada Yang Mulia Majelis 
Hakim dan kita semua tentang sejauhmana anak-anak kita kelas SD 4, 
5, 6 terpapar kepada pornografi. Untuk itu perkenankanlah saya untuk 
memberikan potongan informasi ini terlebih dahulu sebagaimana 
banyak sekali akhir-akhir ini kita dengarkan, saksikan lewat media, 
mohon maaf... 

 
PENAYANGAN CUPLIKAN VIDEO 

 
 
(Pemirsa maraknya seks pra nikah di kalangan remaja, pelajar 

tidak jarang menjadi salah satu motif untuk mencari uang. Beberapa 
waktu lalu belasan siswa di salah satu sekolah di Jakarta terbukti 
melakukan tindakan asusila ini bahkan menjadi PSK. Hubungan seks 
pra nikah di kalangan remaja dan pelajar tak jarang menjadi tindakan 
tidak terpuji seperti aborsi bahkan prostitusi. Akhir November 2008 lalu 
masyarakat Jakarta dikejutkan dengan pemberitaan mengenai 18 orang 
siswa SMP Negeri 159 Jakarta yang melakukan seks di luar pernikahan. 
Kasus ini terungkap saat pihak sekolah merazia telepon genggam milik 
siswa yang mendapati ada sejumlah pelajar yang kerap membolos 
dengan meminta izin pada teman sekolahnya melaui telepon genggam. 
Kenyataannya sangat mengejutkan 18 orang siswa SMP tersebut 
ternyata menjalani profesi sebagai wanita tuna susila),  

Cukup, ini adalah pengakuan seorang bocah yang memperkosa 
setelah mengaku juga menonton film porno di rumahnya  

 
CUPLIKAN VIDEO 

 
(...tidak separah yang dialami oleh Zainal, dia dihukum 10 tahun 

penjara karena memperkosa dan membunuh korban yang berusia 12 
tahun. Apa sebenarnya yang dia alami? Zainal : lihat cewek lagi main 
sendirian, jadi pengen, pengen ngelakuin perbuatan, karena sering liat 
film porno-porno di rumah. Diperkosa, diperkosa dia melawan pas 
memberontak sama Zainal di pinggir itu ada batu, ya udah kepala anak 
itu dilempar sama batu, rupanya banyak darah keluar darah, pas itu dia 
pingsan pas pingsan baru Zainal memperkosa anak itu pas setelah 
diperkosa pas pingsan, udah keluar sperma Zainal, dipakai lagi 
celananya).  

Majelis Hakim yang mulia dan Bapak/Ibu yang terhormat ini 
adalah hasil survey Komnas Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja 
di 12 kota besar di Indonesia. Di sini kita lihat bahwa ternyata 97% 
pernah menonton film porno, 93,7% pernah ciuman, petting, dan oral 
seks, 62,7% satu dari dua anak lebih remaja SMP dan SMU tidak 
perawan lagi, dan 21,2% remaja SMP dan SMU pernah aborsi. 
Bapak/Ibu yang saya hormati, saya ingin memaparkan sekarang data 
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yang barangkali dengan temuan lapangan kami ini bisa membuat kita 
mengerti tentang semua berita sejenis ini yang kita dengar atau kita 
baca setiap hari dan ini adalah data dari kunjungan kami. Jadi Yayasan 
Kita dan Buah Hati, saya jelaskan sedikit bagaimana kami memperoleh 
informasi ini Yayasan Kita dan Buah Hati bergerak di bidang parenting 
bergerak di dua divisi, satu divisi orang tua, satu ada lagi divisi konselor 
remaja, yaitu mahasiswa dan sarjana yang baru lulus yang kami 
training selama 6 bulan sampai ada yang sekarang 6 tahun lalu mereka 
atas kesepakatan dengan sekolah yang berada di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tanggerang, dan Bekasi bekerja sama kami mengirimkan 
konselor remaja kami ini ke sekolah-sekolah untuk membantu adik-adik 
mereka terutama anak-anak kelas 4, 5, 6 SD agar mereka siap masuk 
usia remaja mereka secara sehat, tidak kena narkoba ataupun 
pornografi, lurus yang laki-laki; jadi laki-laki yang perempuan jadi 
perempuan dan benar menurut agama kita masing-masing. Nah, saya 
mesti harus menyampaikan juga bahwa pertama sekali kami adakan 
need assesment, yaitu dengan mengadakan pertemuan kurang lebih 
satu jam dengan bermain, yaitu 10 anak dengan dua pendamping, satu 
laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setelah masa 
bermain supaya terjadi ada hubungan yang baik antara si konselo r 
dengan adik-adiknya ini kami memberikan sepotong kertas untuk 
menanyakan atau merupakan assesment yang terbuka. Tolong tuliskan 
tiga pertanyaan yang mendesak yang ada dalam pikiranmu yang kamu 
mau tanya kepada kakak pekan depan, abang atau kakak pekan 
depan? Jadi tentang perubahan yang terjadi pada dirimu, tentang 
hubunganmu dengan teman sejenis atau tidak sejenis, dan tentang 
seks. Nanti pertanyaannya akan saya tampilkan kepada Bapak dan Ibu 
pertanyaan anak kelas 4, 5, 6 dan dari situ nanti kami akan 
mengklasifikasikan mana anak yang diperkirakan dari pertanyaannya 
sudah terpapar kepada pornografi dalam jumlah yang tidak bisa kita 
bayangkan dan mana anak yang memang pertanyaannya masih lugu, 
kenapa payudara saya besar sebelah atau kenapa penis saya lebih kecil 
dari yang lain? Berikutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu 
kepada Majelis Hakim yang mulia dan Bapak/Ibu yang terhormat dalam 
ruangan ini supaya kita tahu dulu apa sih arti pornografi menurut anak 
kelas 4, 5, 6 itu dia bilang adalah seperti yang tertera di sini orang 
telanjang atau memperlihatkan auratnya 48%, gambar jorok 32%, 
gambar yang tidak boleh dilihat 6%, orang yang berpakaian seksi, 
perilaku yang tidak baik, pelecehan seksual, dan dapat merusak otak. 
Hebat anak-anak ini sudah ada yang 1% tahu pornografi dapat 
merusak otak. Berikutnya, nah pertanyaannya tentu kepada anak-anak 
tidak seperti ini kami tanyakan dengan cara yang lain tapi untuk 
memudahkan kita memahami kami memberikan judul seperti itu, 
apakah pernah mengakses pornografi? Anak kelas 4, 5, 6 ternyata 67% 
telah mengakses pornografi, dari mana saja? Ini Bapak/Ibu sekalian 
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24% dari komik nanti kami akan contohkan dengan cepat, games, situs, 
film, TV, VCD, HP, majalah, koran, dan novel.  

Berikutnya, kenapa sih kok kamu melihat pornografi? Yang 
terbesar bilang takut dibilang kuper, lalu yang lainnya iseng, penasaran, 
terbawa teman, lain-lain. Sebetulnya seandainya saya punya waktu 
saya bisa menjelaskan kenapa mereka iseng dan sebagainya antara lain 
yang ringkas saja Bapak/Ibu yang saya muliakan adalah karena semua 
pekerjaan sehari-hari diambil alih oleh orang dewasa sekitar rumahnya, 
waktu digantikan dengan peralatan mereka tidak melakukan apa-apa 
kecuali bikin PR jadi mereka iseng dengan semua yang ada di 
tangannya. Bukankah sebetulnya anak kita sekarang ini atau cucu kita 
berselancar di dunia maya hanya dengan satu buku jarinya. Di mana 
tempat mereka mengakses materi pornografi? 37% di rumah atau 
kamar pribadi, 13% rumah teman, jadi kalau kita jumlahkan sebetulnya 
anak-anak kita melihat satu dari dua anak di rumah, baru 17% di 
warnet dan tempat-tempat lainnya. Nah, ini menarik apa sebetulnya 
yang dirasakan oleh anak kelas IV, V, VI SD ketika melihat materi 
pornografi? Alhamdulillah 44% bilang jijik, tapi 25% bilang biasa-biasa 
saja, alangkah bagusnya kalau saya bisa menghimbau diri saya dan 
Anggota Majelis yang saya muliakan dan Bapak Ibu semua yang ada di 
sini, setiap data ini saya paparkan barangkali kita pribadi masing-
masing bisa mengatakan kepada diri kita engkaukah itu anakku? 
Engkaukah itu cucuku? Ya 25% bilang biasa-biasa saja, jadi berarti 
sudah dari umur berapa ya anak-anak ini lihat pornografi? Bapak, Ibu, 
kami mengkaji ini sudah 10 tahun, ini masuk tahun ke-10. Kami 
akhirnya menemukan bapak, ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa 
ternyata ada benang merah antara film VCD dengan situs porno, 
dengan komik, dengan games. Dan ini tahun sebelumnya, tahun lalu 
saja antara film itu dengan situs judulnya berbeda, tapi tahun ini kami 
menemukan di bawah satu nama. Saya merasakan atau kami menilai 
ini semakin hari semakin sistematis, berikutnya. Saya mulai 
menjelaskan sedikit demi sedikit sekilas saja tentang masing-masing 
aspek ini. Kita lihat komik 24%, inilah komik yang sering dibaca anak, 
satu Naruto, yang lain saya tidak mau ambil contohnya tapi kita lihat 
saja contoh berikut ini sekilas, ini Naruto. Coba lihat yang berikutnya 
juga nama yang dianggap disukai anak Wedding Favor kalau ini dalam 
pertemuan dengan orang tua atau kepada Bapak Ibu sebetulnya kalau 
bisa saya ingin bertanya, yang mana yang laki, yang mana yang 
perempuan ya? Umumnya confusing, karena sebetulnya temuan lain 
menunjukkan bersamaan dengan komik-komik ini anak-anak kita 
diperkenalkan pada homo yang tadi saya bilang hidup tidak lurus secara 
seksual. Judul komik yang sebelah kanan itu saja sudah jurus membuat 
anak. Saya mohon Yang Mulia, dan Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu yang ada 
di ruangan ini memperhatikannya karena nanti akan saya tunjukkan 
pertanyaan anak. Dari mana pertanyaan anak itu? Dari apa yang 
mereka dengar dan dari apa yang mereka lihat, berikutnya. Sekarang 
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saya masuk games yang tadi 18%. Yang paling sering dimainkan anak 
adalah GTA. GTA ini Grand Thief Auto dan anak-anak itu sendiri tidak 
tahu sebetulnya. Dan ini sebetulnya lebih banyak kekerasannya 
bagaimana menembak polisi sebagaimana dilakukan oleh Paul Chino 
seorang anak 18 tahun di Muangthai dengan asyik dengan GTA. Tapi 
yang saya mau lihat adalah hubungan antara satu media dengan media 
lainnya walaupun nomor 11 tapi tetap keluar bahwa games yang paling 
digemari anak adalah Naruto. Kita lihat contoh sebentar, bagaimana 
GTA juga sebetulnya mengandung pornografi, itu selalu ada gambar 
pornonya dan di tengah-tengahnya juga akan ada itu, berikutnya. Saya 
mohon maaf, Tarzan ini tidak termasuk merupakan satu dari 10 besar, 
tapi ini games yang suka dimainkan anak. Sekilas saja saya tunjukkan 
kepada Bapak Ibu sehingga kita mempunyai kepahaman yang sama 
sudah sejauhmana sih anak-anak kita terpaparkan pada pornografi, ya 
cukup. Nanti apabila anak-anak ini berhasil memainkan games yang 
pertama maka dia akan mendapatkan level 2-nya maaf dengan tingkat 
yang lebih serius maaf posisinya jadi nungging, anak mendapatkan 
seluruh layar itu berisi gambar yang barusan. Ini juga games di HP 
informasi yang kami dapatkan dari anak-anak, jadi semua ini Ibu Bapak 
yang saya muliakan kami dapatkan dari anak-anak lalu kami carikan 
contohnya yang membuat setiap hari berdegup-degup. Situs porno 
yang paling banyak diakses ternyata adalah www.narutoxxx.com dan 
tangan kecil anak atau cucu kita itu, cucu langsung atau cucu kita cucu 
Indonesia mengklik www.naruto yang seperti ini.  

Bayangkanlah Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia kalau bagian hitam 
gambar ini saya tarik, apa yang telah disaksikan oleh mata-mata yang 
masih bening itu mata anak kita, mata cucu kita, berikutnya. Ini juga 
termasuk satu dari sepuluh situs yang paling digemari oleh anak kelas 
IV, V, dan VI, engkaukah itu anakku? Engkaukah itu cucuku? 
Bayangkan kalau gambar yang merah itu saya angkat dari situ. Inilah 
komentar para remaja seputar situs porno (pemutaran slide), oke 
cukup! Ini sekedar untuk membuktikan saja kalau bukan dari data kami 
data yang lain juga menunjukkan memang anak kita terpapar 
pornografi pada usia yang sangat dini. Kami tunjukkan film TV, film 
favorit anak adalah Naruto, engkaukah itu anakku, engkaukah itu 
cucuku, ternyata banyak juga orang tua tidak mengetahui sebetulnya 
Naruto seperti apa. Bagaimana tidak seperti di surga di antara lima 
payudara. Saya sekali ini ditonton puluhan juta anak di seluruh 
Indonesia dilihat dari stasiun televisinya coverage-nya berapa juta 
orang, dan karena ini sangat laris maka diletakkanlah iklan porno di 
tengah-tengah film Naruto yang disukai anak-anak dan cucu kita. Siapa 
bilang HP yang kita berikan kepada anak-anak kita yang pulsanya kita 
bayar tidak membuat anak kita mengirimkan ke reg cinta 9899. 
Berikutnya, ini film VCD yang banyak ditonton anak, ternyata American 
Pie, Jakarta Undercover, Titanic, Good Luck Chang, XS, Scray Movie, 
dan sebagainya. Kita lihat American Pie. Ibu Bapak yang mulia, nama 
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saya tercantum sebagai pelapor yang pertama di Polda Metro Jaya 
dimana saya melaporkan Post Metro dengan enam keping posisi anak 
SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 bersetubuh, berikutnya. Dan karena 
waktu yang sangat terbatas saya mohon maaf, saya menutup data 
temuan kami ini dengan lagu ini yang sebetulnya sangat tidak pantas 
disajikan dalam sidang yang mulia ini, tetapi ini telah membuat saya 
sakit jantung dua hari, mohon maaf, sesungguhnya ini dari HP anak 
kelas V (pemutaran lagu).  

Ibu-Ibu Bapak-Bapak bayangkan Majelis yang mulia, apabila lagu 
ini saya teruskan ini masuk ke benak yang bening anak dan cucu kita. 
Dan Bapak, Ibu yang mulia perkenankan saya seperti yang saya 
janjikan tadi menyajikan tulisan tangan anak yang ribuan jumlahnya 
ada di markas Yayasan Kita dan Buah Hati, bisa diakses kapan saja 
yang dengan semua informasi yang masuk ke otak mereka, inilah 
pertanyaan anak-anak ini yang mungkin juga pertanyaan anak dan 
cucu kandung kita sendiri, saya tidak berani membacakannya tapi 
hadirin yang mulia bisa mengetahui tulisan tangannya belum lurus, 
pertanyaannya sudah sebengkok ini, dari mana mereka memperoleh itu 
semua? Berikutnya. Ada hubungannya dengan semua tadi media yang 
mereka akses dan istilah-istilah yang tidak kita ketahui? Berikutnya. 
Sama bukan dengan lagu tadi? Berikutnya!  

Majelis Hakim yang saya muliakan, ini adalah yang kami ketahui 
sedikit dari dampak psikologis pornografi terhadap anak. Ini adalah Dr. 
Moy Kesselmen sahabat saya dan 13 ahli adiksi pornografi lainnya yang 
saya temui dan berdiskusi bersama di Salt Lake City. Kata Kesselmen 
dalam bukunya The Drug Of The New Millennium yang bisa dibeli di 
Amazone bahwa sebetulnya dampak psikologis pertama pada anak 
adalah anak memiliki mental model porno yaitu sebuah perpustakaan 
porno yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Sebagai 
gampangnya begini hadirin Yang Mulia, kalau saya tanyakan 2x2 
berapa, 100:2 berapa, sejuta tambah sejuta berapa, dengan mudah 
kita bisa menjawab. Untuk itu saya tanyakan untuk itu kok bisa sih 
begitu cepat jawabnya, karena kita sudah belajar terlalu lama. 
Sekarang kita bayangkan sudah berapa anak kita terpapar dengan 
pornografi, itu yang disebut mental model porno. Nah, ini ternyata ini 
bukan hanya dipelajari oleh para provider pornografi tapi para pembuat 
film kita, ini contohnya potongan bagaimana orang perfilman kita 
mengkaji masalah pornografi ini dan menyajikannya kepada otak anak 
dan remaja kita. Coba kita lihat bagaimana kata anak remaja ini kalau 
dia sudah terbiasa melihat pornografi, apa yang terjadi pada dirinya, 
satu.   
 Yang kedua, jadi mental model itu seperti kita bicarakan tadi kali, 
tambah, kurang bisa Majelis Hakim yang mulia ingat di sini bisa juga di 
mobil, bisa juga dimana-mana saja kita berada bisa panggil dua kali 
dua adalah empat, begitu juga dengan anak-anak. Sebetulnya 
rangsangannya hanya sedikit saja tetapi kepalanya penuh dengan 
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folder-folder pornografi maka dia melihat itu menjadi sesuatu seperti 
yang dia bayangkan. Perempuan di dalam cuplikan film ini tidak 
melakukan apa-apa, kita saksikan sebentar, mental model porno 
(pemutaran film).  
 Majelis Hakim yang mulia dan Bapak Ibu yang saya hormati,  
 Kenapa perempuan ini heran? kok pada dia diucapkan terima 
kasih? Berikutnya, jadi Bapak Ibu sekalian perilaku yang biasa 
dimunculkan adalah sering berkhayal, tadi sudah disebutkan, sulit 
berkonsultasi, anak itu juga menyebutkan, komunikasi orang lain buruk, 
menghindari kontak mata, sulit diajak bicara, berunding, menyendiri, 
mencuri, dan berperilaku berulang-ulang (compulsive behavior). Saya 
pribadi banyak menemukan kasus dalam praktik saya sehari-hari 
selama 30 tahun terakhir ini tentang hal ini. Yang kedua, Ibu Bapak 
yang saya muliakan, ternyata anak kita diharapkan menjadi pasar masa 
depan, yaitu ceritanya begini, apabila seorang anak sudah tinggi besar 
kita lihat padahal kita lihat umurnya masih muda maka saya mohon 
maaf pada para birokrat ada sahabat saya Dr. Andrey kalau saya 
kurang bisa ditambahkan, maka hippothalamus memberikan perintah 
kepada kelenjar pitutiari, ”hai Pitutiari lepaskanlah hormon testosteron 
ke dalam darah, maka tak tub tak tub, testis memproduksi sperma dan 
indung telur memproduksi sel telur. Pergerakan hormon testosteron 20 
kali lebih cepat di dalam tubuh itu membuat anak kita membuat 
emosinya tidak seimbang di tangannya ada peralatan dia tidak 
mempunyai waktu untuk ketemu orang tuanya untuk curhat tentang 
permasalahannya, dia mainkannya semua dengan satu buku ujung 
jarinya dengan semua fasilitas yang diberikan itu. Apa yang terjadi, 
testis yang penuh dengan sperma mengeluarkan cairan dan tentu kita 
tahu dia bermimpi basah, secara otak nanti akan dijelaskan oleh 
sahabat saya Dr. Andre.  

Sementara kita sibuk mempertentangkan hal ini dan sementara 
juga orang tua sibuk dan semua orang sibuk tidak memperhatikan 
bagaimana bahaya adiksi terhadap otak anak. Mereka para ahli itu 
provider pornografi itu melakukan rapat setahun dua kali, mengundang 
seluruh para ahli kata Mark Kesselmen, saya mendiskusikan bukan 
hanya membaca bukunya, saya mendiskusikan ini berjam-jam dengan 
beliau, lalu mereka hitung berapa kali mani keluar dari kemaluan anak 
kita. Dan kalau didapatkan angka 33 kali sampai 36 kali mani keluar 
dari kemaluan anak kita dan orang tuanya tidak tahu, dia sudah adiksi, 
dia dapatkan anak kita seumur hidupnya menjadi pelanggan pornografi, 
they are the future market. Siapa mereka, mungkin anak kita, mungkin 
cucu kita dan yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kerusakan 
otak permanen karena over produksi hormon-hormon tertentu telah 
membuat otak anak kita menciut. Kami datangkan Dr. Donald Hilton 
bersama Yayasan Kita dan Buah Hati bekerja sama dengan pusat 
intelegensia Depkes dokter bedah terkemuka dunia. Untuk 
menunjukkan bahwa kerusakan pre frontal korteks yang dialami oleh 
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anak-anak yang teradiksi pada pornografi sama dengan orang 
kecelakaan mobil. Hasil scan dan hasil studi bertahun-tahun silakan klik 
Donald I. Hilton Jr. dan ini disebutkan oleh Mark Kesselman visual 
cracks (cocaine) atau aerothod toxin, racun atau kokain yang masuk ke 
dalam otak anak kita, bukan lewat mulut dan hidung, tetapi lewat mata.  
 Bapak, Ibu yang saya muliakan, terutama Majelis Hakim yang 
saya muliakan, ini adalah angket yang kami lakukan di beberapa kota 
kami juga punya data sebetulnya yang belum sempat terolah. Dari 
Amerika Serikat dan Jerman, London, Sydney, dan New Zealand. 
Setelah kami paparkan ini ke masyarakat Indonesia di dalam maupun di 
luar negeri mereka mengatakan inilah harapan mereka terhadap 
pemerintah, ini Jakarta, Indonesia saja 895 orang, ini siapa 
respondennya? Berikutnya, mereka ingin atau mengharapkan 37% 
memberlakukan Undang-Undang Pornografi, mengontrol penyiaran dan 
produk media, sosialisasi, dan kerja sama dengan aparat terkait dalam 
pornografi dalam kerjasama keluarga, masyarakat, dan pemerintah 
pembentuk lembaga pengontrol seperti halnya kita punya badan 
narkotika nasional. 
 Majelis Hakim yang saya muliakan, inilah akhir daripada 
presentasi saya. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, kalau kita ganti 
wajah komik ini dengan wajah anak kita atau kita ganti dengan wajah 
cucu kita atau adik-adik Anda ternyata boom! meledak di sekitar jiwa 
mereka dari berbagai sumber media ini tidak tampak pada mata tidak 
terdengar dengan telinga tidak ada Densus 88 untuk menyelamatkan 
mereka, berjuta-juta bahkan ada di dalam rumah kita sendiri menciut 
otaknya. Kemana akan kita tumpangkan masa depan dari bangsa yang 
telah menciut otaknya? Bagaimana penciutan otak ini Insya Allah akan 
dijelaskan oleh sahabat saya, neuro saintis Dr. Andre. 
 Terima kasih atas perhatiannya. 
 Assalamualaikum wr. wb.  
 

57. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Silakan sekaligus Dr. Andre?  
 

58. AHLI DARI PEMERINTAH: dr. ANDRE MAYZA (NEUROSCIENTIS) 
 
 Yang saya muliakan, saya mohon untuk bisa menampilkan 
gambar. 
 Adiksi pornografi dan obat psikotropik. Kenapa waktu itu kami 
berminat mendatangkan ahli dari Amerika untuk kita undang untuk 
memberikan suatu penambahan wawasan untuk kami sebagai dokter 
yang bekerja di rumah sakit. Kita tahu bahwa sedikit saya mau 
memberikan penjelasan bahwa permasalahan kita di rumah sakit 
khususnya mengenai otak adalah kerusakan otak yang kita sebut 
celebral injury, celebral injury ini adalah sekarang ini adalah HIV. HIV 
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itu perawatan di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Cipto, 1/3 di 
rumah sakit Cipto itu sekarang itu penuh dengan orang-orang yang 
terinfeksi HIV yang mengalami kerusakan celebral. Nah, kita tahu ini 
adalah hasil panen dari 10 tahun lalu yang mereka yang mengidap 
narkoba. Nah, kita sekarang sudah menuai panen dari hasil kegiatan 
yang sepuluh tahun dilakukan yang mungkin kita terlupa untuk 
melakukan tindakan-tindakan preventif. Nah, kita bisa bayangkan ke 
depan dan kita lihat juga trennya itu sudah meningkat bukan saja di 
kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah. Masalah kedua, masalah obat-
obat psikotropik itu bisa diatur melalui peraturan-peraturan yang sudah 
ada. Departemen Kesehatan khususnya kita sudah membuat aturan-
aturan untuk itu. Nah, penyebarannya mungkin lebih mudah kita 
lakukan tindakan pencegahan karena sudah ada aturannya. Pornografi, 
pornografi ini mempunyai satu spesifik penyebaran bahwa 
penggunaannya seperti tadi kita lihat bahwa penggunaannya meluas 
melalui media komunikasi yang sulit kita kontrol. Kita lihat tadi terbesar 
adalah di rumah-rumah kita sendiri yang mungkin kita lakukan kontrol 
di rumah, tapi tetap kita tidak bisa melihat hasil yang diakibatkan oleh 
kerusakan-kerusakan akibat pornografi. Nah, pornografi penggunaan 
psikotropik itu menyebabkan adiksi learning. Jadi dia belajar untuk 
menggunakan, belajar untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhannya, 
apa yang terjadi? Adiksi ini bukan terjadi hanya karena satu kebutuhan, 
adiksi ini terjadi karena adanya kerusakan di bagian otak. Kerusakan di 
bagian otak itu mengeluarkan satu zat yang disebut dengan neuro-
transmiter, yang kita sebut sebagai detapospi yang menghasilkan satu 
sirkuit-sirkuit baru di otak. Yang sirkuit-sirkuit baru itu apabila 
terangsang memerlukan pemuasan-pemuasan tertentu. Kerusakan 
pada otak itu bisa terjadi karena kerusakan kimiawi, kita tahu ada 
dophamin di situ, kita tahu juga ada serotonin, kita tahu juga ada 
oksitosin dan fase frase bonding. Nah, apa dari akibat daripada 
kerusakan kimiawi ini? Akibat kerusakan kimiawi ini akan menyebabkan 
adanya satu kebutuhan yang meningkat atau ekskalasi daripada 
kebutuhan pemuasan akibat pornografi. Zat ini juga bisa dikeluarkan 
karena kita misalnya menyenangi satu makanan tertentu atau kita 
menyenangi satu minuman tertentu. Permasalahannya setelah kita 
minum sesuatu, setelah kita memakan sesuatu yang kita sukai, zat itu 
akan menurun kembali. Permasalahannya pada pornografi, kalau 
pemuasannya itu tidak terpenuhi pada remaja, pada orang yang belum 
menikah, pada orang yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan 
yang legal akan terjadi kriminalitas seksual. Nah, adiksi itu terjadi akibat 
kerusakan dari sistem kerja otak yang eskalasinya meningkat. 
Peningkatan itu memerlukan tadi, memerlukan satu pemuasan yang 
memang juga nanti akan menurunkan zat-zat yang ada di dalam otak. 
Kerusakan itu akan menyebabkan kerusakan moral, yang kita lihat 
adalah kerusakan moral, yang terjadi adalah kerusakan otak di dalam 
otak, yang terjadi adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu 
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terjadi karena kerusakan otak, kegagalan kemampuan sosial dari 
individu itu sendiri maupun kerusakan pada masyarakat secara 
menyeluruh yang menonton pornografi itu, lanjut. Nah, ini sedikit saya 
memberikan gambaran bagaimana otak itu bekerja. Otak itu bekerja 
menerima informasi dari lingkungan melalui panca indra, di panca indra 
diproses di otak dan menyimpan memori, semua memori itu semua di 
otak membentuk kognitif, membentuk struktur berpikir, membentuk 
struktur mental, membentuk gambaran mental. Kalau kita masukkan 
gambaran-gambaran pornografi dengan definisi-definisi yang saya 
sebetulnya kurang menguasai definisinya tapi yang jelas akan terbentuk 
gambaran mental pornografi yang dimana saja, kapan saja, kapan saja, 
siapa saja akan berpikir tentang pornografi dan perlu pemuasan tanpa 
mengenal waktu dan tempat, lanjut. Nah, ini adalah proses kimiawi 
yang tempat, yang terjadi kerusakan proses kimiawi, yang terjadi di 
tempat-tempat tertentu, lanjut. Ini sistem kerja otak yang rusak akibat 
kerusakan-kerusakan, akibat pornografi itu, lanjut. Ini perubahan 
kimiawinya yang saya jelaskan tadi hubungannya dengan kesenangan 
kita kalau kita makan-makanan tertentu yang kita senangi dengan seks 
hampir sama dan ternyata pada kesenangan seks itu delta fosbi itu 
lebih meningkat. Lanjut, lanjut. Nah, ini adalah hasil penelitian terakhir 
banyak penelitian-penelitian yang menunjang ini. Tapi yang kami 
tampilkan di sini adalah penelitian terakhir yang kebetulan juga yang 
kita undang waktu itu datang, bahwa dari 803 pelajar enam sekolah 
tinggi di San Antonio, USA terdiri dari 87% laki-laki, 31% wanita yang 
melihat pornografi. 48,8% laki-laki muda melihat pornografi sedikitnya 
setiap minggu, 20% melihat pornografi setiap hari. Dari pemeriksaan 
PET-scan, PET-scan ini adalah pemeriksaan khusus yang kita tidak 
punya. Nah, yang kita punya saja kita tidak mampu mendeteksi ini 
kalau kita mau mendekteksi ini kita perlu mendatangkan alat yang 
harganya di atas satu milyar dan kalau juga kita mau melakukan 
pemeriksaan itu harganya juga cukup mahal, sehingga kita memerlukan 
tenaga ahli untuk datang memberikan hasil-hasil penelitian mereka 
supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Hasil dari 
pemeriksaan PET-scan itu, 25 % terjadi brain shrinkage pada sex 
addiction, 20% adalah abnormal behaviour obssesive, 5% abnormal 
behaviour depresi akibat kerusakan-kerusakan pada neuro-transmitter 
itu tadi, lanjut. Nah, ini sekilas tentang bagaimana anatomi otak itu, 
otak itu tidak bekerja sendiri-sendiri, otak itu mempunyai berbagai 
pusat. Banyaknya informasi yang masuk, khususnya pada remaja pada 
bagian otak belakang menyebabkan bagian otak bagian depan itu tidak 
bisa bekerja secara optimal, bagian pre frontal itu. Padahal bagian pre 
frontal adalah bagian otak yang berfungsi sebagai executive function. 
Executive function itu adalah bagian otak yang diperlukan untuk kita 
belajar yang lebih baik ataupun kemampuan-kemampuan belajar yang 
lebih tinggi, itu tidak berkembang. Bisa kita bayangkan bahwa pada 
anak remaja yang terpapar begitu banyak pornografi, dimana fungsi 
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otak bagian depan tidak berkembang kita tidak bisa berharap banyak 
terhadap remaja-remaja kita di depan untuk bisa meningkatkan kualitas 
kemampuan kerjanya atau kemampuannya di bidang eksekutif atau di 
dalam kegiatannya sehari-hari, lanjut. Nah ini adalah bagian-bagian 
otak yang rusak, bagian-bagian kecil dari otak yang tidak bisa kita lihat 
melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di Indonesia. Lanjut, lanjut! 
Nah, ini adalah perbandingan bagian-bagian otak yang rusak akibat 
pornografi, hampir semua bagian otak yang potensil akibat paparan 
pornografi itu rusak. Kita lihat ada lima tempat di otak itu yang rusak 
dibandingkan dengan penggunaan kokain hanya di tiga tempat. Jadi 
kita lihat dampak pornografi terhadap kerusakan otak itu lebih berat 
dan pornografi juga kita tidak bisa membatasi di mana dia dapat, siapa 
saja, kemudian akibat dari pornografi itu adalah orang yang terlemah. 
Terlemah ini kalau anak-anak mereka akan memperlakukan teman-
teman sebaya atau teman yang lebih kecil. Kalau dia penguasa dia akan 
memperlakukan orang-orang yang lebih bawah. Dan jelas ini sudah 
terjadi dan sudah kita lihat data-datanya juga ada di Indonesia. 
Mungkin itu yang bisa saya tampilkan pada kesempatan ini.  
 Saya ucapkan terima kasih pada Ketua Majelis Hakim, 
wassalamu’alaikum wr. wb. 
 

59. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 

Wa’alaikumsalam.  
Yang terakhir dari Pemerintah, Pak Ferry Umar Farouk? 

 
60. AHLI DARI PEMERINTAH: PERY UMAR FAROUK (SURVEYER 

INTERNET) 
 

Saya ingin coba menampilkan slide saya.  
Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 
Majelis Hakim. Kalau sesekali saya mengkorek kuping, bukan 

saya tidak sopan. Tiga minggu ini saya mendadak tuli, jadi ada infeksi 
di tengah telinga, jadi bukan karena terpapar pornografi dan ada delta 
fosbi dalam otak saya. Jadi saya coba, saya sendiri memperkenalkan 
sebentar, saya mendampingi pemerintah tapi saya sendiri sebagai 
research coordinator untuk gerakan jangan bugil depan kamera. Jadi 
gerakan jangan bugil depan kamera adalah gerakan yang mencoba 
mengantisipasi pornografi di kalangan remaja terutama mini video 
porno yang memang marak sampai akhir tahun 2008. Saya cuma 
sedikit ingin memaparkan, ada tiga hal jadi kalau orang lain 
menjelaskan terlebih dahulu, kalau saya memberi pesan terlebih 
dahulu. Jadi yang pertama lima tahun terakhir sejalan perjalanan 
teknologi informasi, perilaku pornografi Indonesia meningkat. Nanti kita 
akan lihat sebetulnya seperti yang ditanyakan oleh Pemohon pada 
sidang kemarin, sebetulnya ada bukti-bukti yang bisa dipercaya  
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misalnya kita ini sudah kecanduan pornografi atau tidak? Kemudian 
pesan yang kedua adalah sebelum diundangkannya Undang-Undang 
Pornografi,  peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memadai 
baik sebagai pencegahan maupun penindakan.  Saya ambil beberapa 
contoh kasus karena mungkin sangat penting juga jangan dilupakan 
bahwa kasus-kasus yang terjadi era KUHP itu seperti apa ditangani dan 
seperti apa hasilnya begitu. Dan juga kebetulan jangan bugil  di depan 
kamera saat ini juga ada konsultasi soal ekploitasi perempuan karena 
dia materi pornografinya dipegang oleh sebagian laki-laki sebagai pacar 
atau sebagai temannya.  

Kemudian yang ketiga Undang-Undang Pornografi ini 
pengamatan kami dari JBDK telah berfungsi sebagai kesadaran virtual  
bahwa pornografi merupakan masalah yang serius terutama yang 
berkenaan dengan pelaku pembuat, penyebar dan pebisnis pornografi.  
Untuk yang pertama adalah kita melihat,  jadi kecenderungan atau 
minat saya dulu saya adalah konsultan acces the justice di bank dunia,  
keliling Indonesia dan menemukan di setiap daerah trend pembuatan 
video porno di kalangan remaja, dan saya melihat bahwa ternyata 
memang secara internasionalpun Indonesia diakui.  Pada tahun 2006 
itu hasil dari top-ten review go.id itu adalah mungkin satu-satunya yang 
sampai saat ini dianggap paling kompeten secara statistik karena 
didukung oleh 40 situs yang terkemuka-terkemuka yaitu “yahoo, 
youtube google dan beberapa yang lainnya beberapa media. Di sini 
peringkat ketujuh sebagai peng akses kata “sex” di internet pada tahun 
2006.   

Kemudian saya lanjutkan karena top-tenreview.com juga tidak 
melanjutkannya untuk 2007 dan selanjutnya,  ternyata ada satu tools  
di google yang bisa di akses oleh siapapun,  dimanapun dan kapanpun, 
namanya google-trends. Saya lihat perkembangan Indonesia sangat 
menarik dari tahun ke tahun, karena menurut google-trend.  www. 
Google.com/ trend Anda mungkin bisa melihat sendiri di rumah kalau 
sempat.  Pada tahun 2007 kita menduduki peringkat kelima, pada 
tahun 2008 kemudian peringkat ketiga.  Saya melihat pada tahun 2009 
setelah Undang-Undang Pornografi juga setelah Undang-Undang ITE 
diundangkan juga masih peringkat ketiga.  
 Kemudian “oyes” artinya selama google ada Indonesia itu 
menduduki peringkat keempat sebagai pengakses pornografi dengan 
kata “sex” di internet. Saya belum memasukkan kata porno dan xxx.  
Kemudian kalau kita lihat di google-trend sendiri ada satu akses 
lanjutan.  Setiap negara itu bisa dilihat daerah-daerah mana saja yang 
mengakses paling banyak. Dan ternyata akses paling banyak dari 
Indonesia itu akses dimana konsentrasi mahasiswa dan pelajar berada.  
Yogyakarta nomor satu, Semarang, Medan, Bandung, Jakarta dan 
selanjutnya. Mungkin ini yang tidak begitu jelas tapi ini yang bisa dilihat 
setiap saat.  Jadi  apakah betul di Indonesia itu nomor sekian, dan ini 
menurut saya bukan bikinan Yahudi atau apa tapi ini adalah betul-betul 
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buatan Indonesia atau apa ya? Tetapi ini adalah betul-betul istilahnya 
alat statistik yang sangat gampang. Pada tahun 2007 dilihat Indonesia 
nomor 5, kemudian tahun 2008 nomor 3, “oyusnya” nomor 4.  Ini 
berdasarkan daerahnya Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, 
Jakarta Raya, Jawa Timur, Bandung Bali Jawa Barat. Jakarta adalah 
nomor 2 untuk seluruh kategori pornografi di dunia, kalau nomor 
pertamanya dari Vietnam.  Kemudian statistik pornografi di internet  
yang melalui kata “sex idola,  idola sex.”   saya hanya mengambil dua 
sampel saja Pamela Andersson dan Miyabi. Miyabi itu Maria Ojawa,  itu 
mungkin kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak mengerti tetapi kalau 
anak-anak pelajar itu sangat paham sekali,  saya sendiri beberapa 
kampanye saya simulasikan misalnya “Maria selanjutnya pasti Ojawa itu 
artinya secara mental mereka sudah terpapar dan sudah mendengar 
nama itu.  Indonesia peringkat 1 untuk 5 tahun berturut-turut untuk 
akses Miyabi atau Maria OJawa nomor 1 dalam 5 tahun berturut-turut. 
 Kemudian peringkat 1 pada tahun 2008 dan peringkat 2 pada 
tahun 2009 Alhamdulillah menurun,  itu Pamela Adersson idola sex 
USA,  mungkin sudah pada kenal, ini bisa dilihat juga di google.  
Pamela Andersson negara mana saja yang mengakses.  Kemudian ini 
bukan penelitian yang sangat rigit jadi saya sendiri tidak bisa 
mempertanggungjawabkannya secara ilmiah banget begitu, klaim kita 
pada pertama kali kita kampanye pada tahun Mei 2007.  ada  500 lebih 
video mini video porno Indonesia yang asli dan itu sudah kita keluarkan 
yang unsur  prostitute karena kalau kita lihat misalnya forum-forum 
atau ke miling list-miling list  yang isinya “pijat, sex” seperti itu 
sebetulnya kalau prostitusi itu sudah ribuan sekali. Sudah ribuan 
jumlahnya baik foto ataupun gambar, ini yang lebih kepada ada di luar 
prostitusi,  90% bisa kita hitung adalah pelajar dan mahasiswa.  
Selainnya mungkin sudah diberitakan juga ada anggota DPR, ada 
DPRD, PNS,  Polisi juga ada begitu, kemudian kepala daerah seperti itu.  
Kemudian ternyata masih meningkat jadi akhir tahun 2008,  700 lebih 
video porno.  Presentase terbanyak adalah pelaku mahasiswa, pelajar 
dengan sebaran lokasi sampai ke pelosok daerah se Indonesia. Jadi 
permintaan kampanye JBDK itu banyak sekali dari daerah karena 
dipancing juga atau di simulasi oleh kejadian-kejadian tempat mereka.   

Kemudian yang sekarang menurut saya harus hati-hati dan juga 
tidak bisa mengandalkan pemerintah,  tidak bisa mengandalkan 
pemblokiran atau filtering, karena apa? Karena ini sudah seperti 
microsoft word di dalam komputer masing-masing. Jadi kita bisa 
memasang programnya karena realtime program Indonesia menurut 
pengamatan saya itu mengisi webchat room 18 take itu 18 plus sudah 
pasti porno, di camfrog itu salah satu webcame chating, yang sangat 
digemari remaja sekarang jadi ada yahoo messenger ini saya ambil 
yang paling menarik camfrog itu rata-rata user Indonesia itu 1000 
setiap saat 24 jam.  Nanti kita hitung berapa jumlah rupiah mungkin 
kalau tadi Ibu Elly dan rekannya secara mental psikologis nanti kita 
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akan hitung secara rupiah sebetulnya kita   rugi berapa dengan 
pornografi ini.  Dengan peringkat room nomor 1, kalau kita buka 
misalnya tag 18 itu Indonesia itu selalu nomor 1 dan kalah itu negara-
negara lain.  Kemudian akses terhadap camfrog adalah jadi tidak bayar 
sama sekali, siapapun bisa mengaksesnya hanya membuar account 
dengan usia 18 plus dengan melakukan instalasi di masing-masing user.  
Jadi anak-anak kita atau remaja kita bisa sangat bebas sekali baik 
menjadi pelaku dan penonton.  
Kemudian perilaku yang dipertontonkan itu bisa telanjang bulat,  
menari telanjang, masturbasi, oral seks  bersenggama dan senggama 
yang bermacam-macam. Yang kalau menurut saya,  kalau misalnya ini 
dihilangkan pasal-pasal di Undang-Undang Pornografi yang 
berhubungan dengan yang sepertinya dianggap akan merusak privat 
warga negara Indonesia,  menurut saya salah itu kita harus 
menunjukkannya modus-modus seperti ini.  Saya  lihat sebagai contoh 
page  pertama 18 plus itu, xxx Indonesia cityplus. Kalau kita buka disitu 
ada 774 user, kemudian di bawahnya ada beberapa user ini baru page 
pertama,  page  selanjutnya Indonesia juga ada  dan ini yang terjadi.  
Yang  sebelah sini adalah jumlah pengunjung dan yang sebelah sini 
adalah komentar.  Mungkin kalau saya bayangkan kalau saya nonton 
film itu atau nonton striptase itu yang ini komentar dari mulai berbaju, 
berpakaian sampai dia making love dipanasi dengan kalimat-kalimat itu 
kalimatnya menurut saya sangat kotor sekali, ini seperti ini dan seorang 
ibu di depan anaknya bermasturbasi,  ini kan anaknya di belakang itu. 
Ini  anaknya sedang main kemoceng,  itu seperti ini.  Terus kemudian 
sampai masturbasi ada oral seks pada anak-anak SMA seperti ini, ini 
sampai making love, ini striptis,  ini setiap saat,  sekarangpun kalau ada 
aksesnya bisa diperlihatkan. Jadi hanya berhenti pada jumatan saja. 
Sekarang kalau kita mencobakan mensimulasi sebetulnya ada tidak  
nilai ekonomis dari kecanduan kita terhadap pornografi?  Simulasi yang 
mungkin tercatat di youtube yaitu kasus mini  video anggota DPR kita 
dan penyanyi dangdut MEYZ saya tidak perlu menyebutkan namanya 
karena sudah sangat populer itu 1,9 juta akses di youtube dalam satu 
bulan. Kalau kita kali saja akses, satu aksesnya seribu rupiah kita 
murahkan begitu maka biaya akses untuk kasus mini video porno MEYZ 
itu 1,9 milyar dalam satu bulan dari satu film dari satu situs.  
Sedangkan bayangkan,  saya ingin membayangkan 700 plus mini video 
porno Indonesia diakses dari berbagai tempat akan menghasilkan 
rupiah berapa? Kemudian 100 user kali 24 jam kali 365 hari dikali biaya 
akses itu akan berapa? Menurut saya lebih baik itu dimasukan ke dalam 
pendidikan-pendidikan yang lebih. 
 Nah, sekarang kita melihat misalnya sebelumnya bahwa 
pornografi dan juga seperti diceritakan oleh Pemohon bahwa KUHP pun 
juga sudah cukup. Saya melihat satu ini yang sangat populer yaitu budi 
Han kasus fotografer yang melakukan rekaman artis di ruang ganti 
pakaian, jadi salah satu artisnya Reza Mayang, Sarah Azhari, Femy 
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Permatasari, Shanty, Stefany dan Megi Megawati dan kemudian dijual 
dalam bentuk keping VCD,  harganya mungkin sekarang hanya 4000-an 
dulu 10.000 sampai 15.000,  itu hanya di hukum satu tahun, dipotong 
tahanan 6 bulan,  2 hari. Sehingga hanya mendapatkan 5 bulan 28 hari 
dan kalimat yang terakhir itu kalimat yang saya kutip dari Femy 
Permatasari ketika tampil bersama saya di Kick Andy,  itu perbuatan 
yang menyengsarakan kehidupan beberapa orang seumur hidupnya 
hanya dihukum seringan itu.  Jadi bayangkan suaminya Femy 
Permatasari itu kalau jalan-jalan ke Glodok atau jalan-jalan kemana, ke 
UKI misalnya mendengar VCD kasiting sabun itu ke rumah itu sudah 
langsung stres lagi. Waktu pertama kali kejadianpun 6 bulan depresi 
dan itu Femy Permatasari sekarang sudah punya anak umur 6 tahun,  
dia tidak bisa membayangkan akan seperti apa. Itu adalah kasus yang 
menimpa perempuan dan dieksploitasi seacara pornografi.  

Ini salah satu konsultasi yang datang “jangan bugil depan 
kamera” salah satu sekretaris dari Kalimatan Timur sekretaris bupati 
karena dia sangat sayang sama pacarnya, pacarnya dikasih video 
telanjang,  tetapi setelah pacarnya itu mendapatkan videonya kemudian 
mengeksploitasi seksual, semau-maunya lelaki itu mau ngapain saja dia 
tinggal SMS dan mengancam dulu sebelum ada Undang-Undang 
Pornografi mengancam kalau tidak mau diajak apa-apa akan diedarkan 
atau disebarkan. Dan ini sempat diajukan ke pengadilan karena si 
pacarnya ini mengirim dengan betuk faks  ke kantor bupati,  dan itu 
mereka sendiri para korban sendiri hopeless  dengan KUHPidana karena 
apa? Karena si pelaku hanya dihukum 3 bulan dan dipotong tahanan 
satu bulan setengah  sehingga hanya satu bulan setengah sehingga 
hanya satu bulan setengah dan keluar dari penjara itu lebih gawat lagi 
atau lebih jahat lagi ancamannya, untungnya itu juga berdasarkan 
konsultasi saya dengan sang korban setelah Undang-Undang Pornografi 
ini menjadi berhenti, ancamannya menjadi berhenti. Karena saya bilang 
sekarang bisa diancam lebih daripada 6 tahun. 
 Nah, ini undang-undang menurut saya hanya sebagian yang 
istilahnya bisa meng-great pornografi karena apa gitu? Karena di 
internet itu sendiri,  ini adalah hasil dari internet review statistik bahwa 
para pornografer atau para pebisnis pornografi itu, itu mendahului kita 
dalam bidang teknologi informasi. Jadi kalau kita lihat pertama kali SMS 
premium yang ada di Indonesia adalah masalah SMS premium atau 
phone sex dan alhamdullilah pada tahun 2008 ada 18 perusahaan 
phone sex seperi itu sudah ditutup sama Menkominfo.  Itu menurut 
saya dengan kondisi yang sangat serius sekali strategi-strategi yang 
dilancarkan oleh para pebisnis pornografi yaitu undang-undang hanya 
sebagai sebuah virtual kesadaran saja.  

Saya ingin menyimpulkan dan ini berdasarkan pengamatan yang 
saya amati satu minggu setelah Undang-Undang Pornografi 
diundangkan situs penyedia content  porno asli Indonesia,  koleksi 
video mini porno menutup diri secara sukarela. Saya bisa pastikan 
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sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Dulu sampai sebelum keluarnya 
Undang-Undang Pornografi itu sangat marak sekali ada video kita.com, 
ada bugil.com, ada bokep.com, ada indovideo segala macam itu bisa 
mendapatkan koleksi yang saya sebutkan misalnya 700 mini video 
porno itu hanya dengan uang 350 ribu rupiah. Jadi kita mengorbankan 
anak remaja mahasiswa kita sebagai salah satu pelaku pornografi dan 
yang mendapatkan itu adalah para pebisnis yang tidak bertanggung 
jawab. Tapi sekali lagi tanpa digembor-gemborkan oleh pemerintah dan 
juga tanpa tindakan apapun dari kepolisian ternyata mereka menutup 
diri. Ada sebagian yang masih bandel tapi kemudian mengganti cara 
pembayarannya yang tadinya mungkin pakai internet banking 
Indonesia, pakai klikBCa.com atau apa sekarang sudah menjadi pay poll  
dan segala macam dan juga memindahkan servernya di luar Indonesia. 
 Kemudian upload content  baru Indonesia berkonotasi seksual 
atau porno di beberapa situs jaring sosial itu ada myspace, faceebook 
ada frensdter, faceparty.com kemudian situs koleksi video youtube.com 
misal pertunjukan dangdut erotis ya. Kalau Anda klik Indonesia itu yang 
keluar adalah pertunjukan-pertunjukan dangdut erotis. Dangdut kiamat, 
dangdut khayang, dangdut Pantura itu isinya sebetulnya sangat erotis. 
Jadi joget-joget yang memperlihatkan persenggamaan,  bahkan saya 
tadi menemukan di youtube itu tapi ini content upload yang lama tahun 
2005-2006 itu ada anak kecil diajak ke panggung dan di situ dijogetkan 
yang istilahnya kemaluan penyayi dangdutnya yang perempuan di 
depan matanya seperti itu. itu juga dengan adanya Undang-Undang 
Pornografi ini saya tidak tahu apakah ini ilmiah atau tidak, tapi yang 
tahun 2008 kesini itu tidak ada.  Padahal kalau saya lihat pembuatan 
video porno itu biasanya ada jarak antara minimal satu tahun dari mulai 
pembuatan sampai keluar. Karena ada misalnya masa putus, masa 
bertengkar mungkin antara pacar, kemudian emosi dikeluarkan di 
dalam internet dan sekarang mungkin sudah terlihat bahwa ada 
kesadaran tertentu bahwa pornografi sekarang sudah sangat serius 
sehingga tidak lagi. 
 Kemudian fenomena sex ting, sex ting itu kalau bahasa 
sayangnya sendiri adalah bugil di depan kamera, sex ting itu sudah 
masuk sebagai istilah dalam kamus istilah Amerika karena sangat 
populer juga karena ada salah satu siswi di Amerika bunuh diri sebagai 
korban yang tadi saya bilang yang menimpa sekretaris bupati. Nah, ini 
sex ting  itu adalah tindakan mengirim secara elektronik pesan, gambar 
atau video berkonotasi seksual terutama melalui ponsel diantara remaja 
Indonesia tidak seterbuka sebelumnya. Karena apa? Setiap saya 
kampanye,  saya menyempatkan diri untuk berbincang dengan para 
remaja dan remaja itu hampir semua punya dan bukan video orang lain 
itu video dirinya sendiri dengan pacarnya, itu seperti  balap-
balapantrack-track-an, kalau yang gagah-gagahan track-track-an, kalau 
ini enggak. Jadi kata mereka itu, mereka misalnya di antara cowok-
cowok itu saling mana yang paling bagus gayanya, mana yang paling 
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eksploitatif, mana yang paling apa seperti itu. Dan sekarang saya lihat 
tidak seterbuka seperti sebelum diundangkannya Undang-Undang 
Pornografi. Kemudian tindakan pengancaman penyebaran materi 
pornografi (...) 
 

61. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 

Agak dipercepat ya!  
 

62. AHLI DARI PEMERINTAH: PERY UMAR FAROUK (SURVEYER 
INTERNET) 

 
Ya, satu slide lagi. 
Tindakan pengancaman penyebaran materi pornografi, sebagai 

alat eksploitasi baik seksual, menatal maupun ekonomis berhenti 
karena ancaman pidananya serius. Ini pernyataan penutup saya 
sekaligus pesan yang pertama tadi, Undang-Undang Pornografi telah 
berfungsi menurut kami sebagai kesadaran virtual bahwa pornografi 
merupakan masalah serius terutama berkenaan dengan pelaku, 
pembuat, penyebar, dan pebisnis pornografi serta potensi eksploitasi. 
Dan menyangkal beberapa sanggahan dan juga yang disampaikan oleh 
para Pemohon, Undang-Undang Pornografi sekurang-kurangnya sampai 
saat ini tidak membawa dampak sebagaimana dikhawatirkan seperti 
penerapan norma secara luas dengan semena-mena, pemberangusan 
adat, seni, atau budaya, kemudian kriminalisasi-kriminalisasi 
perempuan saya juga belum menemukan kasusnya, disintegrasi sosial 
atau kekerasan horizontal di masyarakat. Mungkin cukup sekian lebih 
kurangnya saya kembalikan, terima kasih.  
 

63. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Terima kasih Pak Pery Umar Farouk, tadi yang data-data ya 
mohon print out-nya atau file-nya begitu. Kalau gambarnya tidak usah 
ya Pak Arsyad? Oh, perlu juga. Kalau minta copy, biasanya Pak Arsyad 
yang semangat itu. Baik, saksi, sekarang ahli yang diajukan oleh 
Pemohon kita mulai dulu dari Bapak Eny Suprapto yang diajukan oleh 
Pemohon Perkara Nomor 17.  

Silakan Bapak.  
 

64. AHLI DARI PEMOHON: ENY SUPRAPTO, Ph. D. (AHLI FILSAFAT)  
 
 Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya ingin mencoba patuh 
kepada seruan Ketua yang saya muliakan untuk tidak melampaui 
sepuluh menit, syukur-syukur kurang, itu yang pertama. Dan yang 
kedua, saya ingin menempatkan diri pada tempat yang benar. Saya 
mengertikan sidang yang terhormat ini adalah dalam rangka menguji 
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apakah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 secara keseluruhan 
atau sebagiannya itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. Saya mencoba bergerak di bingkai itu tidak melampaui, 
karena undang-undang ini sudah ada. Jadi tahapan perdebatan 
mengenai pentingnya, perlunya itu sudah lewat karena undang-
undangnya tidak ada, kita berada dalam tahapan menguji apakah 
undang-undang itu atau bagian-bagiannya itu ada yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ditugasi untuk melihat 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu dari perspektif HAM. Kalau 
kita bicara mengenai HAM sudah tentu kita akan bicara ketentuan-
ketentuan HAM, karena dalam konteks ini yang ada di Undang-Undang 
Dasar 1945 sendiri. Namun karena HAM itu sifatnya universal tidak 
mungkin kita tidak melihat juga pengaturan-pengaturan HAM yang ada 
di peraturan perundang-undangan nasional lainnya dan juga yang 
termuat di dalam instrumen-instrumen internasional mengenai HAM 
terutama yang sudah disahkan, yang sudah diaksesi atau diratifikasi 
oleh Republik Indonesia sehingga sudah menjadi hukum nasional. 
Dalam konteks ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang mudah yaitu 
apakah materi muatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu 
mengandung asas yang sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan 
Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, saya petik di 
sini, “mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional”. Ini saya bermaksud melihat dari 
perspektif itu. Selanjutnya, sudah tentu turunannya adalah pertanyaan 
apakah dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini terdapat 
ketentuan yang merupakan pelanggaran HAM atau yang 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana diartikan 
oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM, tidak akan saya kutip karena ini bisa dirujuk dan bagaimanapun 
apa yang saya sampaikan ini sudah ada dalam permohonan jadi nanti 
pasal-pasal tidak akan saya rujuk tapi pokok-pokoknya saja.  
 Berkali-kali pagi ini dan dalam sidang-sidang sebelumnya 
senantiasa digarisbawahi sifat kebhinekaan bangsa kita ini. Dalam 
Undang-Undang Dasar ini terpaksa saya baca karena ini sangat relevan 
yaitu apa yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2), “negara mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dengan undang-undang”. Pasal 28I ayat (3), “identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban”. Pasal 32 ayat (1), “negara 
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 
dan dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 36A, ini yang penegasan 
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kebhinekaan bangsa kita, “lambang negara ialah Garuda Pancasila 
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, yang semuanya dipetik dari 
kakawen Sutasoma. Yang terakhir yang ingin saya garis bawahi adalah 
bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
itu yang mengharuskan bahwa suatu undang-undang itu mempunyai 
sejumlah asas, enam ada ayat menyatakan bahwa, “materi muatan 
peraturan perundang-undangan mengandung asas a, b, c, d, e, lalu f 
bhinneka tunggal ika yang penjelasannya berbunyi, yang dimaksud 
dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa setiap materi 
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman 
penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan 
budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita lihat 
apakah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini mengandung prinsip 
itu. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu menyebut 
sebagai salah satu tujuannya, tiga huruf B, “menghormati, melindungi, 
dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual 
keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, jadi asas ini ada dan 
bahkan menjadi tujuan dari undang-undang. Saya akan kembali pada 
prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.  
Tadi saya sebut huruf f sekarang huruf l, yaitu yang menyatakan 
bahwa, asas undang-undang harus salah satu asasnya adalah 
mencerminkan atur, asasnya adalah asas kemanusiaan, yang oleh 
penjelasannya itu dinyatakan mencerminkan perlindungan dan 
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 
warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.  Nah di sini 
Majelis Hakim yang saya muliakan, saya akan masuk ke HAM-nya  dari 
sini.  

Sudah tentu kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah 
dengan demikian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu  secara 
keseluruhan atau terdapat ketentuan tertentu di dalamnya yang 
merupakan pelanggaran HAM, hak asasi yang dilindungi dan dihormati 
oleh peraturan perundang-undangan nasional,  khususnya Undang-
Undang Dasar 1945 dalam konteks sidang ini dan instrument-instrumen 
HAM internasional yang relevan.  Untuk menjawab ini saya akan coba 
menyebut pokok-pokok berikut,  Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 
2008 memang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu asas 
dan atau salah satu tujuannya adalah perlindungan dan penghormatan 
HAM,  memang tidak.  Meskipun demikian undang-undang ini 
menyatakan penghormatan dan harkat,  martabat kemanusiaan serta 
non diskriminasi sebagai asas ya, pasal (2).  Yang kedua penghormatan 
dan harkat martabat kemanusiaan sebagai salah satu tujuannya, Pasal 
3  ayat (1).  Nah namun di dalam undang-undang ini terdapat sejumlah 
istilah yang dapat atau tidaknya berpotensi tetapi dapat menimbulkan 
pelanggaran HAM yaitu terdapat istilah-istilah yang rancu seperti istilah 
pencabulan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
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ketelanjangan yang bertampak kepada asas non diskriminasi serta 
bentuk-bentuk tertentu pelarangan, pembatasan, pencegahan sebagai 
ditegaskan dalam Undang-Undang  Nomor 44  tersebut,  dapat 
terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi 
Manusia.  
 Jadi, sebagai akibat kerancuan pengertian istilah seperti 
pencabulan, istilah pembuat dan nominalnya pembuatan sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 13, 14, 17, 18, 19, 20, istilah atau frasa 
ketelanjangan dan tampilan yang melaksanakan ketelanjangan, lalu 
dibarengi dengan terdapatnya pelarangan pembatasan dan tindak 
pencegahan akan menimbulkan pelanggaran HAM tertentu yang 
pengakuan, penghormatan,  pemajuan, perlindungan, penegakan dan 
pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional 
mengenai atau memuat tentang HAM dan atau instrumen-instrumen 
internasional yang terkait.  Diantara ketentuan yang relevan yang saya 
sebut tadi dalam peraturan perundang-undangan internasional dapat 
saya sebut secara cepat sebagai berikut.  Di Undang-Undang Dasar 
1945 hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar 
dan hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat  dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan seni budaya demi meningkatnya 
kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia,   28J  ayat (1).  Hak 
atas kebebasan menyatakan pikiran, ketika hak atas kebebasan 
mengeluarkan pendapat, ini 28E ayat (3), 28E ayat (2), hak atas 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak atas kebebasan dari 
perlakuan  yang bersifat diskriminasi, hak atas penghormatan atas 
identitas budaya, hak penghormatan, hak atas masyarakat tradisional, 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-
nilai budaya.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999 tentang HAM 
yang bertentangan,  yang akan dilanggar adalah hak atas perlindungan, 
hak asasi dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi, hak atas 
diperhatikan dan dilindunginya perbedaan kebutuhan masyarakat 
hukum adat, hak atas perlindungan identitas budaya masyarakat 
hukum adat, hak atas kebebasan mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya.  Instrumen 
HAM internasional yang paling pokok adalah Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia tahun 1948, Kalau dipermasalahkan bahwa instrumen itu 
bukan instrument hukum, benar ya.  Tetapi ini sudah menjadi hukum 
kebiasaan internasional dan saya ingin merujuk, konsideran Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 huruf d yang menyatakan bahwa 
bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi 
dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang 
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen-
instrumen internasional lainnya yang mengenai hak asasi manusia yang 
telah diterima oleh negara Republik Indonesia.   

 59



kembali mengenai HAM, yang juga akan terlanggar adalah hak 
atas perlindungan pada kepentingan moral dan materil yang dihasilkan 
oleh hasil karya ilmu pengetahuaan sastra atau seni yang 
diciptakannya.  Instrument HAM yang kedua yang saya akan sitir 
adalah covenant internasional  tentang hak ekonomi sosial budaya 
tahun 1966 yaitu hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan 
budaya dan yang kedua hak  untuk memperoleh manfaat dari 
kepentingan moral dan materil yang dihasilkan oleh karya ilmiah,  
kesastraan dan keseniaan yang diciptakan, dan yang kedua adalah 
covanant  kembarannya yaitu covenant  tentang hak sipil dan politik 
yaitu hak untuk mempunyai pendapatan tanpa dicampurtangani, dan 
yang kedua hak untuk menyatakan pendapat.   

Saya akan mengakhiri penyampaian singkat ini Yang Mulia Ketua 
Majelis Hakim. Saya memenuhi janji saya sebelum sepuluh menit.  
Kesimpulannya adalah bahwa meskipun mencantumkan kebhinekaan 
atau kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai salah satu asas dan 
salah satu tujuannya, ketentuan-ketentuan operatif Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2008, maaf  ini, biasanya disebut batang tubuh 
begitu.  Ini kalau bahasa UN itu operation of paragraph, justru 
mengabaikan kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia 
sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diakui harus 
dihormati dan harus dijunjung tinggi.  Kesimpulan kedua adalah 
pengabaian kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia oleh 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bertentangan denngan Undang-
Undang Dasar 1945 yang sebagaimana secara implisit dinyatakan 
dalam di berbagai ketentuannya mengukuhkan konsep kebhinekaan 
bangsa Indonesia yang harus dihormati.  Ketiga diabaikannya kondisi 
masyarakat yang bhineka dan terdapatnya sejumlah istilah yang dapat 
ditafsirkan secara beragam dan berpotensi menimbulkan 
penyalahgunaan kewenangan dan berakibat terjadinya ketidak 
kepastian hukum dan yang terakhir tindakan pelarangan, pembatasan 
dan pencegahan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan 
menimbulkan pelanggaran sejumlah hak asasi dan kebebasan 
fundamental yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM,  Duham 
tahun 1948, covenant  internasional  tentang ekonomi sosial dan  tahun 
1966 dan covenant internasional tentang hak sipil  

Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati.  
 

65. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 

Terima Kasih Prof. Eny, berikutnya Prof Arief Sidharta 
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66. AHLI DARI PEMOHON: PROF. DR. BERNARD ARIEF SIDHARTA 
(AHLI FILSAFAT HUKUM) 

 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan,  pada 

kesempatan ini saya akan membacakan beberapa hal berkaitan dengan 
Undang-Undang tentang Pornografi ini,  tidak semuanya akan saya 
bacakan.  

Pertama, tentu saja saya akan mengemukakan pandangan saya 
dari sudut posisi saya sebagai Dosen Filsafat Hukum.  

Pertama saya ingin kemukakan bahwa dalam keadaan normal 
saya kira secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat 
itu selalu berlangsung secara relatif  tertib. Artinya, nampaknya tidak 
pernah terjadi situasi anomia atau situasi seperti yang digambarkan 
oleh Hobbes,  Bellum Omnium Contra Omnnes itu, mungkin pernah 
terjadi sehari dua hari saja ketika setelah Hitler membunuh diri lalu 
tentara Rusia masuk ke kota Berlin pada hari satu hari pertama dan hari 
kedua tidak hukum di situ, lalu terjadilah segala macam perbuatan bisa 
dilakukan tanpa ada kaidah yang mengaturnya.  Tapi saya kira pada 
hari ketiga komanda-komandan militer dari pihak sekutu sudah  dapat 
mengatur anak buahnya  sendiri.  

Ketertiban dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya dan 
berbagai nilai dan  kaidah-kaidah yang berakar di dalam akal budi dan 
hati nurani manusia. Berdasarkan isi, karakter dan tujuannya kaidah-
kaidah yang bekerja dalam masyarakat itu dapat kita bedakan kedalam 
pengelompokan sebagai berikut yaitu ada kaidah budi nurani, kaidah 
moral positif, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum. 
Semua kaidah itu, semua kaidah-kaidah itu kecuali menurut saya kaidah 
agama berakar atau timbul  dari akal budi, nurani manusia. Kaidah 
agama saya kira berasal dari Allah sendiri yang disampaikan kepada 
manusia lewat wahyu kepada para nabi.  

Subtansi dan bentuk penampilan kaidah-kaidah itu akan sangat 
dipengaruhi oleh pandangan  hidup dan keyakinan keagamaan yang 
dianut dalam masyarakat yang  berinteraksi dengan berbagai kenyataan 
masyarakat real, seperti tingkat pendidikan, jumlah dan kualitas 
penduduk, kondisi sosial ekonomi, kehidupan  sosial politik, tingkat 
perkembangan peradaban, dan tingkat perkembangan masyarakat.  

Selanjutnya saya akan membicarakan masing-masing makna dan 
sifat dari kaidah-kaidah yang saya tadi sebutkan, saya akan lewati itu, 
saya akan langsung saja melompat ke yang berikutnya yaitu setelah 
membicarakan apa kaidah hukum itu saya akan lanjutkan segi 
umumnya saja.  

Terbentuknya berbagai kaidah yang dikemukakan tadi kecuali 
kaidah agama berakar pada budi dan nurani manusia.  Namun 
berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang kemungkinan pemahaman 
manusia terhadap kaidah-kaidah agama meskipun manusia sendiri tidak 
terlibat di dalam proses pembentukannya tetap saja bersumber dari 
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akal budi manusia dan nurani manusia yang sudah ditanamkan oleh 
Allah sendiri. Karena itu pembinaan akal budi dan nurani manusia untuk 
mengembangkan ahlak-ahlak yang baik pada manusia sangat penting 
agar manusia atau umat agama dapat memahami kaidah-kaidah 
agama.  

Adanya dan bekerjanya akal budi dan nurani tersebut 
menyebabkan manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk 
menilai,  memahami dan membedakan pengertian-pengertian seperti 
baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi, 
bermoral-tidak bermoral, sopan-tidak sopan, boleh-tidak boleh, layak-
tidak layak dan sebagainya. Semua itu terjadi dalam kesadaran manusia 
secara individual. Kemampuan ini menyebabkan manusia memiliki 
kebebasan untuk menentukan sendiri sikap terhadap apapun dan 
memutuskan sendiri untuk melakukan perbuatan apapun sesuai dengan 
keyakinan dan pilihannya sendiri. Namun dengan itu juga manusia 
sepenuhnya bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan 
untuk apapun yang ia putuskan dan ia lakukan. Dan karena itu juga dia 
selalu dapat dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan apapun 
yang telah dilakukannya itu. Masing-masing kelompok itu memiliki 
ranah berkiprahnya sendiri, serta memiliki substansi, sifat, dan 
tujuannya sendiri.  Karena itu agar tujuan tiap-tiap kelompok itu dapat 
terwujud demi kebahagiaan semua warga masyarakat maka sebaiknya 
otonomi keberadaan kelompok-kelompok kaidah-kaidah itu diakui dan 
dihormati dan dalam implementasinya tidak begitu saja dicampur 
adukkan. Secara umum keseluruhan kaidah itu dapat kita bedakan ke 
dalam dua kelompok yaitu kelompok kaidah hukum dan kelompok 
kaidah bukan kaidah hukum. Penyelenggaraan kaidah-kaidah hukum 
yang mencakup pembentukan pelaksanaan penegakan kaidah-kaidah 
hukum adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab negara dengan 
pemerintah dan aparat pemerintahannya. Dengan kata lain bidang 
kehidupan hukum adalah wilayah berkiprahnya negara dan pemerintah, 
sedangkan pelaksanaan kelompok-kelompok bukan kaidah hukum 
adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab dan dengan demikian 
wilayah berkiprahnya para orang tua, ulama, pendidik dan moralis.  

Jika terlalu banyak kaidah-kaidah bukan kaidah hukum dijadikan 
kaidah hukum positif dengan merumuskannya ke dalam perundang-
undangan berarti otonomi dan kewenangan para orang tua, ulama, 
pendidik dan moralis diambil alih. Artinya dikooperasi oleh negara dan 
pemerintah. Karena itu juga sebaiknya para ulama pendidik dan moralis 
yang mengupayakan agar kaidah-kaidah yang termasuk kelompok 
kaidah bukan kaidah hukum itu dijadikan undang-undang berarti 
melepaskan otonomi dan kewenangannya kepada negara dan 
pemerintah. Artinya kepada pihak yang menurut hakikat tugas dan 
kewenangannya tidak memiliki otoritas dibidang tersebut.  Hal ini dapat 
dikatakan sejenis institusional surrender dalam arti bahwa pihak yang 
berwenang, pihak yang bersangkutan telah menyerah dan 
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menyerahkan otonomi dan kewenanganya kepada pihak lain. Jadi 
misalnya jika  kaidah-kaidah yang termasuk ke  dalam kaidah moral 
positif, mau dijadikan kaidah hukum dengan mengemasnya dalam 
suatu undang-undang dapat menyebabkan timbulnya gejala apa yang 
oleh Sasmi disebut legal moralism, hukum yang sok moralis.  Jika hal ini 
terjadi pada masalahnya masuk ke bidang kaidah moral tersebut belum 
mencapai kristalisasi sehingga belum terbentuk kesamaan pandangan di 
kalangan masyarakat maka tidak mustahil akan terjadi pemaksaan 
keyakinan moral kelompok yang berkuasa atau kelompok tertentu 
kepada pihak-pihak yang menganut  pandangan yang berbeda dengan 
bersaranakan hukum.  Ini adalah sejenis penindasan juga. Karena hal 
ini membuka peluang bagi terjadinya hal yang demikian itu maka 
keberadaan undang-undang yang demikian itu di Indonesia dengan 
sendirinya akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
konstitusional tentang hak asasi manusia sebagaimana yang telah 
dirumuskan di dalam UUD 1945. Namun memang benar bahwa 
keberadaan kelompok kaidah-kaidah hukum akan menjadi kokoh jika 
bertumpu atau berakar pada kaidah-kaidah yang lainnya. Baik dalam 
proses pembentukan maupun dalam tahapan 
mengimplementasikannya.  

Kaidah-kaidah hukum yang sama sekali tidak memperoleh 
dukungan dalam kelompok yang bukan kaidah hukum dan sepenuhnya 
hanya mengandalkan diri pada kekuasaan negara atau sanksinya saja 
tidak akan mampu bertahan lama. Sebaliknya kelompok kaidah hukum 
yang secara keseluruhan mau mengakui bidang kehidupan manusia 
dengan kelompok kaidah bukan hukum dengan menggantikan semua 
kaidah hukum artinya dengan menetapkan semua kaidah perilaku 
manusia dinyatakan dan ditegakkan sebagai kaidah hukum oleh negara, 
juga tidak akan mampu bertahan lama.  Jadi jika kaidah hukum 
mengkoptasi semua kaidah yang membuat kaidah-kaidah dari semua 
kelompok kaidah itu menjadi hukum positif yang diimplementasikan dan 
ditegakkan oleh negara dan pemerintah dan seluruh aparatnya,  maka 
pada tataran pelaksanaan hal ini justru akan melemahkan hukum itu 
sendiri dan biaya penyelenggaraan termasuk penegakkan hukum itu 
akan menjadi sangat tinggi.  

Memang juga dapat terjadi bahwa kaidah-kaidah tertentu dari 
kelompok kaidah bukan kaidah hukum yang perlu didukung dengan 
kaidah hukum. Jadi dikuatkan dengan undang-undang.  Tentu saja ini 
akan terjadi, tentu saja ini akan baik jika subtansi dari kaidah-kaidah 
terkait sudah mengalami kristalisasi sehingga secara relatif sudah 
terbentuk opini yang sama dengan masyarakat.   

Di Indonesia secara umum dapat dikatakan misalnya ini sebagai 
contoh bahwa hukum sudah mengakui dan melindungi otonomi 
keberadaan  profesi tertentu dan etika profesi dan ode etiknya yang 
termasuk kaidah moral positif. Beberapa diantaranya sudah dirumuskan 
secara eksplisit didalam perundang-undangan,  misalnya Undang-
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Undang tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang  Advokat. 
Keberadaan hospital by law yang dibentuk oleh rumah sakit yang 
bersangkutan misalnya akan dianggap dan diperlakukan sebagai 
sebagian-sebagai bagian dari hukum positif karena sudah didukung 
oleh undang-undang itu.  

Dengan munculnya Undang-Undang  mengenai Pornografi ini 
yang mengatur bidang moral positif yang nampaknya masih sedemikian 
beragam, jadi yang belum mencapai kristalisasi yang diperlukan untuk 
dapat dipaksakan secara publik dengan sanksi hukum berarti sudah 
menjadi semacam institutional surrender yang dapat menciptakan 
suasana legal moralism yang membuka peluang untuk memaksakan 
keyakinan moral sekelompok orang tertentu kepada semua warga 
masyarakat yang berbeda pandangan dan keyakinan moralitasnya. 
Selain itu juga nampaknya sebagian besar memang keberadaan 
Undang-Undang tentang Pornografi itu sudah agak berlebihan, 
mengingat hal-hal yang berkaitan dengan moralitas  masyarakat seperti 
moralitas pornografi itu memang sudah mungkin sudah memberikan 
pengaturan hukum dengan ancaman sanksi hukumnya,  sesungguhnya 
sudah ada pengaturannya didalam berbagai undang-undang  yang lain, 
di dalam KUHP dan juga berbagai undang-undang yang lainnya. Jadi 
sehingga sebetulnya yang penting di sini adalah penerapan ketentuan-
ketentuan hukum pidana yang sudah ada tercantum dalam berbagai 
undang-undang tersebut dan bukan membentuk undang-undang  baru 
yang mengatur pasal pornografi secara tersendiri,  yang hanya akan 
memunculkan komplikasi pada tahap pelaksanaannya. Sebab dalam 
pengamatan saya tentang pengertian dan ukuran dari pornografi sendiri 
masih sedemikian beragamnya dan juga masih mengalami 
perkembangan,  jadi masih berubah-ubah dan tampaknya akan 
berubah-ubah terus karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor  44 
Tahun 2008 tentang Pornografi ini nampaknya barangkali memang 
tidak sejalan dengan UUD 1945 yang ada sekarang.  

Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, sebagai 
contoh misalnya satu waktu ketika pada waktu the flower generation 
berkembang di Eropa pada waktu itu kita pun anak-anak muda kita 
ikut-ikutan, kaum laki-lakinya mulai memanjangkan rambutnya, saya 
masih ingat ada tindakan-tindakan kekerasan oleh pemerintah agar di 
Jakarta saya kita menggunakan tentara dan sebagainya sampai 
akhirnya muncul sejumlah protes dari orang-orang yang akhirnya 
melalui pembicaraan antara Ali Budiman dan Ali Sadikin akhirnya 
kegiatan itu dihentikan, penindakan itu. Dan setelah dihentikan 
kegiatan itu juga lalu beberapa lama kemudian juga rambut panjang itu 
hilang dengan sendirinya, ini kan hanya masalah mode saja. Nah saya 
kira kalau masalah modepun dijadikan kaidah hukum justru dampaknya 
bisa lebih banyak merugikan.   

Demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini terima kasih.  
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67. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 

Ya terima kasih Prof. Arief, mohon Pak agar nanti tulisannya 
ditinggal di sini.  Kemudian berikutnya, Ibu Safarina nanti terakhir.  
Sekarang Bapak Thamrin Amal Tomagola, silakan Bapak Thamrin  
 

68. AHLI DARI PEMOHON: THAMRIN AMAL TOMAGOLA . 
 

Assalamualaikum wr.wb. selamat sore, salam sejahtera.   
Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, saya akan 

menyampaikan penjelasan saya atau pemahaman saya atau pemikiran 
saya terhadap Undang-Undang Anti Pornografi ini secara to the point.  

Yang pertama ingin saya katakan bahwa kalau kita sebagai ahli 
kemasyarakatan mengidentikan diri sebagai seorang dokter dan melihat 
penyakit, penyakit kemasyarakatan, maka sebenarnya dalam 
menghadapi Undang-Undang  Anti pornografi ini kita bisa identifisir 
paling tidak ada 4 hal yang kita perdebatkan.  

Yang pertama adalah tentang gejala dari pornografi dan 
maraknya pornografi.  Berapa luasnya dia itu marak dalam masyarakat, 
gejala, biasanya gejala itu ada di permukaan. Kemudian setelah ada 
gejala itu orang mencoba melihat apa penyebab dari gejala itu?  Nah 
untuk sampai pada gejala itu perlu pendalaman tertentu dengan 
metodologi tertentu untuk menemukan penyebabnya . Nah penyebab 
ini juga kita harus hati-hati karena ada dua jenis penyebab, ada yang 
disebut dengan necessary condition dan ada yang disebut dengan 
satification condition. The real cost adalah necessary condition. 
satification condition hanya triggert membuat itu menjadi muncul, 
seperti juga dalam penyakit dalam tubuh manusia.  

Ketiga yang dapat kita perdebatkan itu adalah proses, bagaimana 
pornografi itu merajalela di dalam masyarakat dan pada saat itu, pada 
saat kita menganalisa proses itu kita harus menerapkan suatu cara 
analisa yang disebut dengan network analysis. Yang pada saat 
sekarang ini, pada jaman digital itu network analysis, itu sangat 
dominan. Karena dunia sekarang itu dihubungkan oleh suatu jaringan 
yang sangat menjangkau hampir seluruh dunia dengan satu “klik” dia 
bisa kemana-mana. Nah sehingga pada waktu itu kita harus 
menerapkan suatu proses analisis,  dengan network analysis. Yang 
terakhir yang keempat adalah dampak dari pornografi itu. Nah, saya 
kira dalam hal gejala seberapa maraknya pornografi itu seperti yang 
telah disampaikan oleh para ahli dari pemerintah, saya kira mereka 
telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dalam keahliannya 
masing-masing,  mereka bisa meyakinkan dengan kita dan saya ikut 
yakin bahwa pornografi itu sangat marak pada saat ini,  dan merupakan 
ancaman yang sangat serius bagi keselamatan bangsa ini. Sehingga 
disitu kita sepakat, di situ kita setuju tentang perlunya menghadapi 
pornografi ini di situ kita sepakat.   
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Kemudian yang kita sepakati kedua dari keempat poin itu, poin 
yang keempat kita sepakat, akibat dari dampak pornografi itu memang 
dahsyat uraian yang dikemukakan  oleh Saudara yang ahli, dokter yang 
ahli dalam bidang syaraf itu jelas sekali, itu tidak terbantahkan itu, itu 
lha rhaibafihi tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi juga yang 
disampaikan Saudara yang bergerak “jangan bugil di depan kamera” itu 
juga sangat meyakinkan.  Saya kira itu betul, itu kita terima itu kita 
sepakat. Jadi gejala yang marak maupun akibat bagi remaja dan anak-
anak dan dampak secara psikologis pada manusia terutama pada otak 
kita sepakat. Tidak ada pertengkaran dalam hal itu,  yang kita tidak 
sepakat adalah apa penyebabnya dan apa prosesnya?  Dan kemudian 
saya tambahkan juga yang terakhir yang kelima yaitu jika begitu 
penyebabnya, maka apa jalan keluar untuk mengatasi itu yang dalam 
hal ini oleh pemerintah baik legislatif maupun eksekutif jalan keluarnya 
adalah undang-undang. Nah berarti kita sepakat dalam 3 hal, 
penyebab, kemudian proses dan jalan keluar obatnya. Kalau bahasa 
dokternya itu obatnya apa, apakah ini obat yang tepat untuk 
menghadapi gejala pornografi yang marak karena zaman digital pada 
saat ini.  

Nah kalau saya, sekarang saya masuk pada 3 hal yang kita tidak 
sepakati kala 2 hal yang sepakat oke.  Sekarang kita masuk ke tiga hal 
yang kita sepakati.  Penyebab,  apakah betul bahwa penyebab itu 
karena lemahnya moral dan kemudian ini adalah akibat lebih lanjut dari 
karena kalau saya baca dari penjelasan undang-undang  ini dalam 
penjelasan undang-undang ini dikatakan bahwa halaman dua itu 
undang-undang ini dibuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral 
yang bersumber ajaran agama, itu berarti kurang lebih itu ditunjuk 
penyebabnya adalah lemahnya moral. Terutama moral yang berasal 
dari agama,  padahal selain moral yang berasal dari agama, ada moral 
yang berasal dari adat istiadat,  adat istidat diabaikan sama sekali, 
padahal dalam pertimbangan di depan pada undang-undang dikatakan 
bahwa menghormati kebhinekaan, sebenarnya itu salah kaprah ya?  
Kita sebagai bangsa itu, sebagai warga bangsa jangan hanya menyebut  
kebhinekaan, tapi kebhineka tungggal ikaan, itu yang lengkap.  Karena 
kita menginginkan kebhinekaan itu tetap utuh  bukan dia beda-beda 
kemudian cerai berai bukan, tetapi dia berbeda-beda tapi utuh, 
sehingga semangatnya sebenarnya harus kebhineka tunggal ikaan, satu 
nafas, yang dalam undang-undang ini tidak menyebut itu.  

Jadi saya kira, penyebabnya itu karena moral, nanti saya akan 
tunjukkan bahwa sebenarnya penyebabnya bukan di situ. Moral itu 
adalah pada sufficient condition tapi ada necessary condition yang 
bekerja yaitu proses-proses ekonomi politik yang sebernya menjadi the 
real cost, the true cost dari maraknya pornografi. 

Sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin membuat karakterisasi 
terhadap undang-undang ini. Tadi dikatakan bahwa undang-undang ini 
disiapkan tidak dalam waktu singkat tapi dalam waktu yang panjang.  
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Nah yang saya bayangkan itu, kalau  undang-undang ini disiapkan 
dalam waktu  kilat dan singkat, dalam waktu panjang saja sudah kayak 
gini apalagi kalau kilat dan singkat. Karena saya melihat, saya mencatat 
di sini ada 5 cacat bawaan. Jadi built in weaknesses dari undang-
undang ini, ada lima cacat bawaan yang ada dalam undang-undang ini, 
yang akan saya jelaskan satu-satu sambil saya hubungkan tiga poin 
yang saya  tidak setuju itu. Yaitu penyebab, proses dan apa obat yang 
paling mujarab untuk menghadapi pornografi.  

Yang pertama, cacat yang pertama itu adalah cacat empirik, yaitu 
tidak ada satu keyakinan, usaha untuk meyakinkan kita, dan pemetaan 
masalah yang  ada di kalangan remaja dan masyarakat ini. Saya kira 
tidak ada itu. Pada saat ini sebenarnya orang-orang tua ini sedang 
kebakaran jenggot. Kemarin kita ada acara di Wantimpres tentang 
radikalisasi pelajaran agama di sekolah-sekolah menengah. Nah itu 
semua orang ribut, mulai dari pejabat pemerintah sampai orang-orang 
tua. Saya katakan, jangan-jangan ini semua salah kita yang tua-tua, 
kenapa sampai anak kita menjadi seperti itu, mempunyai paham agama 
yang seperti itu,  atau dia diam-diam dia masuk ke kamarnya itu, dia 
buka internet dan dia lihat semua itu. Kenapa itu?  Kemana orang 
tuanya?  Kemudian oleh peneliti kemarin yang di Wantimpres itu 
ditunjukkan oleh Ibu Cicik itu. Itu di Cianjur itu anak-anak berlatih jihad 
di halaman sekolah dan tidak pernah ada  teguran dari kepala sekolah 
malah dibiarkan dengan pakai fasilitas sekolah. Kepala Depdiknas 
setempat tidak tegur, dan Dirjen tidak tegur, Menteri Pendidikan tidak 
tegur. Di mana kita pada saat itu,  dan itu sudah terjadi dari tahun 
1999 sampai tahun sekarang ini, 10 tahun. SBY berkuasa 5 tahun dia 
tahu enggak di Cianjur di situ dekat itu, kalau ke Bandung lewat itu, 
ada hal seperti itu. 

Jadi ada saya kira, kalau bisa dikatakan terutama dalam hal yang 
itu yang radikalisasi pemahaman agama, ada satu kelumpuhan total 
kenegaraan, dalam mendeteksi apa-apa yang terjadi ini. Dan itu sudah 
over loaded dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Sekarang nyari-nyari 
pekerjaan, mau ngatur ini lagi, itu yang  mencengangkan itu. 

Saya kembali ke sini, jadi ada cacat empirik. Kalau kita 
menetapkan sesuatu bahwa itu masalah yang signifikan karena sampai 
kita buat undang-undang kita anggap masalah itu signifikan. Signifikan 
itu dalam bahasa Indonesianya penting dan perlu. Kita hanya tahu 
bahwa masalah itu penting dan perlu kalau kita buat pemetaan seluruh 
masalah yang ada anak-anak dan remaja, dan keluarga dan 
perempuan, baru kita pilah-pilah,  baru kita bisa bikin prioritas, mana 
yang paling signifikan yang penting dan perlu untuk segera ditangani 
dengan satu cara tertentu, itu tidak ada. Sehingga secara empirik itu 
sangat-sangat lemah. Justifikasi legitimasi, bahwa ini sesuatu yang 
perlu diatur. Saya kira ada hal-hal lain yang berkenaan dengan 
perdagangan perempuan sudah diatur. Kemudian kekerasan terhadap 
perempuan dalam rumah tangga sudah diatur. Hal-hal yang seperti itu 
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barangkali lebih kita memberi perhatian kepada itu dari pada memberi 
perhatian kepada hal-hal yang seperti ini membuat undang-undang 
seperti ini. Oke itu yang pertama cacat empirik. 

Yang kedua adalah titik tolak yang saya hubungkan dengan 
penyebab itu. Titik tolak dari undang-undang ini menganggap bahwa ini 
adalah masalah moral. Bukan masalah ekonomi politik yang menurut 
saya sebenarnya dua-duanya tapi masalah ekonomi politik itu adalah 
necesarry condition, penyebab utama, dan moral itu hanya sufficient 
condition, trigert  factor yang membuat sesuatu di bawah itu keluar 
meledak. Nah di situ titik moralnya adalah moral. Dengan mengatakan 
moral saya sambung dengan ahli yang sebelumnya,  yang saya kira 
argumen dia sangat saya dukung dan setuju yang membedakan 
tentang ranah otoritas dari masyarakat dan ranah otoritas dari negara. 
Di situ saya masuk pada cacat yang ke dua, yaitu cacat konseptual. 
Undang-undang ini mempunyai cacat konseptual dalam pengertian 
tidak membedakan yang disebut dengan social entity dan political entity 
yang disebut dnegan masyarakat yang mempunyai suatu kebudayaan 
tertentu, karena masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, 
tidak ada masyarakat tanpa suatu kebudayaan, tidak ada kebudayaan 
tanpa didukung oleh suatu masyarakat. Yang namanya masyarakat 
adalah social entity,  yang namanya bangsa dan negara, atau nation 
state digabungkan itu adalah political etinty.  Ada ranah-ranah masalah, 
dan ranah-ranah otoritas yang terpisah antara social entity dan political 
entity. Hal-hal yang mengenai moral yang dijadikan sebagai dasar titik 
ditolak oleh undang-undang itu sehingga saya anggap sebenarnya 
pemerintah melakukan suatu argumen yang self defeatting artinya 
menggugurkan diri sendiri. Kenapa? Karena argumennya katanya 
moral. Nah kalau moral, itu secara analitik itu adalah wilayah dan ranah 
dari masyarakat, bukan ranah dan urusan dari negara. Yang tadi sudah 
dikatakan oleh Bapak ini, bahwa tidak bisa itu diambil alih, karena akan 
terjadi pengambilalihan wewenang yang sudah dipahami oleh semua 
masyarakat bahwa itu adalah wewenang masyarakat, bukan wewenang 
dari negara. 

Nah bedanya masyarakat dan bangsa ini sering dikacaukan ini. 
Kadang-kadang dipikirkan bahwa bangsa dan masyarakat itu sama 
tidak, itu social dan political, konsep itu beda. Kalau bangsa itu political, 
kalau masyarakat itu social. Ada masyarakat yang homogenius, seperti 
Vietnam, atau seperti Jepang, atau seperti Jerman. Di mana 
masyarakat dan bangsa itu sama. Satu masyarakat satu bangsa. Tapi 
kita ini, di Indonesia ini. Menurut data dari Depdiknas yang dikeluarkan 
secara resmi, itu ada 653 masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh 
Indonesia. Karena setiap suku itu dia punya budaya sendiri-sendiri. Nah 
secara konsep sosiologis, suku itu sebenarnya satu masyarakat. Jadi 
masyarakat Aceh dengan budaya Aceh, masyarakat Batak dengan 
budaya Batak, masyarakat Sunda dengan budaya Sunda, masyarakat 
Jawa dengan budaya Jawa. Ada 653 masyarakat-masyarakt di 
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Indonesia tunggal, tidak ada. Tapi dalam proses becoming. Masyarakat 
yang sedang becoming itu sedang terjadi dalam proses menjadi itu di 
kota-kota besar. Dimana orang-orang dari berbagai latar belakang itu 
suku agama dan sebagainya ketemu dari daerah, dari berbagai daerah, 
itu ketemu, dan di situ  terjadi mereka berada pada sesuatu yang 
disebut sebagai melting pot dan kemudian mereka membaur dan 
mencair dan mudah-mudahan di suatu waktu akan lahir masyarakat 
Indonesia yang satu. Juga terjadi di daerah transmigrasi, daerah 
transmigrasi itu juga program yang penting karena dia akan 
menciptakan Indonesia masa depan.  Tetapi Indonesia masa kini adalah 
masyarakat-masyarakat suku. Sehingga jangan mencampurbaurkan, 
misalnya dalam menimbang di sini, itu undang-undang ini hanya 
menimbang tentang kebhinekaan yang sudah saya sebut tadi, 
sedangkan untuk masyarakat disebut satu kata saja, masyarakat. Tidak 
benar. Ini yang saya sebut cacat konseptual, selain tidak membedakan 
antara ranah negara dengan ranah masyarakat, otoritas masyarakat 
dan otoritas negara. Juga tidak tahu, bahwa di Indonesia itu tidak 
hanya ada satu masyarakat, ada 653 masyarakat dengan budayanya 
masing-masing. Oleh sebab itu, cacat konseptual itu akan membawa 
implikasi lebih jauh,  kalau mereka yang membuat undang-undang ini 
menganggap bahwa pornografi adalah bersumber pada masalah moral, 
maka sebenarnya penanganannya kembalikan ke masyarakat. Karena 
itu wilayah masyarakat, itu ranah masyarakat, itu otoritas masyarakat. 
Tidak boleh negara itu campur tangan  masuk ke dalam wilayah 
masyarakat mengatur sesuatu yang merupakan otoritas masyarakat, 
nah ini sebenarnya kebiasaan Orde Baru. Dulu waktu jaman orde baru, 
karena memang masyarakat dan negara itu, masyarakat dan nation 
state itu kan secara analitik kita pikir kan terpisah, tetapi dalam 
kenyataan hidup dia saling menyusup. Kelompok masyarakat masuk ke 
dalam negara, negara bangsa itu, nation state. Nation state juga satu 
pihak masuk ke dalam masyarakat. Dulu waktu zaman orde baru 
sampai tempat tidur kita dimasuki oleh negara. Anak cukup dua saja. 
Itu masuk ke dalam ranah masyarakat sampai ke situ. Di mana-mana 
ada negara. Negara seperti tidak puas dengan kekuasaan yang dia 
dapat. Dia mengatur dan masuk dimana-mana tapi pada zaman liberal 
dulu sebaliknya yaitu masyarakat yang masuk ke negara, sehingga ada 
kavling-kavling, kalau orang PNI, Jawa, abangan itu Departemen Dalam 
Negeri dan Luar Negeri. Itu masyarakat masuk ke sana. Kalau orang  
NU itu kavlingnya Departemen Agama. Kalau orang Muhamadiyah itu 
kavlingnya Depdiknas,  itu sampai sekarang masih ada. Katanya calon 
Menteri Agama nanti orang NU juga katanya,  karena kavlingnya itu 
katanya. Jadi itu masuk-masuk,  paling susah memang itu, karena itu 
saling masuk. Karena dunia sekarang itu memang dunia yang seperti 
itu. Tapi kita berusaha untuk mencoba menjaga, jangan sampai negara 
yang sudah kedodoran mengurus gempa, mengurus korupsi, mengurus 
terorisme dan sebagainya itu cari-cari kerjaan yang kemudian dia tidak 

 69



bisa lakukan, akhirnya di dalam salah satu pasal di sini dikatakan, 
mengundang partisipasi masyarakat. Itu kalimat khas orde baru itu., 
mengundang partisipasi masyarakat, mengundang peran serta 
masyarakat. Secara konsep bagus, tapi secara politik itu adalah adalah 
kata-kata khas orde baru yang kemudian semaunya nanti dipulangkan 
kepada masyarakat. Nanti saya sampai pada poin cacat keadilan,  saya 
akan kembali dengan kata-kata rumusan peran serta masyarakat. Saya 
mau kuliti habis itu.Itu cacat konseptual yang ada di dalam ini. 

Kemudian saya mau masuk ke dalam cacat yang ke empat, yaitu 
cacat keadilan. Cacat keadilan ini dia bersifat horisontal dan juga 
bersifat vertikal. Cacat yang saya amati cacat keadilan di sini, yaitu apa, 
kenyataan sosiologis Indonesia itu adalah masyarakat yang 653 
masyarakat itu, kemudian dibuat suatu undang-undang yang berlaku 
untuk semua 653 masyarakat itu tanpa memperdulikan keragaman 
tentang pemahaman-pemahaman kultural tentang hal-hal yang diatur 
itu dalam setiap masyarakat. Itu yang saya sebut dalam bahasa saya 
sendiri. Ada physical violance, ada kata structural violance, dan saya 
mau tambah satu lagi. Ini adalah legal violance. Karena 
menyeragamkan sesuatu yang begitu mozaik dan beragam, dijadikan 
satu dari Sabang sampai Merauke itu tunduk dalam satu ini,  padahal 
sebenarnya pemahaman ini kalau bilang ini moral dan itu wilayahnya 
masyarakat itu berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sehingga ini 
berbeda-beda pada setiap masyarakat. Sehingga ini adalah cacat 
keadilan.  

Kemudian cacat yang berikutnya, dan ini adalah suatu legal 
violance, kemudian cacat yang berikutnya adalah cacat keadilan 
terhadap kaum perempuan. Nah sekarang baru saya masuk ke dalam 
peran serta masyarakat itu.  

Dalam konsep-konsep ini, di dalam teks ini, secara tekstual itu 
dibilangnya peran masyarakat. Tetapi secara aktual kontekstual itu 
jatuhnya itu peran laki-laki. Masyarakat itu laki-laki bukan perempuan. 
Perempuan selalu apalagi dalam masyarakat Jawa, koncowingking, di 
belakang. Dia gak bisa berperan. Dan sekarang mulai sedikit-sedikit 
karena punya pendidikan dan punya pekerjaan. Tapi kata peran 
masyarakat itu secara aktual kontekstual tidak tekstual, jatuhnya itu 
peran laki-laki. Ini menimbulkan ketidakadilan,  meneguhkan bukan 
menimbulkan, karena sebenarnya ketidakadilan itu sudah terjadi, tapi 
dengan undang-undang ini, kemudian dengan jatuhnya secara 
kontekstual itu adalah peran laki-laki ini yang disebut dengan proses 
intensifying, bukan decomposing, meluluhkan sesuatu yang kuat, yang 
dominan yang partiarki tapi  justru intensifying budaya patriarki 
sehingga cengkraman laki-laki terhadap perempuan semakin kuat. Dan 
di  difasilitasi oleh undang-undang ini. Nah kenapa perempuan itu 
dalam posisi yang lemah?  Masalah gender itu. Ini berarti kita masuk ke 
dalam masalah gender. Masalah gender adalah masalah relasi kuasa. 
Nah secara tipologis di dalam ilmu-ilmu sosial itu dikenal ada 3 tipe  
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relasi kuasa. Antara semua pihak,  yang pertama itu yang vertikal 
dominatif. Yang di atas ini menguasi penuh yang di bawah. Yang di 
bawah ini kata orang Jawa Pasrah bonnggooan selam ini, gak bisa apa-
apa. Ini adalah hubungan yang terjadi di zaman purba dulu tapi di 
beberapa bagian Indonesia masih ada, di Afrika masih ada. Ini adalah 
hubungan master and slave. Masters itu meguasai bukan hanya hasil 
kerja dari slaves tapi raganya dan nyawanya juga dikuasai, dia mau 
jadikan istri ke berapa dia ambil. Dia mau tembak pada saat itu bisa, 
dia mau bunuh bisa, dia jual di pasar budak bisa. Ini tidak ada apa-
apanya. Dia punya bargaining position nol,  sedangkan di sini 100. Itu 
vertikal dominatif. Ini ada dalam masyarakat-masyarakat yang masih 
ada di Afrika, masih ada di beberapa tempat di Indonesia, dimana yang 
di atas begitu.  

Perempuan adalah makhluk yang pertama-tama mengalami 
hubungan yang vertikal dominatif seperti ini, dimana dia tidak hanya 
menjadi budak tenaga kerja, juga budak seksual, itu sejak dari zaman 
baheula dulu itu. Sampai sekarang juga masih ada. Perlahan-lahan, 
dengan, ini orang bilang semut aja diinjak itu menggeliat. Perempuan-
perempuan atau orang-orang yang terinjak di bawah itu lama-lama 
berusaha menggeliat. Dan kemudian perempuan secara perlahan-lahan 
mendapat pendidikan,  kemudian mendapat pekerjaan. Sesudah dia 
mendapat pendidikan dan pekerjaan, gajinya barangkali hanya bisa beli 
lipstik, bedak dan sabun tidak bisa beli furniture atau televisi. Tapi 
paling kurang dia punya sesuatu di tangan, yang tidak setiap saat itu 
dia mengacungkan  tangan pada suami untuk meminta sesuatu. Itu 
pada saat itu, hubungan yang tadinya vertikal dominatif perlahan-lahan 
bergeser menjadi relasi yang diagonal. Artinya bergaining position di 
bawah kuat. Nanti kalau makin kuat pada kelas menengah dan kelas 
atas itu perempuan dengan pendidikan yang tinggi pekerjaan yang 
bagus lama-lama mereka setara, equal, ke atas begini. Suami di sini, 
istri di sini. Kalau tadi yang diagonal, suami di sini istri di sini, lama-
lama dia naik begini. Tapi untuk bergeser dari relasi yang vertikal 
dominatif ke sini, ke yang diagonal dan dari yang diagonal ke sini itu it’s 
takes ages, tidak pernah sebentar itu. Nah ini perubahan yang pelan-
pelan. Saya ingin tunjukkan dimana letak masyarakat Indonesia. 
Masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini mayoritasnya bukan pada 
vertical dominative itu hanya barangkali hanya ada di Papua atau di 
Nias barangkali sedikit-sedikit. Tapi, mayoritas masyarakat Indonesia 
serangkaian setara di kota-kota besar dan di kalangan middle class dan 
di kalangan upper class.  Tapi mayoritas masyarakat kita, keluarga-
keluarga Indonesia adalah diagonal. Dalam keadaan yang diagonal ini, 
kemudian undang-undang memperlakukan laki-laki dan perempuan 
sama, itu diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini harus dilawankan 
dengan dua pengertian, equality dan equity. Kalau equality itu pukul 
rata, sama. Tapi, kalau equity, melihat kebutuhan dan kondisi orang itu 
kemudian dia diperlakukan dengan satu perlakuan tertentu mengingat 
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kondisinya itu. Nah, itu yang berhubungan dengan satu prinsip keadilan 
yang universal yang menyatakan from everyone according to his or her 
ability and to everyone according his or her needs.  Jadi, kalau ada 
seorang pemuda yang kuat dan ada satu nenek-nenek yang sudah tua 
diminta kerjasama kuat nenek itu diminta sama kerjanya dengan 
pemuda, tidak bisa dong from everyone according to his or her ability. 
Tapi begitu kalau itu sakit dan si ini juga sakit dan sakitnya nenek jelas 
lebih parah karena dia sudah uzur begitu, maka resources dalam 
keluarga resources yang ada dalam masyarakat harus lebih banyak 
dicurahkan ke nenek yang membutuhkan itu daripada anak muda yang 
masih kuat itu. Itu yang to everyone according to his or her needs.  

Nah dalam keadaan relasi yang pincang begitu, kemudian 
memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan kata-kata di sini setiap 
kali diulang,  setiap orang, setiap orang, setiap orang itu gender blind 
terhadap relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat Indonesia.  Karena 
relasi kuasa yang ada dalam masyarakat Indonesia nyatanya itu timpal 
begini sehingga harus ada afirmative action, aksi pemihakan terhadap 
yang di bawah ini. Kalau tidak, sama dengan kita meminta bajaj 
berpacu dengan Mersi di jalan tol. Jadi tidak mungkin dong walaupun 
kondisinya sama semua, perlakuan sama, jalan tol dua-duanya di atas 
jalan tol, satunya bukan di jalan berbatu-batu, berlubang ,yang berjalan 
itu bukan seperti itu sama-sama di jalan tol tapi satunya Mersi satunya 
bajaj. Bagaimana bisa? Nah, jadi saya kira, para pembuat undang-
undang ini, baik pemerintah maupun DPR itu saya kira kurang 
tercerahkan unwriten dengan wawasan-wawasan konseptual dan juga 
dengan kenyataan-kenyataan empiris sosiologis dari masyarakat di 
Indonesia.  Sehingga dia cacat secara keadilan. Kalaupun struktual, tadi 
sudah.  

Nah, kemudian ini yang terakhir, tulisan saya, sendiri saya tidak 
bisa baca ini.  Yang  kelima adalah nanti saya lihat lagi tapi sekarang 
saya mau pergi penyebab tadi saya sudah bantah ini sebenarnya yang 
neccesary condition itu yang penyebab itu adalah ekonomi kapitalistik 
dunia yang digital ini yang memeluk seluruh dunia ini seakan moral itu 
lemahnya moral itu adalah trigert kemudian dia muncul sehingga kalau 
ingin menyelesaikan sebenarnya lebih ke core-nya itu.  Nah nanti saya 
akan sampai pada cara penyelesaiannya itu dengan core dengan 
necessary dan sarisfication condition tapi sebelum di situ saya ingin 
memperlihatkan ketidakadilan atau cacat-cacat yang ada di dalam 
undang-undang ini.  Misalnya,  saya ingin memperlihatkan satu-satu 
yaitu pada pasal-pasal 4 ayat (2) “setiap orang dilarang menyediakan 
jasa itu menyajikan secara eksplisit alat kelamin yang a itu 
mengesankan ketelanjangan dan menyajikan secara eksplisit alat 
kelamin.” Saya kira ini kalau itu dilakukan oleh para produser website-
website itu tugas negara untuk me-itu. Tapi saya ingin menunjukkan 
ketidakadilan dari pasal ini.  Ada orang Papua itu pake koteka itu jelas-
jelas sekali alat kelaminnya itu eksplisit di situ walaupun tidak langsung 
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masih ada buah labu,  tapi sudah sangat jelas.  Nah salah satu 
argumen dari pihak pemerintah dan DPR di sini mengatakan bahwa 
kalau orang Papua itu kalau dia ingin menyajikan tariannya di sana saja 
di Papua jangan di Jakarta,  ada yang mengatakan begitu.  Nah saya 
bilang coba ambil orang Papua yang pakai koteka itu terus suruh dia 
berdiri di bawah Monas,  adakah persamaan antara koteka orang Papua 
itu dengan Monas itu sendiri?  Monas itu lingga,  Bung Karno yang 
membangun Monas itu sudah bilang bahwa ini adalah simbolisasi dari 
kelamin laki-laki sehingga orang Papua itu dilarang untuk melakukan 
pameran tariannya di sini dengan memakai koteka tapi Monas boleh.  
Nah ini dekat lagi di kantor Mahkamah Konstitusi pergi ke arah kedua 
sana sesudah Menkopolkam itu ada gedung pariwisata itu, itu dibangun 
oleh seorang mantan menteri zaman orde baru lihat bentuknya eksplisit 
itu kemaluan laki-laki.  Nah kalau konsekuen dengan undang-undang ini 
dan itu mau dilaksanakan memang Presiden Soekarno tidak akan bisa 
lagi dihukum secara retroaktif itu. Secara melihat ke belakang,  
kemudian mantan Menteri Pariwisata tidak bisa lagi diadili  secara ke 
belakang karena hukum tidak berlaku ke belakang.  Tapi kalau 
konsekuen Monas dan gedung pariwisata harus diruntuhkan,  kalau 
konsekuen dengan undang-undang itu.  Karena itu jelas-jelas eksplisit 
alat kelamin itu ditampilkan di depan umum.  Nah apa mau melakukan 
itu ada satu orang warga negara Indonesia yang hari ini konyol mau 
meruntuhkan itu?  Yang konyol mana ini pemerintah atau DPR atau 
dua-duanya?  Nah jadi saya kira ini sesuatu yang ini. Kemudian kalau 
misalnya ini soal budaya ya dalam budaya itu ada satu prinsip bahwa 
kita tetap melihat budaya itu prinsipnya namanya culture relativism. 
Jadi artinya budaya itu adalah reaksi,  respon untuk menghadapi 
tantangan itu juga teori dari Anathoni {sic} tentang Challenge and 
Respons. Setiap masa, zaman dan masyarakat itu punya tantangan 
sendiri dan mereka punya cara sendiri,  itu yang langsung melahirkan 
budaya sehingga kita tidak boleh membandingkan satu budaya yang 
satu dengan budaya yang lain,  tapi kita harus taruh sesuatu dalam 
konteks budaya itu.  Jadi budaya Papua tidak boleh dibandingkan 
dengan budaya Jawa,  jelas tidak.  Nah karena itu culture relativism, 
nah kalau misalnya dianggap itu dengan undang-undang ini karena ini 
diseragamkan sehingga tidak boleh itu ada alat kelaminnya yang 
eksplisit,  itu berarti kita menjudge budaya Papua dengan satu budaya 
yang sebenarnya barangkali budaya Jawa atau budaya Islam atau 
budaya apa begitu,  untuk menjudge budaya Papua.  Kalau itu terjadi 
itu yang disebut dengan culture relativism. Artinya kalau orang Papua 
punya budaya biarkan dia melangsungkan budaya itu di Papua tidak 
boleh dibawa-bawa ke sini.  Padahal orang-orang Amerika juga sering 
mengundang orang Papua dan orang Samoa itu pergi ke Amerika ke 
satu lembaga yang namanya Smith Institute untuk  diperlihatkan 
kepada mereka yang menganggap diri beradab,  menutup semuanya 
sedangkan orang Papua itu menganggap tidak seperti itu.  Nah kalau 
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itu terjadi sebenarnya kita mengingkari satu proses yang sangat 
alamiah di dalam kehidupan itu yaitu perjumpaan antar budaya yang 
kemudian saling mempengaruhi,  saling memperkaya dan saling 
melengkapi. Itu adalah proses yang alamiah.  Nah kalau orang  Papua 
tidak boleh menarikan tariannya yang dengan koteka itu di Jakarta itu 
namanya tidak menghormati culturalism,  itu namanya cultural 
separatism. Dan itu mengingkari satu proses yang sebetulnya sangat 
alamiah. Saya tidak tahu implikasi hukumnya, apakah ditolak 
seluruhnya atau ada pasal-pasal tertentu yang harus ditolak. Tapi, 
menurut saya, undang-undang ini sebenarnya tidak urgent untuk 
dilahirkan karena ada tindakan-tindakan eksploitasi. Ini kan beda, 
antara moral dengan tindakan eksploitasi. Nah, ini coba-coba moral tapi 
sebenarnya yang harus ditangani sebetulnya tidakan eksploitasi seksual 
itu. Itu sudah ada undang-undang yang menangani itu. Undang-
Undang digital yang soal rumah sakit Tangerang itu, itu pakai undang-
undang digital itu bisa dilakukan. Undang-Undang Perdagangan orang 
itu juga biasa dipakai. KUHAP, KUHP itu juga biasa dipakai sehingga 
urgensi dari undang-undang ini menurut saya tidak ada. Ini cari-cari 
kerjaan itu, barangkali RUU-nya besar barangkali.  

Jadi, saya pikir tidak bisa undang-undang ini, kalaupun tidak bisa 
ditolak seluruhnya. Kalau saya mengusulkan ini ditolak karena ini 
sebenarnya dibuatpun ini menjadi sesuatu yang mubazir karena 
sekarang itu dilaksanakan apakah kita mengharapkan setiap Pengadilan 
di Indonesia menerapkan undang-undang ini secara berbeda di setiap 
pengadilan karena konteks masyarakat budayanya berbeda? Apakah 
kita mau begitu? Nah, kemudian terakhir, yang terakhir tentang 
pemidanaan tadi, Saudara yang jangan bugil di depan kamera itu 
mengatakan bahwa pemidanaan pidananya sekarang itu lebih serius. 
Saya mudah melihat sekarang, apa betul serius daripada yang di KUHP? 
Ternyata sangat memprihatinkan pemidanaannya.  

Orang-orang yang harus dihukum sebaiknya bandar-bandar 
narkoba dan bandar-bandar pornografi ini. Bukan orang anak-anak 
remaja yang menjadi korban atau yang menjajakan di pinggir jalan 
yang sebetulnya korban itu. Itu sebenarnya bukan mereka yang 
dipidanakan. Tapi, dalam pemidanaan ini, tidak dibedakan antara 
bandar dan ikan teri yang sebenarnya hanya mencari sesuap nasi dari 
situ. Tidak dibedakan sama sekali. Nah, di sini, pemidanaannya itu 
Pasal 34 ya, itu coba lihat Pasal 34 itu, itu sama saja itu, antara orang 
yang memproduksi dan menyebarluaskannya yang saya sebut bandar 
itu dengan orang yang sebenarnya menyediakan, mungkin saja hanya 
penyalur begitu, itu sama-sama dihukum paling singkat 6 bulan dan 
paling lama 12 tahun untuk yang memproduksi. Padahal itu bandar 
kalau memang betul serius, ini mau dilaksanakan itu paling kurang 6 
tahun, bandar, kalau bisa maksimal lebih tinggi lagi. Sedangkan yang 
hanya ikan teri di bawahnya itu sama juga 6 bulan dan 6 tahun. Beda 
dengan yang 12 tahun. Tapi, minimal itu sama 6 bulan tadi dikatakan 
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oleh Saudara yang bilang jangan bugil di depan kamera itu, ada 1 artis 
yang kena itu dan kemudian orang yang melakukan itu di hukum hanya 
1,6 bulan. Memang kalau ini yang dipakai KUHP-nya dipakai, dihukum 
segitu. Kalau ini dipakai, yang dihukum segitu juga karena bilang 
minimalnya 6 bulan, sami mawon ….ini pemidanaan ini ……….sehingga 
benar-benar ini sesuatu kegiatan mubazir yang dilakukan oleh DPR 
yang lalu dan Pemerintah. Terima kasih, wasalamamualikum wr wb. 
 

69. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 

Terima kasih, Bapak Thamrin. Kemudian berikutnya, Prof. 
Irwanto?  
 

70. AHLI DARI PEMOHON: PROF. IRWANTO (AHLI PSIKOLOGI ANAK 
DAN PORNOGRAFI ANAK) 

 
Bapak, Ibu Anggota Majelis Yang Saya Muliakan. Terima kasih 

atas kesempatan yang diberikan karena kesaksian cukup lama dan 
banyak hal yang sudah dikemukakan. Saya hanya mengemukakan 
beberapa hal yang sangat singkat tetapi dengan argumen yang tadi 
sudah dijelaskan oleh Bapak Thamrin, terutama yang terakhir yaitu 
mempertanyakan secara mendasar apakah adanya undang-undang ini 
memberikan nilai tambah tertentu pada penegakan hukum? Atau 
dengan kata lain apakah undang-undang ini cukup efektif nantinya 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi diinginkan oleh wakil atau 
saksi ahli dari Pemerintah dan organisasi terkait.  

Dalam kaitannya dengan itu, saya juga ingin sebagai seorang 
psikolog ingin mencoba mengkaji apakah undang-undang ini kalau 
seandainya itu tidak dapat diterapkan secara sesuai dengan keinginan 
yang kita inginkan bersama, apakah bisa mengorbankan justru orang 
yang selanjutnya kita lindungi? Apakah ini punya implikasi seperti itu? 
Ingin kita selesai kupas.  

Yang pertama mengenai implementasi sudah dijelaskan oleh 
beberapa pihak terutama dari pihak Pemohon bahwa rumusan dan 
istilah-istilah yang digunakan ini bermasalah karena mempunyai 
interpretasi yang bermacam-macam dan karena itu memungkinkan 
undang-undang ini tidak dilaksanakan sementara efektif. meskipun 
demikian, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan hanya persoalan 
kerancuan atau ketidakpastian definisi dari istilah itu saja tetapi juga 
berhubungan dengan kultur penerapan hukum yang berkaitan dengan 
kesusilaan. 

Bapak, Ibu sekalian, tentu setiap malam mendengarkan berita 
dimana ada penggerebekan di sana-sini terhadap orang-orang yang 
dianggap menjadi bagian dari penyakit masyarakat khususnya mereka 
yang dituduh sebagai pelacur. Katakanlah seperti itu, yang menarik dari 
penggerebekan seperti ini adalah bahwa yang menjadi korban selalu 
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perempuan atau pelacur perempuan yang aneh di dalam penegakan 
hukum adalah pelanggaran kesusilaan. Tentu tidak hanya dilakukan 
oleh si perempuan pelacur itu sendiri tetapi juga orang yang 
memberikan tempat termasuk taman-taman yang dimiliki oleh negara 
dan tempat-tempat yang mungkin mempunyai izin dan yang tidak 
mempunyai izin, tetapi lihatlah apa yang terjadi di dalam 
penggerebekan yang dididik ulang, yang ditangkap hanya perempuan 
yang dianggap melacurkan diri.  

Jadi dengan Preseden penerapan undang-undang seperti itu, 
saya khawatir undang-undang ini akan mempunyai implikasi yang sama 
diterapkan hanya untuk menjerat pihak-pihak yang sebetulnya 
seharusnya dilindungi itu yang menjadi persoalan. 

Yang kedua Bapak, Ibu sekalian adalah  efek dari proses 
pemeriksaan, Bapak, Ibu sekalian, di dalam psikologi itu dikenal suatu 
sindroma yang disebut sebagai syndroma stock home. Syndroma stoc 
home ini lahir dari peristiwa penyanderaan seorang berwarganegara 
Inggris oleh teroris dari Palestina pada waktu itu, tetapi bukannya si 
sandera itu kemudian melawan terorisnya tetapi justru jatuh cinta 
kepada teroris itu.  

Nah, apakah gejala ini akan muncul di dalam persoalan 
pornografi yang menyangkut perempuan, anak-anak sebagai korban? 
Saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian terutama Majelis Hakim untuk 
mempertimbangkan bahwa kemungkinan itu dapat terjadi. 
Pertama di dalam kasus-kasus, misalnya kekerasan seksual banyak 
sekali perempuan dan anak-anak yang di dalam mengalami kekerasan 
seksual itu berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan yaitu di 
dalam posisi baik sebagai isteri atau sebagai orang yang diampu 
kepentingannya oleh pelaku kekerasan. Baru-baru ini LSM di Bali 
mencoba menyelidiki kasus-kasus pedofilia. Kasus-kasus pedofilia di Bali 
terjadi karena apa? Karena ada orang-orang asing mempunyai uang, 
mempunyai pendidikan tinggi itu mempunyai akses terhadap janda-
janda muda yang mempunyai anak atau paling tidak mempunyai akses 
terhadap anak-anak Bali yang miskin yang kemudian disekolahkan dan 
dipenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, tetapi kemudian mereka 
dijadikan korban seksual oleh para pedophil ini. 
 Pada waktu kasus terbongkar demikian juga ini terjadi pada 
kasus-kasus incest maka para korban ini kemudian mengalami dilema 
sosial psikologis. Yang pertama mereka merasa senang, mungkin 
dibebaskan dari traumatisasi psikologis yang berulang-ulang tetapi pada 
pihak yang lain mereka juga menyesalkan dan merasa berdosa karena 
telah menjebloskan orang yang baik terhadap mereka, yang 
memberikan nafkah, yang memberikan perlindungan bahkan 
memberikan identitas sosial kepada anak dan perempuan ini. Inilah 
yang sering terjadi kepada mereka. 
 Lalu di dalam undang-undang ini pada proses pemeriksaan 
digunakan KUHAP yang memungkinkan pemeriksaan sedemikian rupa 
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yang menimbulkan traumatitasi sekunder. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, 
izinkan saya menayangkan empat foto pembuatan pornografi 
khususnya pornografi anak yang jelas-jelas membuat anak itu 
tertraumatisasi. Ini adalah foto pertama dimana anak dikoreografi, ini 
sebenarnya foto yang berikutnya. Bapak Ibu lihat, anak itu diikat, 
tangan dan kakinya diikat dalam posisi tertentu. Pengikatan ini sangat 
lazim didalam pembuatan pornografi anak. Anak diikat dan kemudian, 
lanjut gambar, anak dipotret, ini adalah seseorang ditugaskan 
memotret dan kemudian, selanjunya lagi diposisikan dengan posisi 
semau mereka yang mengkoreografi pornografi itu, (lanjut, selesai 
tutup saja).   
 Dalam keadaan yang sudah tertraumatisasi seperti ini prosedur 
yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Nomor 44 justru akan 
menimbulkan traumatisasi sekunder karena proses yang dianut adalah 
proses di dalam KUHAP. Oleh karena itu saya sebagai psikolog 
menginginkan bahwa undang-undang ini mulai di-review kembali, 
karena terus terang sebagai aktivis di bidang hak-hak anak kami 
memang menginginkan adanya tindakan tegas terhadap pornografi 
tetapi tidak dengan  fashion, tidak dengan cara seperti yang dilakukan 
di dalam undang-undang ini. Saya bahkan berpikir apakah betul dari 
tadi dikatakan argumen pokoknya kan sudah ada, dan kalau sudah ada 
itu kemudian betulkah itu menjamin bahwa subyeknya itu terlindungi. 
Nah, saya sungguh khawatir bahwa kalau sekedar ada undang-undang 
saja yang menjadi argumen maka sekedar undang-undang ini bukan 
menjadi sah fashion tadi yang dikatakan kondisi yang sah fashion untuk 
melindungi subyek hukum. Bahkan saya khawatir dengan argumen 
yang sudah  diberikan kepada Bapak Ibu Majelis Hakim, bahwa ada 
kemungkinan justru keberadaan undang-undang ini tidak melindungi 
subyek tetapi justru mengorbankan subyek.  

Demikian, terima kasih.   
  

71. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Terima kasih, Pak Irwanto.  

Berikutnya ini masih dua lagi, kalau kita usahakan jam 5 nanti kita 
sudah selesai sidang, biasanya jam 4 kita tutup semua kegiatan 
persidangan tapi kita selesaikan saja biar tuntas, tidak harus kembali 
lagi ke sini terutama bagi para ahli. 
 Sekarang Ibu Kristipurwandari, silakan.  
 

72. AHLI DARI PEMOHON: KRISTIPURWANDARI (PSIKOLOGI 
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN) 

 
  Bapak Ibu Majelis kami yang mulia.  

Saya menghaturkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk 
menyampaikan pandangan dalam sidang ini. Dengan segala hormat 
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perlu saya sampaikan bahwa keseluruhan uraian saya didasari oleh 
latar belakang sebagai psikolog yang menekuni isu kajian perempuan 
dan gender, banyak mendampingi perempuan dan anak korban 
kekerasan berbasis gender, dan saya memiliki kepedulian besar untuk 
langkah-langkah penghapusan semua bentuk diskriminasi dan 
kekerasan sehingga saya juga adalah salah satu orang yang sangat 
menentang pornografi. Jadi semua uraian yang tadi disampaikan oleh 
Ibu Elly, Bapak Feri, tadi ya, kalau tidak salah? Lalu Saksi Ahli Pak 
Mudzakir kalau tidak salah dari Yogya. Itu khususnya yang disampaikan 
Ibu Elly, Pak Feri dan Dr. Andri tadi ya, saya rasa itu sesuatu yang 
memang demikian, tidak saya tolak, situasinya memang pornografi itu 
bisa memunculkan persoalan yang sangat besar dan harus ada suatu 
langkah untuk mengatur atau menghapusnya. Tetapi dari mencoba 
menelusur undang-undang ini memang saya melihat sangat diperlukan 
revisi yang menyeluruh dan mendasar terhadap undang-undang. 
 Mungkin pertama saya ingin menyampaikan dulu soal payung. 
Jadi mohon maaf saya agak mundur sedikit dulu. Pada tahun 1984 
Indonesia telah mengundangkan ratifikasi konvensi penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, nanti untuk selanjutnya 
disebut shadow melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan 
ratifikasi ini dengan sendirinya negara menjadikan prinsip-prinsip dan 
ketentuan-ketentuan dari konvensi ini menjadi hukum formal dan 
bagian dari hukum nasional Indonesia. Dengan sendirinya pula hal ini 
mengikat negara untuk menjalankan substansi konvensi yaitu 
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan hingga ke akar-akar 
yang paling mendasar.  

Kalau kita mencermati subtansi dari Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 mengenai Pornografi ini, yang mengatakan berasaskan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan 
martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non 
diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara, ternyata kita 
melihat bahwa sesungguhnya yang dinyatakan dalam pasal-pasal 
tersebut mungkin tidak tampil di dalam keseluruhan substansi undang-
undang ini, sehingga dalam pelaksanaannya undang-undang ini 
potensial justru tidak menghormati kebhinnekaan atau keragaman, 
tidak memberikan kepastian hukum, bersifat diskriminatif dan tidak 
memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya perempuan 
dan anak.  
 Saya akan mencoba menyampaikan mengapa bisa disimpulkan 
demikian. Kalau kita mencoba mempelajari persoalan diskriminasi 
terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender mungkin memang 
dokumen utama yang sampai saat ini paling baik, paling penting itu 
memang kembali adalah shadow. Nah, yang menjadi persoalan adalah 
bahwa undang-undang ini tidak mencantumkan atau menggunakan 
dasar shadow, menyebutkan misalnya di dalam mukadimahnya atau di 
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salah satu pasalnya sehingga pasal-pasal berikutnya juga menampilkan 
substansi yang tidak mengakar pada persoalan utama pornografi. 
 Kami melihat bahwa persoalan utama pornografi sesungguhnya 
adalah bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan yang 
sangat kompleks persoalannya yang di dalam undang-undang ini 
tampaknya dilihat menjadi terlalu sederhana kepada persoalan 
moralitas. Jadi memang dicoba diselesaikan secara naif,  begitu kalau 
menurut  saya mohon maaf  ya, dengan memidanakan pihak-pihak atau 
orang perorang, yang tadi telah disebutkan oleh beberapa saksi ahli, 
yang sangat mungkin justru memidanakan korban. Kita akan lihat di 
Pasal 8 dan Pasal 34. Lalu pasal-pasal lain juga memang tidak 
memberikan pemahaman dasar mengenai pornografi sebagai bentuk 
kekerasan dan eksploitasi tubuh dan kemanusiaan perempuan.  
 Kalau kita masuk ke Pasal 8 disebutkan bahwa, “setiap orang 
dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model yang mengandung muatan pornografi”. Memang kemudian 
ada di bagian belakang itu penjelasan yang mengatakan, “ketentuan ini 
dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam 
atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu 
daya, atau dibohongi orang lain pelaku tidak dipidana”. Jadi ini pasti 
maksudnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, 
tetapi kita perlu lagi mengacu kepada Pasal 23 yang mengatakan masih 
menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang 
ternyata masih punya keterbatasan-keterbatasan untuk bisa 
memberikan pembuktian soal ini pelaku atau korban? Yang tadi sudah 
dijelaskan oleh Pak Irwanto. Sehingga sangat mungkin berpotensi 
untuk malahan mengkriminalisasi korban. Sebagai contoh ya, tadi 
sesungguhnya beberapa contoh yang disampaikan oleh saksi ahli dari 
pemerintah itu bisa membantu saya menjelaskan soal kekurangan dari 
undang-undang ini. Jadi misalnya tadi Pak Feri cerita soal seorang 
sekretaris bupati yang menyerahkan gambar videonya kepada pacarnya 
atau siapanya itu, tetapi kemudian ternyata malah dimanfaatkan, begitu 
atau soal si Femi Permatasari, soal perempuan yang bunuh diri di 
Amerika, sesungguhnya itu semua bicara mengenai perempuan yang 
adalah korban, tetapi persoalannya apakah undang-undang ini memang 
memadai untuk bisa membuktikan hal itu? Tampaknya tidak bisa, 
sangat sulit, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwanto. 
Mungkin nanti saya akan jelaskan juga soal pasal-pasal 
pemidanaannya. Lalu misalnya tadi, maaf, hal lain yang mendasar ada 
di uraian penjelasan mengatakan bahwa ketentuan yang diatur di 
dalam undang-undang ini melindungi setiap warga negara khususnya 
perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk korban 
pornografi.  

Nah, persoalannya adalah kalau ditayangkan tadi oleh Ibu Elly 
mengenai betapa masifnya soal pornografi atau industri yang 
menggunakan seks ini untuk cari uang, persoalannya adalah bukankah 
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semua remaja bisa kita anggap sebagai atau perempuan bisa kita 
anggap sebagai sangat rentan menjadi korban? Jadi itukan masyarakat 
konsumen yang rentan sebagai korban. Tetapi kalau kita lihat di dalam 
pasal-pasalnya justru tidak ada sesuatu hal yang mendasar yang bisa 
mengatur industrinya itu sendiri. Jadi lebih yang diatur adalah orang 
perorangnya seperti yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 23 itu.  
Selanjutnya undang-undang dikatakan menetapkan secara tegas 
bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, 
penggunaan pornografi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan yakni berat, sedang, dan ringan dalam bab 7, tetapi 
sebenarnya tidak ada itu soal pembatasan berat, sedang, dan ringan 
bahkan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Thamrin dan Pak Irwanto 
sesungguhnya undang-undang ini gagal melihat hierarki atau level-
level, jadi ada level, ada pihak pembuat, ada pihak pendistribusi, ada 
pihak pelaku di dalam film itu, ada masyarakat luas, konsumen, ada 
korban, begitu. Yang semuanya dicampur aduk memperoleh 
pemidanaan yang sangat mengerikan, kalau saya melihat misalnya 
korban memperoleh pemidanaan yang sebegitu berat sementara si 
pelaku industri sendiri bisa memperoleh pemidanaan yang sangat 
ringan, seperti itu.  

Dari keseluruhan uraian di atas memang kemudian bisa kami 
simpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini jadinya memang 
beresiko tidak menghormati kebhinekaan, mengapa saya mengatakan 
demikian? Tadi mungkin Pak Thamrin cerita soal Papua dan seterusnya 
kalau saya mungkin mencoba melihat dari sisi yang kita-kita saja di sini. 
Terus terang kalau menurut saya di sini memang bisa beresiko tidak 
menghormati kebhinekaan, mengapa? Karena yang digunakan di dalam 
undang-undang ini adalah perspektif kelas menengah yang agamis, 
yang melihat isu pornografi secara sempit perspektif moral yang hidup 
baik-baik, sementara ada banyak sekali di luar sana anak remaja yang 
mungkin sudah tidak punya orang tua, dia di jalan, orang tua yang 
mungkin sangat sulit mengelola anaknya karena dia mencari uang, hal-
hal yang tidak dilihat oleh undang-undang ini, karena undang-undang 
ini sempit melihatnya dari perspektif dari kelas menengah. Sehubungan 
hal di atas saya mengusulkan sangat diperlukan revisi yang 
menyeluruh, mendasar terhadap undang-undang. Ini akan sangat baik 
bila dimulai dengan pencantuman SEDO di dalam mukadimah yang 
kemudian juga menjelaskan soal diskriminasi terhadap perempuan. Tadi 
Pak Thamrin sudah menjelaskan soal diskriminasi terhadap perempuan 
yang mengatakan bahwa undang-undang ketika dikatakan “setiap 
orang” jadi terkesan netral tetapi di dalam kenyataan di lapangan itu 
akan mendiskriminasi pihak-pihak tertentu dalam hal ini perempuan, 
mengapa demikian? Karena cara pandang kita mengenai seksualitas itu 
sangat berbeda tentang laki dan perempuan. Kita cenderung melihat 
perempuan sebagai objek seksual, jadi misalnya film yang ditayangkan 
oleh Ibu Elly tadi menjelaskan secara sangat jelas soal hal itu, misalnya 
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seorang laki-laki yang keseringan nonton film porno lalu di otaknya 
selalu yang terbayangkan itu adalah perempuan sebagai objek seks. 
Seorang perempuan yang sekedar menggunakan rok mini dilihat 
sebagai telanjang, jadi bagaimana kita memberikan batasan yang jelas 
tentang hal ini? Contoh yang lain misalnya yang dijelaskan oleh Bapak 
dari Yogya tadi, saksi ahli dari Yogya, Bapak tadi menjelaskan soal dua 
buah film yang berbeda. Satu film tarian dengan gambar si perempuan 
itu terbelek ini ya, roknya sampai atas, yang satunya tidak. 
Pertanyaannya adalah kita memang bisa memiliki pemahaman yang 
berbeda-beda mengenai apa yang patut dan yang tidak patut. Jadi 
mungkin kita menganggap perempuan yang roknya terbelek itu sebagai 
yang tidak patut, tetapi pertanyaan yang sangat besar adalah apakah 
perempuan-perempuan seperti itu memang kemudian kita punya hak 
untuk mengkriminalisasi mereka, apakah kita punya hak untuk 
mempidana mereka kalau dianggap itu terus diatur itu rok yang ke atas 
seperti itu, apakah demikian?  Nah, kalau seperti itu sangat 
memprihatinkan begitu, jadi memang bagi saya persoalan pornografi itu 
perlu dilihat  jauh lebih kompleks begitu. Kalau misalnya dulu 
pemerintah dan DPR telah berhasil menggolkan Undang-Undang 
mengenai PKDRT dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana 
Pemberantasan Perdagangan Orang, saya rasa Undang-Undang 
Pornografi yang sekarang ini menjadi produk yang jauh mundur begitu, 
kalau saya melihatnya demikian dibandingkan undang-undang 
sebelumnya yang dua itu, jadi ini mungkin penutup dari saya, kembali 
ke kalau kita sebagai negara meratifikasi SEDO memang kita harus 
membuktikan juga kredibilitas negara ini untuk bisa menjalankan SEDO 
secara sebaik-baiknya dan memang ketika ada hal-hal yang  masih 
sangat perlu direvisi, saya rasa kita memang perlu berani melakukan 
revisi itu. 
 Terima kasih banyak. 
 
 

73. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Terima kasih Bu Kris dan yang terakhir dari ahli pihak terkait, ini 
dari Komnas Perempuan Ibu Prof. Saparinah Sadli. 
 

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SAPARINAH SADLI (KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
 Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya 
muliakan. 
 Atas permintaan pihak terkait dari Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya menyampaikan 
pendapat sesuai dengan keahlian saya dalam pengujian Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 sebagai  Psikolog 
dan bukan ahli hukum,  saya selanjutnya ingin memulai dengan 
memberi komentar singkat tentang berkembangnya perbedaan 
penilaian mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi sebagai suatu produk hukum.  Saya tidak akan 
melakukannya dengan cara memilah-milah berbagai  pasal dalam 
undang-undang tersebut.  Karena saya merasa ini bukan keahlian saya.  
Paparan saya batasi pada menyoroti perbedaan penilaian yang 
berkembang Undang-Undang Pornografi dari segi pandang perilaku 
manusia.   

Bila ditinjau dari sudut pandang psikologi dinyatakan bahwa 
dalam berperilaku seseorang akan hampir selalu menilai perilaku orang 
lain dan kejadian di sekitarnya.  Ini  dilakukan oleh siapa saja,  apakah 
ia seorang ahli,  apakah ia orang  kebanyakan.  Contoh klasik adalah 
bahwa hampir selalu ada perbedaan penilaian antara orang  tua dan 
anak remajanya mengenai waktu belajar atau mengisi waktu luang si 
anak.  Bila perbedaan penilaian berkembang tanpa dapat ditemukan 
solusi yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak maka akan terjadi 
perdebatan atau ketegangan yang panjang antara kedua belah pihak 
tersebut.   

Banyaknya dasarnya beragamnya penilaian setuju dan tidak 
setuju dan yang pro dan kontra Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi mengisyaratkan bahwa undang-undang ini telah 
mampu menarik perhatian banyak warga masyarakat.  Menurut saya 
karena produk undang-undang yang ditujukan sebagai payung yang 
memberi perlindungan bagi setiap yang seharusnya memberi 
perlindungan bagi setiap warga masyarakat,  ada perasaan banyak 
cukup warga yang seharusnya memberi perlindungan bagi setiap warga 
masyarakat ada perasaan pada cukup banyak warga yang menilainya 
tidak memenuhi tujuannya.  Dalam hal ini saya mendukung penilaian 
bahwa definisi pornografi dan beberapa ketentuan berikutnya dalam 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak jelas 
sehingga menimbulkan kekhawatiran,  kalau-kalau suatu hal yang 
sedang dilakukan dinilai porno berdasarkan undang-undang ini seperti 
tadi banyak contohnya sudah. Contoh yang ingin saya sampaikan 
adalah,  saya ikut menyelenggarakan program pelatihan bagi calon 
pendidik sebaya tentang kesehatan perempuan.  Program ini 
merupakan kegiatan melatih tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
organ reproduksi perempuan dan laki-laki.  Setelah selesai latihan ibu-
ibu pendidik sebaya tingkat kecamatan diharapkan menyebarluaskan 
pengetahuan dan mampu memakai alat peraga terkait.   

Kegiatan pendidikan biasanya mereka lakukan di rumah seorang 
Ibu yang bersedia menyediakan tempat latihan.  beberapa ibu biasanya 
membawa anak mereka yang tidak bisa ditinggalkan di rumah 
sendirian, salah satu bagian dari program pendidik sebaya tentang 
kesehatan perempuan adalah menjelaskan cara penggunaan kondom 
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yang dengan cara yang benar.  Hal  ini penting dalam meningkatkan 
partisipasi laki-laki dalam program KB maupun mencegah HIV yang 
korbannya sekarang terus meningkat.  Peragaan dilakukan dengan cara 
pemakaian kondom yang benar,  dengan memasangnya pada pada 
penis dari kayu hasil kreativitas pemahat di Bali.  Ibu-Ibu yang dilatih 
calon pendidik sebaya dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang 
kesehatan perempuan pada semua ibu di desanya.   

Sebagai pendidik sebaya mereka dilengkapi dengan alat peraga 
antara lain diberi penis dari kayu sebagai bagian alat dari peraga. 
Diketahui bersama penularan HIV terus meningkat dan korbannya 
termasuk ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya sibuk di rumahnya 
sendiri dan masih kurang pengetahuan tentang penularan virus HIV 
sehingga sangat membaca tentang larangan dan batasan dalam 
Undang-Undang Pornografi,  saya bertanya kepada teman-teman 
penyelenggara program. Sejauhmana kita bisa dituduh telah 
menyebarluaskan contoh alat kelamin laki-laki pada sejumlah orang 
lain?  Tidak ada yang bisa memprediksi jawaban yang pasti tetapi kita 
juga tidak berhenti dengan kegiatan kita.  Satu contoh lain adalah pada 
saya dalam bulan Juni 2009 naik Ferry yang berangkat dari Manokwari 
menuju Gilimanuk.  Segera setelah Ferry mulai bergerak maka 
dipasanglah video dangdut,  penumpang yang terdiri dari orang dewasa 
anak, dan bayi semua mau tidak mau melihat penari perempuan 
dengan pakaian mini dan ketat,  dengan melakukan gerak tubuh 
tertentu.  Saya bertanya kepada teman yang bersama saya di Ferry 
tarian dangdut di video itu bertentangan atau tidak dengan Undang-
Undang Porno yang sekarang diributkan,  siapa yang akan ditangkap 
penarinya orang  yang pasang video pemilik Ferry,  penjual video atau 
kita yang menonton video?  Teman-teman hanya tertawa dan tidak 
menjawab,  ini contoh saja bagaimana interpretasi dari rumusan di 
dalam Undang-Undang Pornografi yang sekarang kita ributkan itu ketika 
itu masih menimbulkan berbagai permasalahan bagi kita.  
Ketidakpastian dalam menilai isi Undang-Undang Pornografi kita 
menurut saya bersumber pada cara memformulasikan apa yang disebut 
sebagai pornografi yang dipilih oleh penyusun Undang-Undang Nomor 
44 Tahun 2008 adalah melihat pornografi sebagai isu moral yang tadi 
juga sudah banyak dibahas.  Secara eksplisit malahan untuk dapat 
menjaga moral bangsa.  Suatu tujuan yang dianggap tidak mungkin 
karena moralitas tidak dapat legis menurut Saudara Sahetapy  seorang 
pakar hukum terkenal.  Karenanya maka formulasi dan turunannya 
dalam berbagai pasal justru telah mengundang berbagai kekhawatiran 
dan adanya penilaian bahwa Undang-Undang Pornografi kita bila 
diterapkan dapat menghambat berbagai ekspresi budaya suatu daerah.  

 Majelis Hakim Yang Mulia,  pornografi pada dasarnya merampas 
hak perempuan.  Pornografi  berasal dari istilah Yunani  kuno porne 
yang  berarti budak seks yang perempuan dan grafos {sic} yang berarti 
penulisan dan penggambaran mengenai tindak tanduk tersebut.  Kalau 
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kita menengok pada asal kata ini maka bukankah inti dari pornografi 
adalah rampasan hak serta penyalahgunaan hak perempuan.   

Saya menilai bahwa definisi pornografi dalam undang-undang kita 
yang masih terus diperdebatkan tidak secara tegas menggambarkan 
perendahan perempuan sebagai sesama manusia atau perempuan yang 
diobjekan dan mengalami dehumanisasi karena direndahkan 
martabatnya dan harkatnya sebagai manusia.  Pornografi bila kembali 
kepada asal katanya bukan terutama isu moral tetapi berinti kepada 
kekerasan terhadap perempuan.  Kekerasan terhadap perempuan 
sekarang digolongkan sebagai tindak kejahatan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga.   

Sumber terjadinya kekerasan terhadap perempuan,  khususnya 
rumah tangga terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan dalam 
relasi gender yang berarti perempuan sampai sekarang yang 
mempunyai kuasa yang kurang dibandingkan dengan kekuasaan yang 
dimiliki laki-laki.  Pak Thamrin tadi sudah memberikan cara-cara yang 
menarik untuk menjelaskan hal tersebut.  Hal ini terkait pada kenyataan 
bahwa nilai-nilai budaya yang mendiskriminasi perempuan masih dianut 
cukup meluas,  kami juga mempertanyakan perkataan pihak yang pro 
yang menilai bahwa Undang-Undang tentang Pornografi tidak ditujukan 
mendiskriminasi perempuan tetapi justru menjunjung tinggi 
kehormatan perempuan dari tindakan yang merugikan perempuan.  
Saya bertanya mungkin karena ada kerancuankah pengertian antar 
perlindungan dan melakukan control terhadap perempuan?   

Sehubungan dengan itu saya mendukung pendapat bahwa 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak melindungi perempuan 
tetapi ingin lebih mengontrol perilaku perempuan.  Kalau emmang 
bertujuan melindungi hak perempuan maka sejauhmana Undang-
Undang Pornografi itu kita memperkuat Undang-Undang Nomor 7 
tentang Cedow yang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Kristi.  

Undang-Undang tentang Pornografi yang sekarang menimbulkan 
kontroversi karena  justru bertentangan dengan ketentuan CEDOW 
ialah bahwa negara wajib membuat undang-undang kebijakan,  aturan 
yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 74 sebagai hasil 
ratifikasi CEDOW.  

Undang-undang kita tentang Pornografi juga tidak jelas 
bagaimana melindungi anak perempuan yang karena sebab kemiskinan 
maupun yang menganut tradisi mengawinkan anak perempuannya 
pada usia muda yang telah ikut menyebabkan terjadinya berbagai 
kekerasan seksual terhadap anak perempuan.  Saya juga bertanya 
mungkinkan pornografi yang pada dasarnya dan bersumber pada 
ketimpangan pada relasi gender dihapus dengan adanya Undang-
Undang Nomor 44 tentang Pornografi.  Ini saya menilai bahwa 
kontroversi tentang undang-undang ini merupakan wujud dari 
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kemarahan dan keresahan dalam diri sejumlah warga negara 
Indonesia.  

Perilaku resah dan marah mereka pada dasarnya terjadi karena 
sebagai warga rasa aman mereka terancam.  Secara psikologis  rasa 
aman adalah kebutuhan dasar dan menjadi dambaan setiap orang. 
Kalau ditinjau dari perspektif hak asasi manusia,  rasa aman termasuk 
hak dasar manusia yang juga dijamin oleh Pasal 28J UUD 1945,  artinya 
memberi rasa aman bagi setiap warga menjadi tanggung jawab negara.   

Sehubungan dengan itu saya mendukung penilaian pihak 
Pemohon yang menghendaki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
dalam bentuk yang sekarang digagalkan,  karena saya juga menilai 
bahwa sebagai produk hukum yang harus melindungi setiap warganya 
tidak memenuhi hak rasa aman setiap warga.  Atau dalam bahasa 
hukum Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan pemerintah 
tidak melindungi hak rasa aman setiap warga Indonesia. 
 Saya ingin tambahkan bahwa secara psikologis  tidak adanya rasa 
aman mencerminkan tergoyahnya rasa trust atau kepercayaan pada 
orang lain.  Dalam kaitan Undang-Undang Pornografi adalah trust  pada 
pemerintah telah goyah, maka memberlakukan undang-undang yang 
belum memberi perlindungan bagi setiap warga adalah kurang 
bijaksana.  Bila kontroversi yang terus berkembang tentang Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disimak dari 
perkembangan moral argumentasi yang dipakai oleh pihak pro dan 
kontra,  menurut saya sebenarnya sama-sama bertumpu kepada 
kepedulian terhadap orang lain, ialah kedua-duanya memakai care  
perspektif suatu cara pandang yang menekankan kepada kepedulian 
dan rasa tanggung jawab terhadap hak seorang atau hak sekelompok 
orang. Dasar care  perspektif adalah bahwa setiap orang mempunyai 
kebutuhan hak dan kewajiban untuk hidup dengan rasa aman.  Dalam 
perspektif ini dapat dinilai bahwa DPR dan Pemerintah sebagai 
pendukung Undang-Undang Pornografi maupun pihak yang kontra 
sama-sama care pada nasib orang lain khususnya anak-anak, 
perempuan, pekerja seni dan pelaku budaya pihak yang pro Undang-
Undang Pornografi menyatakan bahwa teknologi informasi dan 
komunikasi mempunyai andil dalam menyebarkan apa yang di 
definisikan sebagai pornografi dan menyebabkan anak-anak menjadi 
pelaku kejahatan kemanusiaan.  Yang ditekankan adalah aspek 
perlindungan anak sebagai kelompok rentan.  Pihak yang kontra 
menyatakan bahwa undang-undang ini akan mengontrol ekspresi 
budaya kelompok tertentu.   

Secara psikologis pornografi yang ditonton anak-anak secara 
berkelanjutan dan secara terus menerus dan berjam-jam lamanya 
memang dapat berdampak negatif pada perilaku mereka. Tetapi sejauh 
mana terjadi di Indonesia?  Saya sebenarnya mempertanyakan 
argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok pro yang mengutip 
“Donal Kilton” tentang dampak biologis dari pornografi ialah bahwa 
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penonton pornografi menyebabkan otak bagian depan mengecil 
sehingga mengganggu fungsi otak dan kemampuan intelegensi si 
penonton.  Sebenarnya sejauh mana kemampuan intelegensi anak 
menurun karena ia menonton pornografi ataukah prestasinya di sekolah 
menurun  karena ia tidak belajar karena waktunya habis untuk 
menonton dan bermain atau lain sebagainya?  
 Saya sendiri terus terang belum membaca metode dan hasil dari 
penelitian Hilton,  tetapi kalau penelitian tersebut mau dijadikan alasan 
tentang perlunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi dengan menunjukkan dampaknya yang dahsyat sampai 
mengecil ke otak bagian depan si anak, maka saya usulkan agar 
Indonesia melakukan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Donald  
Hilton.  Pornografi pada dasarnya bersumber kekerasan pada 
perempuan sehingga memperlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi justru  bisa menyebabkan perempuan 
Indonesia mengalami fektimitasi ganda.  Karena perempuan Indonesia 
termasuk anak perempuan kerapkali masih mengalami fektimisasi di 
dalam rumahnya sendiri di lingkungan kerja dan pendidikan maupun di 
masyarakat pada umumnya.  Fektimisasi perempuan seperti perkosaan, 
kekerasan  terhadap perempuan dan pelecehan terhadap perempuan 
menurut data Komnas Perempuan secara kuantitatif dan kualitatif 
meningkat setiap tahunnya.  Sedangkan fektimisasi yang dialami oleh 
anak perempuan tidak bisa dipisahkan dari kondisi kemiskinan keluarga 
dan tradisi yang masih di anut untuk mnengawinkan anak perempuan 
pada usia dini.  Suatu kebiasaan yang menyebabkan anak karena 
perempuan dipaksa melakukan perkawinan dan terjadi kehamilan pada 
usia dini,  yang sekaligus merupakan suatu bentuk kekerasan dan 
bentuk pelanggaran pendidikan anak perempuan dan akan pemenuhan 
hak kesehatan dari produksinya.  

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 akan 
mempunyai konsekuensi bahwa perempuan dan anak perempuan 
mengalami fektimisasi ganda karena undang-undang ini ingin 
mengontrol ekspresi  budaya yang dinilai pornografi dengan mengingat 
(….) 
 

75. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
  

Sebentar Ibu, kita tadi sepakat mau di akhiri jam 5 sore.  Ini 
sudah jam 5 sore maka kita sepakati untuk ditambah 10 menit  
 

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SAPARINAH SADLI (KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
 Saya masih 3 halaman saya coba mungkin saya mohon bisa 
diselesaikan saja.   
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77. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  
 
 Silakan disingkat saja.   
 

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SAPARINAH SADLI (KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
 Dengan mengingat pelaku budaya terdiri dari anak laki-laki, 
perempuan dewasa dan anak perempuan dan laki-laki maka 
kemungkinan perempuan dan anak perempuan akan mengalami 
fektimisasi ganda menjadi suatu keresahan tersendiri.  Dan 
memberlakukan undang-undang ini juga jelas tidak mendukung 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 karena Undang-Undang 
Pornografi kita yang dianggap pihak pro, sebagai melindungi hak 
perempuan justru semakin memojokkan perempuan yang sehari-
harinya telah banyak dipinggirkan oleh berlakunya nilai-nilai budaya 
yang tidak menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki.  Dengan 
cara mengontrol ekspresi budaya dan kegiatan pekerja seni, secara 
langsung dan tidak langsung akan berkontribusi  pada bertambahnya 
peminggiran perempuan khususnya para perempuan  pelaku seni, dan 
budaya dengan membatasi cara mereka mengungkapkan kreativitasnya 
baik sebagai penari, pelukis, pemahat atau lainnya.  

 Majelis Hakim Yang Mulia saya mendukung pandangan bahwa 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengingkari 
kebudayaan kita sebagai bangsa multi etnik dan kreativitas manusia 
Indonesia  perempuan dan laki-laki.  Padahal gaya imajinasi dan 
kreativitas seorang adalah anugrah Tuhan yang hanya diberikan kepada 
manusia dan merupakan dasar dari kemampuan seorang 
mengembangkan berbagai potensi dirinya.  Suatu hak asasi manusia 
adanya kekhawatiran bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
dapat membatasi ekspresi dan kreativitas pekerja seni, perlu 
diperhatikan secara serius.  Karena dampak selanjutnya adalah akan 
dapat berkontribusi pada kemiskinan yang sampai sekarang masih 
menjadi kenyataan hidup banyak warga kita.  

Diterapkannya undang-undang ini juga bertentangan dengan 
tujuan pembangunan millenium atau ambigius yang merupakan 
paradigma baru, penurunan kemiskinan global dan disepakati oleh 
pemerintah Indonesia.  Perlu kita pahami bersama bahwa semua tujuan 
ambigius berkaitan dengan perlunya memperbaiki kondisi perempuan 
dan anak perempuan.  Kesehatannya dan kesetaraan gender, sehingga 
berlakunya Undang-Undang Pornografi kita berseberangan dengan apa 
yang telah menjadi komitmen pemerintah terhadap mengurangi 
kemiskinan. Hal tersebut menurut saya perlu mendapat perhatian 
bersama adalah bahwa selain perempuan yang resah dan khawatir 
akan mengalami fektimisasi ganda adalah pandangan para tokoh 
masyarakat yang secara lugas menyatakan akan melepaskan diri dari 
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NKRI bila undang-undang ini diberlakukan.  Pertanyaan ini menjadikan 
pertimbangan secara serius dalam memutuskan,  memberlakukannya 
Undang-Undang Pornografi,  karena yang telah menyatakan adalah 
anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh luas seperti seorang 
yang menjabat sebagai gubernur,  mereka yang diakui sebagai pakar 
senior di bidang hukum dan sejumlah tokoh masyarakat termasuk yang 
menjadi anggota DPR dan DPRD.   

Keresahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini dengan 
demikian tidak hanya berwujud dalam kekhawatiran dan kemarahan 
ditingkat individu tapi juga menjadi kekuatan yang mengancam 
kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ada indikasi bahwa mereka 
merasa tidak aman atau adanya human in security yang ditimbulkan 
dengan disahkannya undang-undang ini bisa mengancam ketahanan 
nasional. Mengingat bahwa suatu undang-undang ada karena 
dibutuhkan oleh warga masyarakat tertentu, maka kontroversi yang 
terus berlanjut menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 44 bukan 
yang dibutuhkan cukup banyak warga dalam masyarakat kita. 
Sehubungan dengan kenyataan tersebut maka saya mengusulkan 
kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Konstitusi yang 
terhormat dengan mengutip permohonan wakil pemerintah kepada 
Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi R.I. yang berbunyi sebagai 
berikut, bila berpendapat lain setelah menguraikan pentingnya Undang-
Undang Nomor 44,  mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. 
Para pemohon uji materi juga ada yang berharap hal yang sama ialah 
agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. dapat mengambil 
keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Kalau demikian yang 
menurut saya penting adalah Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis 
Hukum Konstitusi dapat memberi makna pada pengertian keputusan 
bijak dan seadil-adilnya.  

Kalau menurut saya yang psikolog dan bukan hakim, perilaku 
membuat keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya hanya bisa 
dicapai bila kedua belah pihak yang berbeda pendapat tentang Undang 
–Undang Pornografi ini mau bersama-sama mau memperbaiki bersama 
rumusan dalam undang-undang ini sehingga oleh kedua pihak yang 
bertentangan pendapat sama-sama menilai bahwa Undang-Undang 
Pornografi Indonesia telah menjadi payung perlindungan bagi setiap 
warga. Untuk itu kedua belah pihak yang pada dasarnya sama-sama 
menunjukan kepedulian,  khususnya terhadap perempuan dan anak 
sebagai kelompok rentan dapat mau bersikap saling menghormati 
pandangan masing-masing dengan mau bersama berupaya mencapai 
sesuatu yang dirasakan sebagai kesepakatan yang adil.  

Secara psikologis intinya adalah adanya kemauan masing-masing  
untuk mendengarkan suara pendapat  pihak lain. Saya usulkan hal 
tersebut,  agar jangan sampai perbedaan penilaian tentang Undang-
Undang Pornografi ini menjadi penyebab pecahnya kesatuan bangsa. 
Kalau dari segi pandang hukum apa yang saya usulkan tidak dapat 
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dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi telah disahkan oleh pemerintah, maka saya memohon 
kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar peraturan pelaksanaannya dapat 
menjamin bahwa berbagai hal yang dikhawatirkan dan yang telah 
menimbulkan rasa resah dan tidak aman dalam diri cukup banyak 
warga tidak terjadi,  agar kesatuan bangsa tetap terpelihara.  

Demikian pendapat yang dapat saya sampaikan sebagai upaya 
meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi R.I. untuk membatalkan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang sampai kini 
meresahkan dan mengurangi rasa aman cukup banyak warga.  

Terima kasih. 
 

79. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 
 

Terima kasih Ibu.  Saudara-saudara sekalian sudah dua bulan kita 
bersidang sampai sekarang dan kesempatan sudah kami berikan 
seluas-luasnya kepada para saksi, ahli, kepada para pihak, kepada 
Pihak Terkait dan semuanya sudah berbicara. Seperti kita ketahui 
bersama, apa?  
 

80. PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU (WAKIL KETUA KOMNAS 
PEREMPUAN)  

 
Sebagaimana, seperti yang awal saya sampaikan, memang Ibu 

Tuty Herati tidak hadir, tapi beliau meminta untuk dibacakan, apakah 
masih (...) 
 

81. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 
 

Diserahkan saja Bu, sama saja dibacakan atau diserahkan. 
 

82. PIHAK TERKAIT: NINIK RAHAYU (WAKIL KETUA KOMNAS 
PEREMPUAN)  

 
Terima kasih Yang Mulia. 

 
83. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 

 
Jadi begini, kita sudah dua bulan dan ahli hukum sudah 

bertempur sesama ahli hukum, psikolog sesama psikolog, sosiolog 
sesama sosiolog, ada padanannya dan masing-masing berbeda 
meskipun ilmunya sama. Dan tentu nanti hakim akan 
mempertimbangkan dengan catatan bahwa Mahkamah Konstitusi itu 
hanya bisa membatalkan yang diminta. Jadi misalnya ada tadi naskah 
supaya dibatalkan secara keseluruhan, bukan itu yang diminta, itu tidak 
boleh.  
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Yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh membatalkan 
sesuatu yang tidak penting tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi. 
Misalnya itu tidak urgen, itu lebih penting ini, itu urusan politik 
hukumnya DPR. Artinya kalau itu yang diinginkan, itu legislative review, 
bukan judicial review. Mahkamah Konstitusi itu hanya membatalkan 
kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar bukan penting atau 
tidak penting, bagus atau tidak bagus. Tetapi seperti kita ketahui 
selama ini Mahkamah Konstitusi sering juga membuat terobosan-
terobosan kalau sudah agak geregetan begitu,  memberi upaya 
pembaharuan hukum. Tetapi itu harus dipahami bahwa itu tugas 
Mahkamah Konstitusi.  

Untuk itu saya akan mengesahkan dulu alat bukti yang 
disampaikan oleh Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009. P-1 
sampai dengan P-28,  ada profil lembaga, daftar alat bukti dari 
Pemohon pengujian undang-undang ini dari P-1 sampai dengan P-27, 
bukti legal standing sampai bukti menunjukan reaksi pemerintah atas 
lahirnya Undang-Undang Pornogrofi. Dengan demikian ini disahkan 
sebagai bahan alat bukti yang akan dijadikan bahan oleh hakim untuk 
membuat putusan.  

 
 
 
 
 
Kemudian ada bukti tambahan P-1 yaitu Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 1682 dan Nomor C321 juga kita sahkan 
sebagai bukti tambahan.   

 
 
 
 
Baik, saya kira sidang ini sudah terakhir.  Jadi tidak usah lagi 

tanya jawab langsung, kami sudah mencatat semua tetapi kepada pihak 
Pemohon, Pemerintah dan DPR, Pihak Terkait, itu langsung membuat 
kesimpulan saja terhadap apa saja yang telah disampaikan tadi. 
Misalnya Prof Thamrin mengatakan begini, oh ini benar, kesimpulannya 
begini, atau dikatakan oh ini tidak benar begini, silakan simpulkan, 
nanti kami juga akan menyimpulkan dari berbagai kesimpulan itu dan 
kami beri waktu satu minggu dari sekarang untuk membuat 
kesimpulan.  
 

KETUK PALU 1X

KETUK PALU 1X

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ABIDIN, S.H. (PERKARA 
NOMOR 17/PUU-VII/2009) 

 
Kalau boleh di list ahli kami masih ada beberapa yang belum hadir 

di sidang, sehingga mungkin baik kalau ada satu kesempatan satu kali 
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lagi dan juga rekan-rekan dari LBH APIK juga ada ahli yang akan 
diajukan. Karena persidangan kali ini belum bisa hadir, itu yang 
pertama. Yang kedua ada juga rekan dari DKJ juga katanya akan 
memberikan pandangan dari sisi kesenian juga belum memaparkan 
pandangannya dan itu permohonan kami untuk sidang sekali lagi.  

Yang terakhir bahwa ada permohonan kami di sidang-sidang awal 
soal beberapa dokumen dari DPR tentang naskah akademis.  Beberapa 
kali undang-undang ini berganti rumusan dan sebagainya, demikian 
juga di saat persidangannya kalau itu diperkenankan sampai hari ini kita 
belum mendapatkan hasil persidangan dari DPR.  

Terima kasih. 
 

85. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 
 

Ya, itu bukan urusan MK itu ya, DPR-nya mau menyerahkan apa 
tidak, pemerintahnya mau menyerahkan apa tidak atau Anda yang 
mencari.  Kan bukan tugas MK mencari yang begitu. MK justru kalau 
anda punya diberikan ke sini begitu. Kalau minta ke MK tidak dapat, 
saya minta ke Anda, MK ini kan menerima bukti-bukti yang Anda punya. 
Nah, kalau DPR tidak punya itu ya berarti, kita nilai juga oh ternyata dia 
tidak punya naskah akademik kan begitu, misalnya ya?  

Bagaimana kalau nanti tertulis saja, biasanya kita yang sudah beri 
kesempatan pada jadwal yang ditentukan itu ya lalu tertulis saja kalau 
memang tidak bisa hadir sesuai dengan jadwal yang  sudah kita atur. 
Dan saya kira sudah banyak bahan pertimbangan, sudah sangat 
lengkap. 
 

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ABIDIN, S.H. (PERKARA 
NOMOR 17/PUU-VII/2009) 

 
Kami tetap meminta kalau ada sidang lagi karena pembuktiannya 

kan kalau hadir disumpah begitu Majelis, tapi kalau nanti keputusan 
Majelis bahwa harus tertulis, saya pikir dari kami juga akan 
mempertimbangkan untuk itu.  

 
87.  PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN 

PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK, 
DEPHUKHAM) 

 
Izin Yang Mulia,  Pemerintah. 

 
88. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD.MD., S.H.  

  
Begini, Majelis Hakim sudah sepakat, tertulis aja tapi diperpanjang 

waktunya dua minggu.  Jadi Anda membuat kesimpulan semua, Bapak/ 
Ibu, buat kesimpulan.  Dalam dua minggu tetapi sudah dilampiri 
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dengan tertulis dari beberapa ahli yang Saudara anggap penting tadi, 
pasti dibaca, pasti kami baca, begitu,  kenapa?  Ya tolong Bapak tadi 
informasi-informasi keahlian yang sangat berharga itu Bapak, kami 
memerlukan itu, sudah diambil? Itu Pak Thamrin, Pak Sidarta dan Ibu 
Safarina dan lain-lain, sama Ibu tadi yang.., oh ya, baik Bapak dimohon 
nanti kalau bisa disampaikan lewat Pemohon sekaligus bersama 
kesimpulan ya?  
 Baik, dengan demikian sidang dapat kita akhiri dan terima kasih 
atas kesetiaannya dari pagi sampai sore ini, asalammualaikum wr,wb,  
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