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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai 

suku, agama, kebudayaan hingga adat istiadat disetiap daerahnya. Namun Indonesia 

dapat bersatu dan tetap bertahan secara utuh dari keberagaman tersebut. Ini 

berangkat dari perjuangan para pahlawan secara fisik maupun diplomasi sehingga 

Indonesia menjadi negara kesatuan yang kokoh dari berbagai perbedaan yang ada. 

Kerap kali permasalahan muncul dikalangan masyarakat dan pemerintahan. Salah 

satunya polemik, polemik menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perdebatan 

mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa.1 

Kenapa bisa menjadi polemik ini dikarenakan terjadinya pertentangan antara pihak 

yang setuju (pro) dan pihak yang tidak setuju (kontra) sehingga bisa disebut 

polemik. Polemik yang terjadi ini dikarenakan adanya suatu permasalahan yang 

sangat berpengaruh secara besar terutama dalam sebuah negara.2 

Rancangan undang-undang (RUU) adalah undang-undang yang diusulkan 

dan nantinya akan di pertimbangan oleh badan legislatif setelah melalui tahapan 

yang panjang sehingga layak dijadikan sebagai undang-undang. Pada awal tahun 

                                                            
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti polemik. https://kbbi.web.id/polemik.html, 

diakses pada 14/01/2021 pukul 23.15 WIB 
2 Firdaus Syam, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, ed. - (Jakarta: Kementrian Hukum & HAM, 2010). Hal. 2 

https://kbbi.web.id/polemik.html
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2006 terjadi polemik mengenai rancangan undang-undang (RUU) Antipornografi yang 

menuai perdebatan sehingga menjadi topik pembicaraan yang sangat besar.3   

Proses panjang yang dilalui oleh rancangan undang-undang (RUU) 

antipornografi hingga tahun 2008 rancangan undang-undang tersebut menjadi 

rancangan undang-undang pornografi dan disahkan oleh dewan legislatif. Diantaranya 

kelompok yang setuju dengan rancangan undang-undang Pornografi yaitu majelis 

ulama Indonesia (MUI), HTI, FPI, MMI, dan PKS dengan aksinya yaitu aksi sejuta 

umat, dukungan dari 12 organisasi, koalisi perempuan Surabaya pendukung Undang-

Undang Pornografi dan fatwa MUI. Kelompok yang tidak setuju diantaranya kelompok 

aktivis perempuan (feminism), seniman, artis, budayawan dan akademisi dengan 

berbagai aksi yaitu peristiwa Gelar Seribu Tayub, karnaval budaya, masyarakat 

Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila Rumah Kita.4 Namun yang menarik dalam aspek 

historis mengenai polemik yang terjadi mengenai rancangan undang-undang tersebut 

dalam kisaran waktu awal polemik yaitu tahun 2006 dan disahkanya tahun 2008. 

Rancangan undang-undang pornografi ini mendapat berbagai tanggapan 

beragam dari kalangan masyarakat. Adanya rencana dalam meluncurkan rancangan 

undang-undang (RUU) pornografi ini adanya penayangan yang ada diberbagai media 

yang merusak moral, akidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat 

                                                            
3 Franz Magnis Suseno, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Kontroversi RUU 

Antipornografi,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, April 3, 2006. 
4 Firdaus Syam, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi. Hal. 39 
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Indonesia. Tetapi dalam substansinya ditentang oleh beberapa kelompok  masyarakat 

seperti masyarakat5 Bali,6 Papua hingga Sulawesi Utara yang memandang bahwa rasa 

persatuan dan kesatuan negara Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika terasa 

terabaikan dan terusik, hal ini dikarenakan karena adat hingga kebiasaan meraka yang 

beragam dan dianggap dalam ranah rancangan undang-undang yang sedang dibahas 

termasuk kedalamnya.7 

Terlebih lagi memasuki masa kampanye, berbagai aksi damai, seminar hingga 

diskusi pada tahun 2006 dalam berbagai media massa dan cetak. Wacana rancangan 

undang-undang (RUU) pornografi ini sudah ada pada masa orde baru, yaitu dengan 

melakukan tindakan pembersihan dan penghapusan yang berhubungan dengan 

pornografi dan pornoaksi yang beredar dalam media cetak hingga media elektronik 

pada tahun 1984.8 Industri perfilman juga mendapat perhatian lebih dari Menteri 

Penerangan pada masa orde baru yaitu Harmoko yang mengintruksikan agar film yang 

dapat merusak moral bangsa untuk di tindak lanjuti dengan pembersihan melalui badan 

                                                            
5 Koran Kompas, “Sub Bab Ðiskriminasi Melalui Seksualitas Perempuan,” Kompas, March 11, 

2006. Dalam peringatan arai perempuan Internasional pada Rabu, 8 Maret 2006 aksi damai perempuan 

ini tepatnya di Jakarta mereka mengatakan bahwa pengabaian negara dan memiskinkan hak-hak dasar 

perempuan juga dengan waktu yang sama menolak substansi Rancangan Undang-Undang 

Antipornografi dan Pornoaksi yang sedang di bahas. 
6 Koran Kompas, “Sub Judul RUU APP, Mengapa Menimbulkan Penolakan?,” Kompas, 

February 25, 2006. Delegasi Bali yang di wakili oleh Wayam P Windia, Ida Pedanda Gede Ketut Sebali 

Tianyar Arimbawa, I Made Bandem, Cokorda Istri Ngurah Raka Sawitri, dan I Gusti Ngurah Harta 

mendatangi panitia khusus rancangan undang-undang anti[ornografi dan pornoaksi di Gedung DPR pada 

hari Selasa 21 Februari 2006 dan mereka meminta panitia khusus ini tidak meneruskan pembahasan 

mengenai rancangan undang-undang tersebut karena menurut mereka mengabaikan keragaman 

sosiokultural, agama dan kepercayaan. 
7 Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi. Hal. 3 
8 Sahid HM, Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah, ed. - (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011, 

2011). Hal. 39 
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sensor film (BSF) Indonesia. Apabila itu tidak diindahkan maka sanksinya akan 

menutup secara paksa produksi perfilman nasional. Selain menteri Penerangan, pada 

masa orde baru juga Menteri Agama yang dijabat oleh Tarmizi Taher memberikan 

perintah untuk memberikan sanksi kepada film yang dipungkiri dapat merusak moral 

bangsa melalui badan sensor film (BSF) serta menghimbau kepada para ulama dan 

masyarakat luas agar tidak terlalu khawatir akan hal tersebut karena pemerintah sudah 

mengambil langkah pasti untuk menekan dan memberangus film yang tidak bermoral 

dan merusak moral generasi penerus bangsa.9 

Selain pemerintah juga, gerakan melalui aksi atau demo secara masif dan besar 

terjadi pada tahun 1999, yaitu gerakan yang dinamakan barisan perempuan penyelamat 

generasi yang di singkat Bestari dari organisasi Kesatuan Mahasiswa Muslim 

Indonesia (KAMMI), mereka melakukan aksi dengan menuntut peme-rintah dalam 

menindak industri penerbitan. Setelah orde baru lengser dan tepatnya masa reformasi 

dalam membangun dan memimpin pemerintahan setelah dengan berbagai usaha 

menjatuhkan rezim sebelumnya ada pembahasan lanjutan mengenai rancangan 

undang-undang tentang pornografi misalnya kasus dalam industri seni hiburan yaitu 

Inul Daratista, Anisa Bahar dan Uut Permatasari dengan goyang dangdut ciri khasnya 

masing-masing yang menghadirkan polemik di masyarakat luas, sehingga berbagai 

penafsiran mencuat di tengah masyarakat salah satunya menilai bahwa seni termasuk 

kedalam ranah porno. 

                                                            
9 Sahid HM. Hal. 40 
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Sehinga dengan semakin peliknya polemik di tengah masyarakat mengenai 

pornografi karena tidak ada definisi dan aturan yang cukup jelas yang mengaturnya. 

Munculnya berbagai penafsiran dikalangan masyarakat Indonesia.10 Pemerintah 

melalui dewan perwakilan rakyat mengeluarkan kebijakan dengan membuat rancangan 

yang pada 2006 dikenal dengan rancangan undang-undang tentang antipornografi dan 

pornoaksi (RUU tentang APP). Tetapi ketika mulai dirintis juga dibahas, mulai muncul 

berbagai polemik dimasyarakat luas mengenai batasan yang pasti mengenai pornografi 

dan pornoaksi terutama yang berhubungan dan berkaitan dengan dengan bidang 

kesenian.  

Salah satunya upacara adat masyarakat di pedalaman Papua yaitu tarian adat, 

pakaian dan adat istiadat seperti halnya tari Jaipongan di Jawa Barat. Mengenai tarian 

Jaipongan menurut Ahmad Heryawan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat 

menyarankan untuk memakai lengan panjang, ini untuk menyeimbangkan peran 

moralitas dan masyarakat dalam dalam menampilkan seni di Jawa Barat.11 Dengan 

pasti bahwa rancangan undang-undang (RUU) ini belum dapat membedakan dengan 

pasti mengenai pornografi, seksualitas dan erotisme yang masing-masing berbeda 

namun dipukul rata oleh pemerintah melalui rancangan undang-undang sehinga 

menimbulkan tanda tanya dari masyarakat luas. Masalah penolakan rancangan undang-

                                                            
10 Lihat Koran Kompas edisi Sabtu, 3 Juni 2006. Perdebatan mengenai rancangan undang-

undang tersebut melahirkan beberapa kelompok dalam menilai substansinya yaitu kelompok moralis 

konservatif, kelompok pekerja kreatif, kelompok perempuan penentang dan terakhir kelompok etnisitas 

tertentu. 
11 Koran Kompas, “Sub Judul Keberagaman yang Ingin Diseragamkan.,” Kompas, August 14, 

2009. 
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undang ini karena bukan mengatur pornografi seperti yang disampaikan oleh Sinta 

Nuriyah Abdurrahman Wahid dalam aksi Pawai Bhinneka Tunggal Ika dengan 

pemimpin asosiasi pesantren Puan Amal Hayati, dalam mengatur moral bangsa 

sehingga menyalahkan perempuan sebagai penyebab buruknya moral bangsa.12 

Di lain pihak yang mendukung dengan rancangan undang-undang (RUU) 

pornografi agar secepatnya disahkan. Terutama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 

yang menerapkan hukum syariah Islam.13 Kelompok yang mendukung rancangan 

undang-undang ini mulai dari Islam Konservatif, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah 

dan organisasi keagamaan Islam lainnya. Juga para pengawal rancangan undang-

undang mulai dari kyai Maruf Amin dan Rais Syuriah yang berasal dari organisasi 

Nahdatul Ulama juga sebagai pengawal rancangan undang-undang tersebut melalui 

ketua Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan aksi demontrasi agar 

menyegerakan rancangan undang-undang segera disahkan. Sehinga dengan adanya 

kabar akan disahkannya rancangan undang-undang pada tanggal 30 Oktober 2008, juga 

semakin masifnya aksi-aksi demo terutama yang menolak rancangan undang-undang 

ini.14 

                                                            
12 Koran Kompas, “RUU Pornografi Dinilai Cacat Oleh Banyak Pihak,” Kompas, September 

29, 2008. 
13 Koran Kompas, “Sub Bab Ðiskriminasi Melalui Seksualitas Perempuan.” Terdapat sebuah 

spanduk di tengah kota Banda Aceh yang di bawa oleh para aktivis perempuan dalam aksi damai untuk 

memperingati hari perempuan Internasional yang diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan 

masyarakat. 
14 Frans H Winarta, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi dan Pancasila,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 27 Oktober 2008 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang 

didapatkan diantaranya:  

1. Bagaimana sejarah lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang 

Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008 ?; dan 

2. Bagaimana polemik yang terjadi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008 ?. 

C. Tujuan 

Hasil rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapakan yaitu: 

1. Mengetahui sejarah lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di 

Indonesia tahun 2006-2008;dan 

2. Mengetahui polemik yang terjadi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008. 
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D. Kajian Pustaka 

Skripsi Ismawati, “Tinjaun Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi 

Terhadap Pornografi di Media Sosial”, 2016, UIN Alauddin Makassar, skripsi ini 

menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai pornografi, hukum Islam terhadap 

undang-undang pornografi di media sosial, terakhir perbandingan antara hukum Islam 

dengan undang-undang tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang saya 

angkat yaitu dalam pendekatan menggunakan pendekatan sejarah atau historis selain 

itu menggunakan ilmu bantu sosiologi dan antropologi, terakhir mengguna-kan teori 

sejarah dalam mengupas dan merekontrusi polemik yang terjadi mengenai rancangan 

undang-undang tersebut pada tahun 2006-2008 di Indonesia.15 

Jurnal Dedeh Fardiah, Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi 

& Pornoaksi (RUU-APP), Jurnal Mediatior Vol. 8 No. 1, Juni 2007. Jurnal ini berfokus 

kepada pemberitaan mengenai polemik rancangan undang-undang tersebut di media 

Kompas dan Republika. Mulai dari definisi dalam memberitakan permasalahan 

polemik, sumber masalah mengenai polemik, keputusan moral yang terkandung dalam 

pemberitaan dam penyelesaian dalam pemberitaan polemik. Jurnal ini lebih mengenai 

                                                            
15 Ismawati, “Tinjaun Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi Di 

Media Sosial,” 2016. 
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masalah jurnalistik dan bagiannya, dengan menggunakan metode penelitian jurnalistik 

dan teori jurnalistik. Sehingga membedakan dengan rencana penelitian yang saya 

utarakan yaitu mengenai polemik tentang rancangan undang-undang (RUU) pornografi 

di Indonesia tahun 2006-2008 perspektif historis dan menggunakan pendekatan, teori 

sejarah dan ilmu bantu sosiologi, ilmu politik dan antropologi.16 

Buku Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 

2011) karya Sahid HM, buku ini membahas mengenai fiqh Jinayah tentang Ta’zir 

dalam syariat Islam, formalisme syariat Islam tentang Pornografi di Indonesia, tinjauan 

tentang Fiqh Jinayah terhadap Formalisme Syariat Islam tentang Pornografi di 

Indonesia. Jadi buku ini lebih fokus mengenai pembahasan Undang-Undang (UU) 

tentang Pornografi perspektif hukum Islam. Penelitian saya berbeda dengan buku ini 

karena merekontruksi polemik yang terjadi mengenai rancangan undang-undang 

(RUU) Pornografi dengan rentang waktu dari tahun 2006-2008 disahkannya UU 

tersebut.17 

Buku Seks dan Masyarakat dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1985) karya B.F. 

Musallam, buku ini merupakan buku yang penting bagi sejarawan sosial, ekonomi dan 

demografi serta sosiologi masyarakat Islam. Selain itu pembahasan-nya juga mengenai 

fiqh Islam secara mendalam, kedokteran, medis, karya sastra, literatur erotis, dan karya 

populer dari orang muslim dari abad pertengahan. Pembahasan buku ini berbeda 

                                                            
16 Dedeh Fardiah, “Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi & Pornoaksi (RUU-

APP),” Jurnal Mediator Vol. 8 No., no. (n.d.). 
17 Sahid HM, Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah. 
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dengan penelitian yang akan saya angkat karena buku ini lebih berfokus kesejarah yang 

terjadi dalam masyarakat Islam mengenai reproduksi dan pembatasan kelahiran dan 

akan membantu dalam pembahasan yang saya teliti mengenai polemik tentang 

rancangan undang-undang (RUU) pornografi di Indonesia tahun 2006-2008.18 

Dari berbagai kajian pustaka diatas sebagai pembanding dan membantu dalam 

pembahasan penelitian maka saya akan mengangkat sebuah judul penelitian mengenai 

Polemik Tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di Indonesia Tahun 

2006-2008. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian juga sering disebut dengan langkah-langkah penelitian sangatlah 

penting dalam penelitian sebuah sejarah. Didalam penelitiannya terdapat beberapa 

tahapan sehingga sejarah bisa direkontruksi.19 Metode penelitian sejarah memiliki 

beberapa pendapat misalnya dalam buku pengantar ilmu sejarah karya Kuntowijoyo 

ada lima langkah penelitian yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi 

(kritik), interpretasi dan penulisan. Menurut Dudung Abdurahman dalam bukunya 

metodologi penelitian sejarah ada lima langkah, menerut Helius Sjamsuddin dalam 

bukunya metode penelitian sejarah terdapat tiga langkah, sedangkan dalam tugas akhir 

mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam sama dengan Ilmu Sejarah Universitas 

                                                            
18 B.F. Musallam, Seks Dan Masyarakat Dalam Islam, ed. - (Bandung: Pustaka, 1985). 
19 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Understanding History: A Primer of Historical 

Method), kedua (Jakarta: Yayasan Uninversitas Indonesia, 1973). Hal. 32 
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Padjajaran dengan empat langkah metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, 

interpretasi dan histiografi. 

Mulai dari heuristik (pengumpulan sumber) yang terbagi kedalam sumber primer 

dan sumber sekunder. Kritik (verifikasi) sumber yang didapat terutama sumber primer 

haruslah dikritik bagian internal dan eksternal. Interpretasi (penafsiran sementara) 

dengan mengkritik sumber maka akan didapat fakta dari berbagai sumber dengan 

beberapa pendekatan sejarah, ilmu bantu sejarah dan teori sejarah untuk 

mengungkapnya. Terakhir yaitu tahapan historiografi yaitu penulisan sejarah.20 

1. Heuristik 

Heuristik yang juga dikenal dengan pengumpulan sumber ialah langkah 

awal yang menentukan lanjutan dalam penelitian tema atau judul sejarah yang 

dikaji. Pengumpulan sumber ini ada beberapa macam yang terbagi kedalam dua 

kategori yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah sumber yang 

sangat menentukan penelitian sejarah, karena sumber primer dapat menentukan 

keaslian sejarah yang diteliti serta meminimalkan terlalu banyaknya subjektifitas 

peneliti. Kedua yaitu sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung pembahasan 

yang sedang diteliti. Pengumpulan sumber ada yang berbentuk dokumen tertulis, 

artifact dan sumber lisan.21 

                                                            
20 Helius Sjamsuddin, Pengantar Ilmu Sejarah, ed. - (Jakarta: Proyek Pendidikan Akademik, 

1996). Hal. 22 
21 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hal. 73-75 
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a. Sumber Primer 

1) Buku 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi. 

2) Dokumen 

a) Surat usul inisiatif DPR RI No. TU.00/142/KOM.VII/2005, berisi 

penyampaian usul RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi inisiatif 

Komisi VIII DPR RI; 

b) Dokumen draft awal RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi; 

c) Dokumen naskah Akademik RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi; 

d) Surat dari Panitia khusus (Pansus) yang berisi menyetujui draft RUU 

DPR RI tentang Pornografi menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI; 

e) Surat ketua perihal perubahan judul RUU; 

f) Surat dari ketua DPR RI kepada Presiden No. RU/02/6632/DPR-RI/2007 

mengenai Rancangan Undang-Undang RI tentang Pornografi untuk 

dibicarakan bersama dengan Presiden dalam sidang DPR dan mendapat 

persetujuan bersama; 

g) Dokumen tanggapan fraksi-fraksi DPR RI mengenai pandangan dan 

tanggapan Presiden  atas RUU tentang Pornografi; 
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h) Surat dari Presiden RI No. R-54/Press/09/2007 yang berisi penunjukan 

wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang 

Pornografi; 

i) Surat dari ketua DPR RI No. LG 01 01/8016/DPR-RI/X/2008 yang 

ditujukan kepada Presiden RI mengenai bahwa DPR RI menyetujui 

Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi; 

j) Dokumen risalah rapat RUU Pornografi; 

k) Dokumen pendapat akhir pemerintah dalam rapat Paripurna DPR RI 

tentang pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pornografi di 

Jakarta pada 30 Oktober 2008; 

l) Dokumen pendapat terakhir mini pemerintah atas penyelesaian 

pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Undang-Undang tentang 

Pornografi; 

m) Dokumen mengenai pendapat akhir mini fraksi partai terhadap 

Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi; 

n) Surat laporan singkat rapat kerja panitia khusus Rancangan Undang-

Undang tentang Pornografi DPR RI; 

o) Dokumen laporan pimpinan panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-

Undang tentang Pornografi pada pembicaraan tingkat II/ pengambilan 

keputusan dalam rapat paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008; 

p) Surat keputusan DPR RI No. 13/DPR-RI/2008-2009 tentang persetujuan 

DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang RI tentang Pornografi; 
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q) Surat keputusan DPR RI No. 10/DPR-RI/I/2005-2006 tentang 

pembentukan panitia khusus DPR RI mengenai RUU tentang Anti 

Pornografi dan Pornoaksi; 

r) Dokumen draft awal RUU tentang Pornografi usulan pemerintah tahun 

2008; dan 

s) Dokumen draft akhir RUU tentang Pornografi.22 

3) Koran 

a) Koran Kompas edisi Sabtu, 11 Maret 2006 dengan sub judul Rancangan 

Kekerasan terhadap Perempuan, dan Diskriminasi Melalui Seksualitas 

Perempuan;23 

b) Koran Kompas edisi Jum’at, 3 Maret 2006 dengan sub judul Porno dan 

Parno; 

c) Koran Tempo edisi Minggu, 2 April 2006 dengan sub judul Filsafat 

Tubuh dan Pornografi;24 

d) Koran Kompas edisi Sabtu, 3 Juni 2006 dengan sub judul Salah Paham 

dan Takut pada Kebebasan?; 

e) Koran Tempo edisi Minggu, 12 Oktober 2008 dengan sub judul Cemas 

Akan RUU Pornografi; 

                                                            
22 Lihat web DPR RI, www.dpr.go.id bagian sistem arsip yang bisa diakses dan diunduh karena 

arsip mengenai RUU Pornografi dan UU Pornografi itu bersifat terbuka. Diakses dan diunduh pada 7 

Juni 2021 pukul 10.00 WIB. 
23 Koran Kompas, “Sub Bab Ðiskriminasi Melalui Seksualitas Perempuan.” 
24 Koran Tempo, “Sub Judul Filsafat Tubuh dan Pornografi,” Tempo, April 2, 2006. 

http://www.dpr.go.id/
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f) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Februari 2006 dengan sub judul RUU 

APP, Mengapa Menimbulkan Penolakan?;25 

g) Koran Kompas edisi Jumat, 14 Agustus 2009 dengan sub judul 

Keberagaman yang Ingin Diseragamkan;26 

h) Koran Kompas edisi Senin, 3 April 2006 dengan sub judul Foucoult dan 

Episteme RUU APP;27 

i) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Februari 2006 dengan sub judul RUU APP 

Tidak Mengakomodasi Perempuan; 

j) Koran Kompas Senin, 27 Oktober 2008 dengan sub judul Dipaksa 

Selesai Pembahasannya?;28 

k) Koran Tempo edisi Minggu, 30 April 2006 dengan sub judul Tubuh 

Perempuan dalam Pornografi Media; 

l) Koran Kompas edisi 16 Mei 2005 dengan sub judul Sebaiknya 

Meregulasi daripada Melarang; 

m) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Maret 2006 sub judul Sebaiknya 

Meregulasi daripada Melarang;29 

                                                            
25 Koran Kompas, “Sub Judul RUU APP, Mengapa Menimbul-Kan Penolakan?” 
26 Koran Kompas, “Sub Judul Keberagaman yang Ingin Diseragamkan.” 
27 Franz Magnis Suseno, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Kontroversi RUU 

Antipornografi.” 
28 Frans H Winarta, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi Dan Pancasila.” 
29 Koran Kompas, “Sebaiknya Meregulasi Daripada Melarang.,” Kompas, March 25, 2006. 
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n) Koran Kompas edisi Jumat, 10 Maret 2006 dengan sub judul Tubuh 

dalam Industri Kebudayaan;30 

o) Koran Kompas edisi Senin, 29 September 2008 dengan sub judul RUU 

Pornografi Dinilai Cacat oleh Banyak Pihak; 

p) Koran Kompas edisi Senin, 20 Oktober 2008 dengan sub judul 

Pembahasan Terus Berlangsung; 

q) Koran Kompas edisi Minggu, 28 Mei 2006 dengan sub judul Pornografi 

dan Tubuh Perempuan; 

r) Koran Kompas edisi Sabtu, 27 Maret 2010 dengan sub judul Cacat 

Bawaan UU Pornografi; 

s) Koran Kompas edisi Jumat, 14 November 2008 dengan sub judul 

Kontrol Tubuh dan Seksualitas Makin Ketat; 

t) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Maret 2006 dengan sub judul bab 

Multitafsir RUU APP; 

u) Majalah Annida mengenai sub judul Segera Sahkan RUU APP Save Our 

Children, edisi 01 2008 hal 30; 

v) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mengkaji Batas Aurat 

Perempuan; 

w) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mempornografikan 

Masyarakat, pada 18 Desember 2005; 

                                                            
30 Koran Kompas, “Sub Judul ‘Rancangan’ Kekerasan Terhadap Perempuan.,” Kompas, March 

11, 2006. 



 

17 
 

x) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Asal Usul Porno; 

y) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kontroversi RUU 

Antipornografi, pada 03 April 2006; 

z) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUUP Gagal Jamin 

Kebhinekaan; 

aa) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Rancangan Undang-Undang 

Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi; 

bb) Kliping mengenai Pornografi dengan judul UU Pornografi; 

cc) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU APP Melindungi atau 

Menambah Rentan; 

dd) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Polemik Seni Rupa Nabi-

isme, ideologi Seni, Kebebasan Ekspresi; 

ee) Kliping mengenai Pornografi dengan judul yang Terlarang Sejarah 

Hidup Dewi Soekarno Lewat Foto; 

ff) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Pelarangan Buku Dewi: 

Dewi Syurga dan Dewi Soekarno, Tempo 20 November 1993; 

gg) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi dan Pancasila; 

hh) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Hukum: Perlukah UU 

Pornografi dan Pornoaksi?; 

ii) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU Antipornografi: 

Mempertanyakan Kepedulian Seniman, 01 Desember 2005; 
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jj) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Moral, Seksualitas dan 

Intervensi Negara; 

kk) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Swara: Setelah UU 

Pornografi Disahkan oleh DPR; dan 

ll) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Tessy, 31 Januari 2009. 

mm) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila 

(WTS), Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Jangan Biarkan 

Korban Perkosaan Makin Menderita, Kompas 03 Januari 1993; 

nn) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Praktik Mesum di 

Sangkanila, Pelita 28 Januari 1993; 

oo) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Banyak Wanita di Jampang 

Dijual ke Batam, Media Indonesia 16 Desember 1993; 

pp) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Upaya Memberantas 

Pelacuran Terselubung, Suara Karya 05 Maret 1993; 

qq) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Mensos: Kalau 

Konsumennya Tak Ada, Prostitusi Hilang, Suara Karya 03 Februari 

1993; 
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rr) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Pornografi dan Perkosaan 

Adalah Ciptaan Lelaki, Republika 02 Februari 1993; 

ss) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul RUU KUHP Beri 

Perlindungan Lebih Luas terhadap Korban Zinah dan Perkosaan, Media 

Indonesia 02 Februari 1993; 

tt) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Dunia Remang dan WTS, 

Suara Karya 05 Juni 1993; 

uu) Kliping CSIS Etika Moral Seksual 1993 Wanita Tuna Susila (WTS), 

Lokalisasi/Tempat WTS, Praktek. Sub judul Menyingkap Jaringan 

Perdagangan Wanita, Tempo 13 November 1993. 

b. Sumber Sekunder 

1) Buku 

a) Buku Seks dan Masyarakat dalam Islam,(Bandung: Pustaka, 1985) 

karya B.F. Musallam 

b) Buku Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi,(-:Yayasan Kota 

Kita, 2006) karya Syarifah 
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c) Buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi,(Jakarta: Kemenkumham, 2010), karya Firdaus 

Syam, dkk 

d) Buku Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah,(Surabaya: Sunan 

Ampel Press, 2011) karya Sahid HM 

2) Jurnal  

a) Dedeh Fardiah, Polemik Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi 

& Pornoaksi (RUU-APP), Jurnal Mediatior Vol. 8 No. 1, Juni 2007; 

b) Abdul Haris Abbas, Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi 

Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-‘Adl Vol. 10 No. 1, IAIN Ternate, 

Januari 2017 

c) M. Abdul Khaliq, Tinjauan Politik Hukum Pidana Tentang RUU Anti 

Pornografi, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2, Mei 2006 

d) Dewi Bunga, Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan 

Manusia Pancasila, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 4, Agustus 2011 

3) Skripsi 

a) Ismawati, “Tinjaun Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi 

Terhadap Pornografi di Media Sosial”, 2016, UIN Alauddin Makassar. 

2. Kritik 

Kritik atau verifikasi ialah langkah kedua setelah pengumpulan sumber yang 

menunjang tema dan judul penelitian. Verifikasi ini terbagi kedalam dua macam 
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yaitu autentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (bisa dipercaya),31 sering juga 

disebut kritik internal dan kritik eksternal. Dalam kritik eksternal untuk 

membuktikan keaslian sumber (autentisitas) perlu diperhatikan kertas, tinta, gaya 

tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, huruf, penampilan luar sumber. Sedangkan 

untuk kritik internal (kredibilitas) yaitu dengan memerhatikan isi dari sumber 

tersebut.32 

a. Kritik Eksternal 

1) Koran Kompas edisi Sabtu, 11 Maret 2006, tulisan masih dapat terbaca, 

kertas masih bagus dan ada sebagian yang tidak terbaca disebelah bawah. 

Koran ini ditemukan diperpustakaan Batu Api, Jatinangor dan sudah di 

kumpulkan kedalam kliping, tahun dan hari terbitnya masih ada. 

2) Koran Kompas edisi Jum’at, 3 Maret 2006, keadaannya masih bagus, terbaca 

dengan jelas, huruf dan kalimatnya masih lengkap. 

3) Koran Tempo edisi Minggu, 2 April 2006, kertas masih bagus, tulisan dan 

setiap kalimatnya dapat terbaca, tidak ada robekan di bagian tepi. 

4) Koran Kompas edisi Sabtu, 11 Maret 2006, kertas masih bagus, gambar 

masih terlihat jelas, huruf dan tulisan bisa dibaca, tetapi ada sebagian teks 

hilang di bagian kiri. 

                                                            
31 Helius Sjamsuddin, Metodelogi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2016). Hal. 83 
32 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hal. 77-78 
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5) Koran Kompas edisi Sabtu, 3 Juni 2006, keadaan kertas masih layak, gambar 

ilustrasi terlihat jelas, tulisan dan huruf masih terbaca. 

6) Koran Tempo edisi Minggu, 12 Oktober 2008, keadaan kertas masih baik, 

tidak ada robek di bagian tepian, kalimat dan hurufnya masih bisa dibaca 

dengan jelas, gambarnya juga masih terlihat jelas. 

7) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Februari 2006, keadaan kertas masih bagus, 

foto masih terlihat jelas, kalimat dan huruf masih bisa terbaca, tidak ada 

robek di bagian tepi, dan di cetak dengan mesin cetak sehingga kualitas huruf 

yang dihasilkan masih bisa terbaca dengan baik. 

8) Koran Kompas edisi Jumat, 14 Agustus 2009, keadaan kertas masih baik 

sehingga tulisan dan setiap huruf masih bisa terbaca dengan baik, tidak ada 

kerusakan berarti dan masih bagus tampilannya. 

9) Koran Kompas edisi Senin, 3 April 2006, gambar ilustrasi masih terlihat 

dengan jelas, tulisan dan huruf disetiap kalimat masih bisa terbaca, tidak ada 

robekan di setiap tepinya, kondisinya masih baik. 

10) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Februari 2006, gambar masih bagus, terdapat 

cetakan stemple perpustakaan Batu Api, setiap kalimat dan cetakan hurufnya 

masih terbaca, tidak ada kerusakan di setiap tepi dan kondisinya masih layak. 

11) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Maret 2006, dikertasnya terdapat cetakan 

stempel perpustakaan Batu Api Jatinangor, tidak ada robekan disetiap tepi 

dan kondisinya masih baik dengan huruf dan tulisan masih terbaca. 
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12) Koran Kompas edisi Jumat, 10 Maret 2006, kondisi kertas masih bagus tidak 

ada robek dibagian tepi, huruf dan kalimatnya masih bisa terlihat dan terbaca 

dengan jelas, ada cetakan stempel perpustakaan Batu Api Jatinangor. 

13) Koran Kompas edisi Senin, 29 September 2008, terdapat gambar ilustrasi 

yang masih terlihat jelas, setiap kalimat dan huruf dapat dibaca dengan 

mudah karena kondisinya masih baik, tidak ada robekan dibagian tepi yang 

bisa menghilangkan beberapa kalimat dan huruf, sebagian besar masih bagus 

tampilan dan bentuknya. 

14) Koran Kompas edisi Senin, 20 Oktober 2008, kertas masih baik terawat 

sehingga tulisan dan setiap hurufnya masih bisa terbaca, ilustrasinya juga 

masih jelas dan ada sebagian tepi yang agak gelap menutupi beberapa huruf. 

15) Koran Kompas edisi Sabtu, 27 Maret 2010, bagian tepi masih bagus dan 

tidak robek, setiap kalimat dan huruf masih jelas terbaca, gambar ilustrasinya 

masih terlihat. 

16) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Maret 2006, keadaan masih bagus, tidak ada 

robekan dibagian tepi atau bagian tengah dari koran, tulisan masih jelas 

terlihat sehingga bisa dibaca dengan jelas, dibagian tepi juga masih bagus 

tidak ada yang robek dan didapatkan di Perpustakaan Batu Api dan disimpan 

dibagian arsip yang berhubungan dengan Pornografi.  

17) Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, buku ini masih tampak bagus dengan cover warna biru, tulisan 



 

24 
 

yang masih jelas, setiap kalimat juga masih bisa terbaca, setiap halaman 

masih lengkap dan tidak ada robekan. 

18) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mengkaji Batas Aurat 

Perempuan; berisi potongan dari koran yang membahas mengenai 

Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain 

dan ditempelkan pada kertas baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan. Tidak memuat tahun, bulan dan 

hari terbit tetapi ada cap stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah atas 

kanan dekat tepi. 

19) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mempornografikan Masyarakat 

berisi potongan dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga 

setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain dan ditempelkan pada 

kertas baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping 

dengan tema perempuan. Terdapat tanggal di buatnya kliping yaitu tanggal 

18 Desember 2005 dengan cap stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah 

tengah atas bagian dekat tepi atas, memiliki dua halaman dan halaman kedua 

juga terdapat cap stempel Perpustakaan Batu Api dibagian tengah. 

20) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Asal Usul Porno, berisi potongan 

dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong 

tanpa menghilangkan kata yang lain dan di tempelkan pada kertas baru 

disesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema 

perempuan. Terdapat stempel Perpustakaan Batu Api tanpa ada tahun, bulan 
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dan hari pembuatannya dan terdapat ilustrasi yang masih bisa dilihat dengan 

jelas. 

21) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kontroversi RUU 

Antipornografi, 03 April 2006, berisi potongan dari koran yang membahas 

mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata 

yang lain dan ditempelkan pada kertas baru di sesuaikan letaknya dan 

disimpan dalam bundelan kliping dengan tema perempuan. Selain itu juga 

terdapat stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah atas kana dekat tepi dan 

tanggal dibuatnya yaitu 3 April 2006. 

22) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUUP Gagal Jamin 

Kebhinekaan, berisi potongan dari koran yang membahas mengenai 

Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain 

dan ditempelkan pada kertas baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan. 

23) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Rancangan Undang-Undang 

Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi, berisi potongan dari koran 

yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa 

menghilangkan kata yang lain dan ditempelkan pada kertas baru di sesuaikan 

letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema perempuan, 

terdapat stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah tengahnya. 

24) Kliping mengenai Pornografi dengan judul UU Pornografi, berisi potongan 

dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong 



 

26 
 

tanpa menghilangkan kata yang lain dan ditempelkan pada kertas baru di 

sesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema 

perempuan. 

25) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU APP Melindungi atau 

Menambah Rentan, berisi potongan dari koran yang membahas mengenai 

Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain 

dan di tempelkan pada kertas baru di sesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan, terdapat stempel Perpustakaan 

Batu Api di sebelah atas bagian tengah dekat tepian. 

26) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Polemik Seni Rupa Nabiisme, 

ideologi Seni, Kebebasan Ekspresi, berisi potongan dari koran yang 

membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa 

menghilangkan kata yang lain dan di tempelkan pada kertas baru di 

sesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema 

perempuan, terdapat stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah atas dekat 

tepi sebelah kanan. 

27) Kliping mengenai Pornografi dengan judul yang Terlarang Sejarah Hidup 

Dewi Soekarno Lewat Foto, berisi potongan dari koran yang membahas 

mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata 

yang lain dan di tempelkan pada kertas baru disesuaikan letaknya dan 

disimpan dalam bundelan kliping dengan tema perempuan, terdapat stempel 

Perpustakaan Batu Api di sebelah. 
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28) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Pelarangan Buku Dewi: Dewi 

Syurga dan Dewi Soekarno, Tempo 20 November 1993 halaman 105, berisi 

potongan dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah 

dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain dan di tempelkan pada kertas 

baru di sesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan 

tema perempuan, tetapi ini lebih mengarah kepada koran karena tidak 

ditempel. 

29) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi dan Pancasila, berisi potongan dari koran yang 

membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa 

menghilangkan kata yang lain dan di tempelkan pada kertas baru di 

sesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema 

perempuan. 

30) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Hukum: Perlukah UU Pornografi 

dan Pornoaksi?, berisi potongan dari koran yang membahas mengenai 

Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain 

dan ditempelkan pada kertas baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan, terdapat stempel Perpustakaan 

Batu Api di sebelah atas bagian tengah tidak terlalu dekat tepi serta terdapat 

dua lembar. 

31) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU Antipornografi: 

Mempertanyakan Kepedulian Seniman, 01 Desember 2005, berisi potongan 
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dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah dipotong 

tanpa menghilangkan kata yang lain dan di tempelkan pada kertas baru 

disesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan tema 

perempuan, terdapat stempel Perpustakaan Batu Api di sebelah bawah 

tengah dekat tepian dan terdapat tanggal dengan dicap stempel sebelah atas 

dekat bagian tepi kanan yaitu 01 Desember 2005. Terdapat dua halaman dan 

bagian halam kedua juga terdapat stempel perpustakaan Batu Api tanggal 

yang bersebelahan di bagian bawah kanan tidak terlalu dekat tepian. 

32) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Moral, Seksualitas dan Intervensi 

Negara, berisi potongan dari koran yang membahas mengenai Pornografi, 

sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain dan di 

tempelkan pada kertas baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan, dan memiliki dua halaman. 

33) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Swara: Setelah UU Pornografi 

Disahkan oleh DPR, berisi potongan dari koran yang membahas mengenai 

Pornografi, sehingga setelah dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain 

dan ditempelkan pada kertas baru di sesuaikan letaknya dan disimpan dalam 

bundelan kliping dengan tema perempuan. 

34) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Tessy, 31 Januari 2009, berisi 

potongan dari koran yang membahas mengenai Pornografi, sehingga setelah 

dipotong tanpa menghilangkan kata yang lain dan ditempelkan pada kertas 

baru disesuaikan letaknya dan disimpan dalam bundelan kliping dengan 
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tema perempuan, penulisan tanggal dilakukan secara manual oleh pembuat 

klipping dengan penulisannya 31 Jan’ 09.  

b. Kritik Internal 

1) Koran Kompas edisi Sabtu, 11 Maret 2006, memuat sub judul “Rancangan” 

Kekerasan Terhadap Perempuan. Berisi mengenai penolakan terhadap RUU 

Pornografi karena didalam materinya itu menaruh curiga, memusuhi dan 

mendriskiminasi perempuan, terlebih lagi bertentangan dengan asas 

keberagaman dalam kahidupan dan berbangsa. Sebelum RUU Pornografi ini 

memiliki kesamaan dengan kebijakan di tujuh kabupaten dan tiga provinsi. 

Diakhir pembahasan yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang pada tahun 

2006 merebak kasus flu burung, polio, sehingga perempuan menjadi sasaran 

akibat krisis moral.33 

2) Koran Kompas edisi Jum’at, 3 Maret 2006, memuat sub judul Parno dan 

Porno, yaitu berisi perbedaan tipis antara kata parno dan porno serta 

perjalanan dalam sejarah mengenai kasus sensor hingga kasus bacaan yang 

di terbitkan oleh Balai Pustaka yang berjudul “apakah batjaan tjabul?” yang 

diselenggarakan oleh organisasi penulis Indonesia yaitu Sutan Takdir 

Alisjahbana, Hamka, Gayus Siagian.34  

                                                            
33 Koran Kompas, “Sub Judul ‘Rancangan’ Kekerasan Terhadap Perempuan.” 
34 Koran Kompas, “Sub Judul Parno dan Porno,” Kompas, March 3, 2006. 
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3) Koran Tempo edisi Minggu, 2 April 2006, memuat sub judul Filsafat Tubuh 

dan Pornografi. Berisi mengenai bahwa tubuh manusia itu didisiplinkan 

oleh negara itu salah satu yang memicu polemik, pemikiran para filsuf 

terdahulu berkaitan dengan tubuh, menurut beberapa teologi agama 

mengenai tubuh, terakhir mengenai pembahasan kekuasaan terhadap tubuh 

secara rinci.35 

4) Koran Kompas edisi Sabtu, 11 Maret 2006, berisi sub bab Ðiskriminasi 

Melalui Seksualitas Perempuan, ada gerakan aksi damai perempuan di 

Jakarta dalam memperingati hari perempuan Internasional pada Rabu 8 

Maret 2006, dalam menyalurkan aspirasi dan penolakan serta menggugat 

pengabaian negara atas hak-hak dasar warga dan memiskinkan perempuan 

dan juga mendiskriminasikan perempuan, selain itu juga aksi damai ini 

mereka menolak pornografi dan substansi RUU antipornografi dan 

pornoaksi yang sedang dibahas oleh DPR pada saat itu.36 

5) Koran Kompas edisi Sabtu, 3 Juni 2006, dengan sub bab Salah Paham dan 

Takut Kebebasan, membahas mengenai munculnya perbedaan pandangan 

dan argumennya masing-masing dalam polemik rancangan undang-undang 

Antipornografi dan Pornoaksi, kelompok moralitas konsevatif mereka 

berpandangan bahwa segala hal-hal berhubungan dengan pornografi yang 

hadir di publik maka harus di larang dan semua tingkatannya dianggap sama 

                                                            
35 Tempo, “Sub Judul Filsafat Tubuh dan Pornografi.” 
36 Koran Kompas, “Sub Bab Ðiskriminasi Melalui Seksualitas Perempuan.” 
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rata. Kelompok pekerja kretif seperti kalangan seni dan pers, memandang 

bahwa rancangan undang-undang ini memuat substansi pasal-pasal tidak 

tentu, yang dimaknai lahir dari keterbatasan pengertian dan masih kabur, 

bisa jadi sebagai laat dalam menekan pemberitaan pers dan karya seni. 

Kelompok perempuan yang menentang rancangan undang-undang ini 

karena substansi penyimpa-ngan gender, menuduh perempuan sebagai 

sumber kesalahan maksiat, tubuh di awasi dan disiplinkan hingga dihukum, 

sehingga pasal ranca-ngan undang-undang ini jauh dari semangat 

perlindungan terhadap perempuan.37 

6) Koran Tempo edisi Minggu, 12 Oktober 2008, dengan sub bab Cemas Akan 

RUU Pornografi, negara sebagai yang mengeluarkan kebijakan 

mengatasnamakan kepentingan bersama, namun tak sekedar hanya untuk 

kepentingan elite tertentu, materi mengenai kesusilaan dalam masyarakat itu 

dilarang dan menjadi masalah tidak adanya indikator tersebut sehingga 

banyak penafsiran yang subyektifikas, seperti halnya tentang mengatur 

mengenai penodaan agama yang menjadikan adanya pertentangan antara 

yang punya basis massa besar dan kekuasaan serta menekan mereka yang 

menyimpang.38 

                                                            
37 Koran Kompas, “Sub Bab Salah Paham dan Takut Kebebasan,” Kompas, June 3, 2006. 
38 Koran Kompas, “Dengan Sub Bab Cemas Akan RUU Pornografi,” Kompas, October 12, 

2008. 
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7) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Februari 2006, RUU APP, Mengapa 

Menimbulkan Penolakan?. Pada tanggal 21 Februari 2006 perwakilan 

delegasi komponen Rakyat Bali yaitu Wayan P Windia, Ida Pedanda Gede 

Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, I Made Bandem, Cokorda Istri Ngurah 

Raka Sawitri dan I Gusti Ngurah Harta yang mendatangani panitia khusus 

(Pansus) rancangan undang-undang antipornografi dan pornoaksi di Gedung 

DPR RI yang ingin meminta pansus agar tidak meneruskan pembahasan 

rancangan undang-undang tersebut karena dinilai mengabaikan keragaman 

sosiokultural dan religius di Indonesia.39 

8) Koran Kompas edisi Jumat, 14 Agustus 2009, Keberagaman yang Ingin 

Diseragamkan. Kebudayaan majemuk merupakan bagian yang tak 

terpisahkan di negara Indonesia sehingga dalam sistem moral dan norma 

memiliki perbedaan disetiap daerahnya. Sehingga dalam memaksakan 

keseragaman dalam sistem nilai, norma dan konsep dalam bingkai undang-

undang akan mengakibatkan suatu polemik kontroversial.40 

9) Koran Kompas edisi Senin, 3 April 2006, Foucoult dan Episteme RUU APP, 

rancangan undang-undang ini menuai banyak reaksi protes dari berbagai 

kalangan, terutama kaum perempuan yang merasa dirinya dikuasai dan 

dieksploitasi ketika undang-undang tersebut disahkan.41 

                                                            
39 Koran Kompas, “Sub Judul RUU APP, Mengapa Menimbulkan Penolakan?” 
40 Koran Kompas, “Sub Judul Keberagaman yang Ingin Diseragamkan.” 
41 Koran Kompas, “Foucoult Dan Episteme RUU APP,” Kompas, April 3, 2006. 
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10) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Februari 2006, RUU APP tidak 

Mengakomodasi Perempuan. Menurut sisi kacamata perempuan kritik 

terhadap substansi rancangan undang-undang karena tidak melihat 

pengalaman perempuan dan bahkan berpotensi mengkriminalkan perem-

puan yang sesungguhnya menjadi korban rancangan undang-undang ini 

tidak membedakan antara sukarela dan paksaan karena jebakan. Ini harus 

dilihat dari beberapa sudut pandang terutama perempuan.42 

11) Koran Kompas edisi Sabtu, 25 Maret 2006, Sebaiknya Meregulasi daripada 

Melarang. Pro dan kontra tentang rancangan undang-undang antripornografi 

dan pornoaksi yang dikenal RUU APP terus berlanjut. Ada yang sangat 

menolak dan ada yang setuju dengan beberapa perubahan sesuai dengan 

masukan dan aspirasi dari masyarakat yang berkembang.43 

12) Koran Kompas edisi Jumat, 10 Maret 2006, Tubuh dalam Industri 

Kebudayaan. Dalam rentang waktu beberapa minggu terakhir isu mengenai 

rancangan undang-undang menjadi polemik berkepanjangan yang 

tampaknya terjebak dalam dua bagian yang sulit disatukan.44 

13) Koran Kompas edisi Senin, 29 September 2008, RUU Pornografi Dinilai 

Cacat Oleh Banyak Pihak. Dalam kurun waktu dua pekan terakhir banyak 

berbagai upaya penolakan dan pembatalan rancangan undang-udang 

                                                            
42 Koran Kompas, “RUU APP Tidak Mengakomodasi Perempuan.,” Kompas, February 4, 2006. 
43 Tim Kompas, “RUU APP Sebaiknya Meregulasi Daripada Melarang,” Kompas, n.d. 
44 Koran Kompas, “Tubuh Dalam Industri Kebudayaan,” Kompas, March 10, 2006. 
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pornografi yang berlangsung dibeberapa kota di Indonesia yang 

menganggap rancangan tersebut tidak layak menjadi undang-undang.45 

14) Koran Kompas edisi Senin, 20 Oktober 2008, Pembahasan Terus 

Berlangsung. Pembahasan yang tengah berlangusng di gedung DPR, tetapi 

banyak perdebatan di berbagai kalangan hingga forum yang menolak dan 

menyetujuinya. Ditambah dengan sudut pandangnya masing-masing.46 

15) Koran Kompas edisi Sabtu, 27 Maret 2010, Cacat Bawaan UU Pornografi. 

Undang-undang tentang Pornografi meskipun sudah ditetapkan tidak 

bertentangan dengan konstitusi, tetapi mulai kembali muncul persoalan. 

Hendak meyeragamkan pikiran dan pandangan masyarakat dalam nilai 

moral dan akhlak yang berbasiskan pada nilai pemaksaan atas nilai dan 

pandangan tertentu. Penyeragaman berdasarkan sarana hukum dan 

memberikan ancaman pidana menunjukan negara telah melakukan 

pemaksaan dalam pandangan yang berbeda.47 

16) Koran Kompas edisi Sabtu, 4 Maret 2006 dengan sub bab Multitafsir RUU 

APP, halaman 54 berisi mengenai banyaknya penafsiran atau multitafsir 

mengenai rancangan undang-undang antipornografi dan pornokasi sehingga 

banyaknya polemik yang terjadi pada saat itu.48 

                                                            
45 Koran Kompas, “RUU Pornografi Dinilai Cacat Oleh Banyak Pihak.” 
46 Koran Kompas, “Pembahasan Terus Berlangsung.,” Kompas, October 20, 2008. 
47 Koran Kompas, “Cacat Bawaan UU Pornografi.,” Kompas, March 27, 2010. 
48 Koran Kompas, “Sub Bab Multitafsir RUU APP,” Kompas, March 4, 2006. 
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17) Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, memuat pasal-pasal yang didalamnya mengatur subtansi 

pornografi. 

18) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mengkaji Batas Aurat 

Perempuan, oleh Fawaizul Umam seorang dosen Filsafat Islam IAIN 

Mataram, berisi pemaparan mengenai setiap formulasi hukum mau tak mau 

harus mempertimbangkan tradisi, selain itu juga memuat mengenai 

pandangan Islam mengenai aurat perempuan. 

19) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Mempornografikan Masyarakat 

dibuat pada tanggal 18 Februari 2005 oleh Jim Supangkat, berisi mengenai 

penyelenggaran seminar tentang Pornografi pada 20 Desember, seminar 

tersebut diadakan di Universitas Diponegoro yang bekerja sama dengan 

Komnas HAM. Bertujuan untuk mencari titik tengah diantara kepentingan 

individu yang bertumpu pada hak asasi manusia dan kepentingan publik.49 

20) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Asal Usul Porno, oleh Heryanto, 

berisi mengenai  permasalahan porno arti kata hingga adat dari luar. 

Sehingga adanya bentrok atau perdebatan nilai budaya yang ada di 

Nusantara.50 

                                                            
49 Jim Supangkat, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Mempornografikan 

Masyarakat,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, February 18, 2005. 
50 Heryanto, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Asal Usul Porno,” Perpustakaan 

Batu Api, Jatinangor, n.d. 
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21) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kontroversi RUU 

Antipornografi, 03 April 2006 oleh Franz Magnis Suseno SJ guru besar 

sekolah tinggi filsafat Driyarkara Jakarta, berisi kontroversi rancangan 

undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi belum mereda, dan sudah 

memecah masyarakat menjadi dua kubu dan menjadikan ini situasi yang 

sangat besar.51 

22) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUUP Gagal Jamin 

Kebhinekaan oleh GKR Hemas seorang anggota DPD Yogyakarta, berisi 

mengenai akhirnya rancangan undang-undang (RUU) Pornografi disahkan 

walaupun fraksi PDIP dan PDS menolak dan melakukan aksi walk out yang 

kemudian disusul dua anggota fraksi partai Golkar.52  

23) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Rancangan Undang-Undang 

Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi, oleh Maria Hartaningsih, berisi 

mengenai UU Antipornografi dan Pornoaksi sedang menjadi bahan diskusi 

yang sangat hangat dibahas oleh para akademisi, aktivis dan orang-orang 

terhormat dan lainnya. RUU AAP ini dinilai sebagai dari bahan 

kecenderungan yang lebih luas dari upaya-upaya perundangan formal unutk 

melakukan pembatasan terhadap tubuh, ruang gerak dan lainnya.53 

                                                            
51 Franz Magnis Suseno, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Kontroversi RUU 

Antipornografi.” 
52 GKR Hemas, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul RUUP Gagal Jamin 

Kebhinekaan,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
53 Maria Hartaningsih, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Rancangan Undang-

Undang Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
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24) Kliping mengenai Pornografi dengan judul UU Pornografi oleh Maria 

Hartaningsih dan Ninuk M Pambudy. Berisi dimulai dengan foto dari tari 

Jaipong oleh Sanggar Mayang Arum dari Bogor di Kampus UI Salemba, 

Jakarta pada Rabu 5 Agustus bahwa gerak dan pakaian mereka menga-lami 

perubahan.54   

25) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU APP Melindungi atau 

Menambah Rentan, oleh Kristi Poerwandari seorang pengajar dari fakultas 

Psikologi UI, Ketua Program Kajian Wanita PPS-UI dan Pengurus Yayasan 

Pulih untuk penanggulangan trauma. Berisi mengenai pro dan kontra 

mengenai RUU Pornografi yang seharusnya dapat menanggulanagi masalah 

tetapi menambah permasalahan baru.55 

26) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Polemik Seni Rupa Nabiisme, 

ideologi Seni, Kebebasan Ekspresi, oleh Jim Supangkat seorang kritikus 

Seni Rupa, berisi mengenai seni yang terganggu karena rencana Undang- 

Undang Pornografi.56 

27) Kliping mengenai Pornografi dengan judul yang Terlarang Sejarah Hidup 

Dewi Soekarno Lewat Foto, oleh Umi Kulsum dari Litbang Kompas berisi 

resensi dari buku yang berjudul Madame D Syurga yang mana seorang 

                                                            
54 Maria Hartaningsih dan Ninuk M Pambudy, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul 

UU Pornografi,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
55 Kristi Poerwandari, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul RUU APP Melindungi 

Atau Menambah Rentan,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
56 Jim Supangkat, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Polemik Seni Rupa Nabi-Isme, 

Ideologi Seni, Kebebasan Ekspresi,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
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wanita yang dekat dengan Ir. Soekarno yang mengabadi-kan dirinya dalam 

sebuah buku.57 

28) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Pelarangan Buku Dewi: Dewi 

Syurga dan Dewi Soekarno, Tempo 20 November 1993, oleh ATG, Sri 

Pudyastuti halaman 105 berisi mengenai kedatangan Dewi Soekarno 

disambut dengan pelarangan bukunya untuk terbit di Indonesia yang 

berjudul Syurga oleh Menteri Mien Sugandhi usul Dewi Soekarno 

dipulangkan ke Jepang karena buku tersebut memuat porno dan juga 

hubungan dengan Presiden Soekarno sudah habis.58 

29) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi dan Pancasila, oleh Frans H Winarta seorang Advokat 

dan dosen fakultas hukum Universitas Pelita Harapan. Berisi setelah di 

sahkannya UU Pornografi pada 30 Oktober 2008, undang-undang 

seharusnya menjadi aspirasi masyarakat dan secara konstitusional tidak 

boleh bertentangan dengan UUD 1945.59 

30) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Hukum: Perlukah UU Pornografi 

dan Pornoaksi?, oleh Sulistyowati Irianto seorang pengajar pusat kajian 

wanita dan gender Universitas Indonesia.  Berisi mengenai RUU 

                                                            
57 Umi Kulsum, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul yang Terlarang Sejarah Hidup 

Dewi Soekarno Lewat Foto,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
58 Sri Pudyastuti ATG, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Pelarangan Buku Dewi: 

Dewi Syurga dan Dewi Soekarno,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, September 20, 1993. 
59 Frans H Winarta, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Kewarganegaraan: Undang-

Undang Pornografi dan Pancasila.” 
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Antipornografi dan Pornoaksi tidak secara jelas menentukan pelaku 

pornografi sehinga ada permasalahan dalam yuridisnya.60 

31) Kliping mengenai Pornografi dengan judul RUU Antipornografi: 

Mempertanyakan Kepedulian Seniman, 01 Desember 2005, oleh Wina 

Armada Sukardi seorang kritikus seni berisi mengenai RUU APP ini 

mengandung banyak kelemahan, terlampau mengekang jadi jangan terlalu 

banyak perdebatan lagi, hukum seperti ini dilihat dari sudut sosiologis, 

yuridis hingga filosofis sudah tak memenuhi syarat dan harus diubah.61 

32) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Moral, Seksualitas dan Intervensi 

Negara, oleh Triyono Lukamantoro seorang pengajar filsafat dan etika di 

jurusan ilmu komunikasi Undip. Berisi persoalan seksualitas selalu dengan 

gampang dikaitkan dan disepadankan dengan masalah moralitas dalam 

masyarakat, mulai dibentuk dari wacana, nilai produktif dan positif, 

menyamakan seksualitas dengan pornografi dan pornoaksi adalah kesalahan 

berfikir yang perlu diperbaiki. Kekacauan pengertian seksualitas dengan 

moralitas muncul ketika negara mencari dasar legitimasi melalui penetapan 

hukum untuk melakukan tindakan intervensionisme.62 

                                                            
60 Sulistyowati Irianto, “Kliping Mengenai Pornografi dengan Judul Hukum: Perlukah UU 

Pornografi Dan Pornoaksi?,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
61 Wina Armada Sukardi, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul RUU Antipornografi: 

Mempertanyakan Kepedulian Seniman,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, December 1, 2005. 
62 Triyono Lukamantoro, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Moral, Seksualitas Dan 

Intervensi Negara,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
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33) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Swara: Setelah UU Pornografi 

Disahkan oleh DPR, berisi setelah disahkannya dalam rapat paripurna DPR 

pada kamis 30 Oktober 2008 terus menuai pro dan kontra ditengah 

masyarakat.63 

34) Kliping mengenai Pornografi dengan judul Tessy, 31 Januari 2009, oleh Jaya 

Suprana berisi pada era reformasi yang berhasil membasmi tradisi cekal 

mencekal di panggung Performing arts, mendadak pelawak Tessy dicekal 

untuk tampil di televisi.64 

3. Interpretasi 

Interpretasi yang sering menjadi perbincangan karena pada tahap ini disinyalir 

menjadi awal subjektifitas peneliti sejarah. Penafsiran sementara dari judul penelitian 

yang dibuat dilakukan dengan sumber yang telah dikumpulkan, semakin banyak 

sumber terkumpul maka semakin baik dalam penafsiran sementara ini. Kenapa ada 

penfsiran sementara karena data sejarah tidak bisa berbicara sendiri melainkan diolah 

menjadi fakta  dari sumber yang telah dikumpulkan dengan mencantumkan dari mana 

asal sumber tersebut diperoleh, akhirnya orang lain juga dapat menafsirkannya ulang.  

Karena subjektifitas tidak dapat dihindari namun sebisa mungkin dihindari 

dengan dukungan data sumber sejarah yang di kumpulkan. Interpretasi (penafsiran 

                                                            
63 “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Swara: Setelah UU Pornografi Disahkan Oleh 

DPR,” Perpustakaan Batu Api, Jatinangor, n.d. 
64 Jaya Suprana, “Kliping Mengenai Pornografi Dengan Judul Tessy,” Perpustakaan Batu Api, 
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sementara) terbagi kedalam dua bagian yaitu analisis dan sintesis. Analisis ialah 

menguraikan, dalam menguraikan sumber akan diperoleh fakta sejarah. Sintesis ialah 

menyatukan, sumber sejarah yang berupa data dan mencari faktanya melalui 

pendekatan sejarah, ilmu bantu sejarah dan teori sejarah.65 Pendekatan sejarah dengan 

menggunakan metode penelitian sejarah, dengan ilmu bantu sosiologi, politik dan 

antropologi. Bagi kalangan yang setuju atau pro menggunakan teori moral dan teori 

kepentingan sedangkan untuk kalangan yang menolak mengguna-kan teori feminisme 

dan teori estetika.  

Teori moral menjadi pisau analisis dalam mengakaji kelompok yang setuju 

akan dikeluarkan hingga segera disahkannya RUU tentang Pornografi menjadi UU 

tentang Pornografi, teori moral berkaitan dengan etika dan perbuatan manusia yang 

berisi mengenai hati nurani. Apapun yang berhubungan dengan moral pastinya nanti 

akan berhubungan dengan hukum. Menurut kalangan yang setuju dengan rancangan 

itu diakibatkan dengan menurunnya moral dan perilaku dikalangan anak dan remaja 

akibat tidak adanya peraturan yang dapat mengatur hal yang berhubu-ngan dengan 

pornografi di Indonesia. Teori kepentingan menjadi pisau analisis dari pihak yang 

setuju. Dimana kepentingan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan 

untuk membuat masyarakat teratur dari adanya permasalahan sosial. Adanya masukan 

dan aksi juga membuat pemerintah terdorong dalam mengeluarkan kebijakannya. Teori 

                                                            
65 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Hal. 78-80 
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kepentingan ini terbagi kedalam dua bagian yaitu kepentingan umum dan kepentingan 

individu.  

Teori feminisme yaitu teori yang mengacu pada penentangan hakikat 

ketidakadilan dan penidasan terhadap wanita. Inti dari teori feminisme yaitu 

menjunjung tinggi hak wanita dalam kehidupan supaya bisa terbebas dari penindasan, 

kebebasan bependapat dan dihargai dimata umum, dan lainnya. Teori ini kemudian 

terbagi kembali kedalam tiga bagian yaitu feminisme liberal, feminisme radikal dan 

feminisme sosialis. Lahirnya feminisme liberal ini karena masyarakat telah melanggar 

hak kesetaraan wanita, menganggap wanita itu kelompok dan bukannya individu, teori 

ini tidak merubah struktur fundamentalis atau yang mendasar dimasyarakat akan tetapi 

hanya memasukkannya kedalam struktur kesetaraan gender. Feminisme radikal 

keblikan dari liberal yaitu menekankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

seperti laki-laki berfokus menjadi penguasa sedangkan perempuan menjadi perawat 

penguasa jadi adanya pembagian pekerjaan yang setara, adanya hak aktivitas dan 

analisis politik terhadap hak sipil serta gerakan perubahan sosial, keadilan perempuan 

dalam bidang ekonomi, permasalahan wanita kulit putih dan hitam, penentangan hak 

seksual laki-laki terhadap perempuan, juga penentangan terhadap kebijaakan agama 

yang menindas wanita. Terakhir yaitu feminisme sosialis yang intinya seorang wanita 

yang tidak masuk kedalam analisis kelas, dan pekerjaan wanita dirumah dianjurkan 

untuk digaji.  
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Gerakan feminisme di Indonesia sudah ada mulai dari masa kolonial seperti 

kesetaraan pendidikan yang dipelopori oleh R.A Kartini dan Dewi Sartika selain itu 

juga banyak kontribusi wanita yang sudah terakam oleh sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia. Lahirnya RUU tentang Pornografi ini ditentang oleh kaum feminisme di 

Indonesia, dengan data bahwa rancangan ini tidak mengatur tentang pornografi 

menurut Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dalam Pawai Bhinneka Tunggal Ika 

dengan pemimpin asosiasi pesantren Puan Amal Hayati, dalam mengatur moral bangsa 

sehingga menyalahkan perempuan sebagai penyebab buruknya moral bangsa. Teori 

estetika yang dimasukan kedalam alat analisis dari pihak kontra dikarenakan dampak 

dari rancangan tersebut menekan dan mengabaikan pihak industri kreatif yang dimulai 

pada seniman, pembuatan dan penayangan film dan lainnya. Seni rupa yang 

mengutamakan keindahan visual dalam garis, lekuk dan komposisi dianggap termasuk 

kedalam pornografi dalam rancangan undang-undang pornografi.  

Adanya polemik ini karena pada tahun 2006 mulai dibahas mengenai rancangan 

undang-undang (RUU) Pornografi yang dalam penasifrannya itu sangat berbeda 

dengan substansi dari isi pasal-pasalnya. Penafsiran mengenai pornografi tersebut 

masih sangat abstrak dan tak karuan, ini yang disampaikan oleh pihak yang kontra, 

mulai dari komnas HAM dan perlindungan perempuan serta anak, orang Bali, orang 

Papua dan orang Sulawesi, dalam kajiannya itu harus diseragamkan dan tidak mungkin 

seragam karena perbedaan budaya hingga agama yang dipaksa oleh hukum. Pluraisme 

agama yaitu setuju dalam ketidaksetujuan ini menjadikan bersatunya bangsa Indonesia.  
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Namun dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut menekan pihak 

perempuan sebagai sumber dari kerusakan moral. Bagi yang setuju akan rancangan 

undang-undang ini yaitu rusakanya moral para penerus bangsa ini di karenakan 

maraknya pornografi, namun harus tegas juga rinci apa itu pornografi sehingga tidak 

menimbulkan polemik di tengah bermasyarakat dan berbangsa ini, jadi yang menjadi 

fokus polemik yaitu subtansi dari rancangan undang-undangnya dinilai masih 

mencampuradukan dan terkesan dipaksakan. Sehingga teori dalam mengakaji polemik 

ini ialah terbagi dalam beberapa teori pertama untuk kalangan yang setuju atau pro 

menggunakan teori kepentingan dan teori moral sedangkan untuk kalangan yang 

menolak menggunakan teori feminisme dan teori estetika. Karena untuk menekan 

subjektifitas atau keberpihakan sejarawan atau peneliti  maka dari itu dalam penelitian 

mengenai polemik mengenai RUU tentang Pornografi ini menggunakan teori yang 

mendukung untuk membahas dan mengu-raikan fakta yang setuju dan menolak 

rancangan RUU tersebut. 

Pemerintah ingin mengatur dan memberantas pornografi untuk menyela-

matkan moral dan masa depan penerus bangsa, namun dalam perumusannya terdapat 

ketidaksetujuan akan substansi yang termuat dalam pasal-pasalnya sehingga 

menimbulkan respon polemik dari masyarakat yaitu terbelah menjadi dua bagian 

kalangan yang setuju dan menolak. Sehingga menurut saya teori ini mendukung dalam 

mengakji penelitian tersebut. Selain menggunakan teori saya juga menggunakan ilmu 

bantu sosiologi untuk mengetahui masyarakat, dan lainnya disamping itu juga ilmu 
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bantu antropologi unutk mengetahui budaya dan adat yang berkembang diberbagai 

wilayah Indonesia yang akan mendukung teori dan penyelesaian penelitian ini. 

 

4. Historiografi 

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah ialah historiografi atau 

penulisan sejarah. Aspek kronologis menjadi penting dalam penulisan sejarah. Dimulai 

dari bab pertama sebagai pengantar atau pendahuluan, bab dua dan tiga pembahasan 

atau hasil penelitian dan bab empat yaitu kesimpulan.66 

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian 

pustaka, metode penelitian yang berisi heuristik (pengumpulan sumber) yang berisi 

sumber primer dan sumber sekunder, Kritik yang terbagi menjadi dua yaitu kritik 

primer dan sekunder, Interpretasi (penafsiran sementara), dan Historiografi (penulisan 

sejarah). 

Bab II Sejarah lahirnya rancangan undang-undang (RUU) Pornografi di 

Indonesia tahun 2006-2008. Sejarah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di 

Indonesia. Pasal-pasal yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Pornografi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi Menjadi 

Undang-Undang Pornografi. 

                                                            
66 Kuntowijoyo. Hal. 80-81 
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Bab III berisi polemik yang terjadi tentang rancangan undang-undang (RUU) 

Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008. Kalangan yang menolak (kontra) mengenai 

rancangan undang-undang (RUU) Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008. Kalangan 

yang setuju (pro) polemik yang terjadi tentang rancangan undang-undang (RUU) 

Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008. Dampak polemik yang terjadi tentang 

rancangan undang-undang (RUU) Pornografi di Indonesia tahun 2006-2008 

Outline (Kerangka Sementara) 

Cover 

Kata pengantar 

Daftar Isi 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan 

D. Kajian Pustaka 

E. Metode Penelitian 

1. Heuristik 

a) Sumber Primer 

b) Sumber Sekunder 

2. Kritik 
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a) Kritik Eksternal 

b) Kritik Internal  

3. Interpretasi 

4. Historiografi 

BAB II Sejarah Lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang 

Pornografi di Indonesia Tahun 2006-2008. 

A. Sejarah Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pornografi di Indonesia 

B. Pasal-pasal yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Tentang Pornografi di Indonesia. 

C. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pornografi Menjadi Undang-

Undang Tentang Pornografi. 

BAB III Polemik Tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di 

Indonesia Tahun 2006-2008. 

A. Kalangan yang Menolak (kontra) Tentang Rancangan Undang-Undang 

(RUU) Pornografi di Indonesia Tahun 2006-2008. 

B. Kalangan yang Setuju (Pro) Tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Pornografi di Indonesia Tahun 2006-2008. 

C. Dampak Polemik Tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi di 

Indonesia Tahun 2006-2008. 

BAB IV Penutup 
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A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

 


