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(FAKTA DAN SOLUSI)
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Menurut UU No 44, tahun 2008 tentang
pornografi.
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan
lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang
melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.

BEKASI, 28 MARET 2017

“Indonesia dalam kondisi darurat pornografi yang memerlukan upaya
preventif dan kuratif agar generasi bangsa selamat” (Menteri Sosial –
September 2015)

KONDISI PORNOGRAFI DI INDONESIA (1)
Persentasi siswa SD yang
Terpapar Pornografi se Jabodetabek

“Berdasar hasil survei, anak-anak Indonesia ranking ke-3 dalam
mencari dan mengakses situs-situs porno dunia.” (Yuliandre
Darwis, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi, sekarang Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia)
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“Pecandu video porno telah memasuki tahapan acting
out, praktik apa yang dilihat diteruskan dalam
tindakan nyata." (Maria Advianti, Wakil Ketua Komisi Perlindungan
Anak Indonesia)
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Sumber: Yayasan Kita dan Buah Hati, Pikiran Rakyat

KONDISI PORNOGRAFI DI INDONESIA (2)
• 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan
hubungan seks di luar nikah.
• 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami
hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok
usia remaja
• 21% diantaranya pernah melakukan aborsi.
• Pasien terinfeksi HIV dalam rentang 3 bulan ada
10.203 kasus, 30% penderitanya berusia remaja.
(Sumber: KPAI, tahun 2014)

KONDISI PORNOGRAFI DI INDONESIA (3)
• DI TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU - Seorang bocah Kelas VI SD
berinisial A (12) nekat mencabuli tiga orang anak, di kompleks rumahnya
lantaran terpengaruh film porno. A diketahui sering menonton film
porno di warnet dekat rumahnya. (SINDONEWS)
• DI GARUT, JAWA BARAT - Petugas Kepolisian Resor Garut menyampaikan
hasil pemeriksaan sementara terlapor F (14), atas dugaan pidana
pencabulan terhadap 15 anak, di Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

F mengaku dia seperti itu karena terpengaruh film porno
yang dia tonton. (ANTARA)
• DI MEDAN, SUMATERA UTARA – Tiga orang siswa SD perempuan berusia 9
tahun melakukan bullying kepada temannya dengan cara mencolokkan
sikat WC ke kemaluan dan anus temannya. Hal ini mereka tiru dari

adegan film porno yang dilihat dari HP temannya.
(MERDEKA.COM)

Pemateri: Wira Mandiri Bachrun, S.Kom
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AKIBAT PORNOGRAFI BAGI ORANG DEWASA

KONDISI PORNOGRAFI DI INDONESIA (4)
• Kasus pemerkosaan Yuyun, siswa SMP berusia
14 tahun di Rejanglebong Bengkulu diakui
oleh para pelaku karena sering menonton film
porno. (REPUBLIKA.CO.ID)

AKIBAT PORNOGRAFI
BAGI REMAJA
Kerusakan akhlaq
Kerusakan otak
Ketagihan melakukan onani
Terjerumus pada free seks dan perilaku seks
menyimpang (lesbian, gay, biseksual)
• Terjerumus pada kejahatan seksual (pedofilia,
pemerkosaan, dll)
•
•
•
•

DARIMANA ANAK
MENDAPATKAN PORNOGRAFI?

•
•
•
•
•

Film
Video Klip Musik
Lagu-lagu Cabul
Games
Komik

Pemateri: Wira Mandiri Bachrun, S.Kom

• Berkurangnya keharmonisan antara pasangan suami istri
• Jika terlalu sering menonton film porno, pria atau wanita akan
membutuhkan pengalaman seksual yang lebih ekstrim untuk bisa
terangsang. Ketika menonton film porno, produksi dopamin akan
meningkat sehingga membuat suasana hati bahagia. Akan tetapi, jika
terlalu sering justru dapat menurunkan sensitifitas otak terhadap
rangsangan seksual.
• Kepercayaan bahwa seks dengan siapa saja adalah hal yang tidak
bertentangan/ wajar saja
• Muncul perasaan bahwa pernikahan pada dasarnya membatasi hasrat
seksualnya, akhirnya terjadi perselingkuhan, seks bebas
• Mulai berkurang ketertarikannya terhadap keinginan berkeluarga dan
membesarkan anak
• Terjerumus pada kejahatan seksual

KERUSAKAN OTAK KARENA PORNOGRAFI
Pornografi disebut sebagai visual crack cocain atau NARLEMA
(Narkoba lewat mata).
Bila kecanduan narkoba mampu merusak tiga bagian otak,
maka penggunaan materi pornografi yang berketerusan
(kecanduan) mampu merusak lima bagian otak.
Bagian otak yang paling dirusak adalah pre frontal cortex (PFC)
yang membuat seseorang sulit membuat perencanaan,
mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta mengambil
keputusan.
(Ref: Drugs of Millenium, DR. Mark Kastlemen)

Pola Perusakan Pornografi
1. Sengaja/tidak sengaja melihat
2. Jijik tapi penasaran ingin melihat lagi
3. Mencari tahu
4. Mulai menyukai dan hilang rasa jijik
5. Ingin melihat lagi dengan hasrat yang lebih kuat
6. Kecanduan
7. Intensitas meningkat (tiada hari tanpa pornografi)
8. Hasrat melihat adegan yang lebih ekstrim
9. Melakukan aksi pornografi (seks bebas)
10. Penyimpangan dan kejahatan seksual seperti LGBT,
pedofilia, pemerkosaan, dll
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MISI JAHAT INDUSTRI PORNOGRAFI

CATATAN PENTING

• Kerusakan otak permanen, anak-anak tidak
bisa lagi membedakan baik dan buruk, pantas
atau tidak pantas
• Anak-anak memiliki memori pornografi yang
bisa dia recall kapan saja
• Menjadi pelanggan industri pornografi seumur
hidup

Dahulu pornografi bisa diakses dengan
mengeluarkan biaya.
Contoh: Beli majalah porno, stensilan, sewa
laserdisc, VCD.
Sekarang GRATIS via internet!
Bahkan sekarang ada yang namanya Porn Video
Hosting Services (Layanan Situs Berbagi Video
Porno) di mana siapa pun bisa membagikan koleksi
video porno yang dia miliki dengan gratis.

Ciri-ciri Remaja Pecandu Pornografi
1.

Mengurung diri dan menghabiskan waktu dengan games dan
internet di dalam kamar
2. Bila ditegur dan batasi bermain gadget: dia marah, melawan,
mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas
3. Mulai impulsif (mudah berubah pendirian), berbohong, berbuat
jorok (melakukan pelecehan seksual ke teman-temannya)
4. Sulit berkonsentrasi
5. Prestasi akademik menurun
6. Jika berbicara menghindar kontak mata
7. Malu tidak pada tempatnya
8. Menyalahkan orang lain
9. Main dengan kelompok tertentu saja
10. Hilang empati, apa yg diinginkan harus dituruti saat itu juga.

SOLUSI UNTUK MENGATASI PORNOGRAFI
PADA REMAJA (1)

1. Berikan pendidikan agama yang berlandaskan iman
dan taqwa, berikan penyadaran bahwa semua yang
dilakukan akan dimintai pertanggung jawaban,
serta semuanya tidak luput dari pengawasan Allah
2. Bangun kesadaran mereka untuk menghargai diri
sendiri, jangan mau dirusak
3. Sibukkan anak dengan berbagai aktivitas yang
bermanfaat

SOLUSI UNTUK MENGATASI PORNOGRAFI
PADA REMAJA (1)

4. Pengawasan media-media yang diakses oleh
anak (Bacaan, TV, video, internet). Proteksi akses
internet dengan aplikasi OpenDNS, Family
Safety, Parental Control (untuk Mac), Avira
Social Network Protection, Kakatu (buatan
Indonesia).
5. Pemetaan anak-anak yang sudah terpapar
pornografi
6. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan
keluarga melalui pertemuan rutin, seminarseminar parenting.

Pemateri: Wira Mandiri Bachrun, S.Kom

PENUTUP
“Semoga Allah ta’ala menyelamatkan generasi
bangsa ini dari bahaya pornografi”
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