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BAB II

DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN

A. Profil Subyek Focus Group Discussion (FGD)

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di BAB I, teknik pemilihan

responden atau dapat juga dikatakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam

penelitian komunikasi kualitatif lebih mendasarkan diri pada alasan atau

pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposeful selection) sesuai dengan tujuan

penelitian. “Oleh karena itu, sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada

hakikatnya adalah Purposive Sampling”45. Sedangkan persoalan sampel meliputi

dua hal, yakni sampling unit dan sampling techniques. Sampling unit berkenaan

dengan apa yang sesungguhnya hendak diwakili seperti orang-orang, seting,

teks, peristiwa dan sebagainya, sementara sampling techniques berhubungan

dengan bagaimana menentukan siapa yang menjadi wakil46.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa FGD (Focus

Group Discussion). Peneliti mengambil satu kelompok diskusi dengan jumlah

responden sembilan orang pelajar dari beberapa SMA di Yogyakarta. Responden

terdiri dari enam orang siswi dan tiga orang siswa. Berikut data sembilan orang

siswa dan siswi yang menjadi responden penelitian ini:

45
Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 88

46
Ibid hal 89
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Tabel 2.1. Tabel Profil Subyek Penelitian

Nama Foto Subyek Deskripsi Subyek
M. Arga Putra
Ramadahan

Pelajar SMA Muhammadiyah 2
Yogyakarta kelas X ini, merupakan
vokalis sebuah band di sekolahnya.
Nama bandnya adalah Cutbray Band.
Memiliki hobby bernyanyi sambil
bermain gitar, Arga mengakui Ariel
Peterpan dulu sempat menjadi idola
yang menginsiprasi dirinya untuk
terjun ke dunia musik.

Dimas Yudya
Ramadhan

Pemuda yang bercita-cita menjadi guru
olahraga ini, sangat menggemari musik
dan senang menonton konser musik.
Band yang paling disukainya adalah
Endang Soekamti asal Yogyakarta.
Dimas duduk di bangku kelas X,
pandangannya terhadap Ariel biasa
saja, tapi ia cukup menyukai lagu-lagu
Peterpan.

Lucky Agatha Ismu Lucky merupakan seorang bassis
dalam band di sekolahnya yang
bernama The Little murder. Pelajar ini
sangat menjunjung tingi nilai moral,
dan sangat tidak menyukai Ariel
Peterpan terkait kasus video pornonya
karena menurutnya dapat merusak
moral anak-anak bangsa, salah
satunya, adiknya.

Dyah Inten Nimpuna Perempuan yang tomboi ini, memiliki
cita-cita menjadi seorang dokter hewan
dan ingin kuliah di UGM. Hobinya
makan, mendengarkan musik, dan ia
mengikuti ekstra-kulikuler di
sekolahnya sebagai penabuh drum.
Bagi Dyah, sebagai tersangka, Ariel
tetap memiliki sisi positif, yaitu
mengakui kesalahannya dan bersedia
masuk penjara.
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Mia Mia, penggemar infotainment, bercita-
cita menjadi seorang fotomodel. Gadis
yang gemar di foto dan karaoke ini,
berencana masuk kuliah jurusan
perencanaan wilayah kota. Mia juga
senang menonton konser musik.
Baginya, sosok Ariel sekarang adalah
minus.

Vincentia Gitta Gitta sempat menjadi vokalis sebuah
band di sekolahnya waktu SMP,
namun hanya bertahan beberapa bulan,
karena ia tidak dapat membagi waktu
latihan dengan belajar. Gitta
merupakan fans berat Ariel, memiliki
hobi menyanyi, bermain gitar dan
menggambar. Bagi Gitta, berita
apapun yang menimpa Ariel, ia tetap
mengidolakannya.

Septiyakti Tanggu
Hana

Hana, tinggal bersama tantenya,
memiliki hobi tidur, merupakan
seorang gitaris dan terdaftar sebagai
pelajar kelas XI di Stelladuce 2
Yogyakarta. Berbicara seperlunya,
suara berat namun gemar tersenyum,
percaya bahwa setiap manusia itu pada
dasarnya baik.

Fransisca Adis
Religita

Gadis yang sedang menekuni dunia
komputer ini, mengakui bahwa Ariel
merupakan sosok yang telah
menginspirasi dirinya untuk bermain
gitar. Adis sangat menyenangi dunia
komputer dan internet. Baginya,
kemunculan berita video porno Ariel
Peterpan ini merupakan salah satu cara
para public figure untuk mengeksiskan
diri mereka di tengah-tengah
masyarakat.

Archangela Shelly
Tamara

Shelly merupakan seorang atlet lari
cepat di sekolahnya. Ia senang
mengamati musik, terutama
perkembangan musik di Indonesia.
hobinya banyak, beberapa di antaranya
adalah, fotografi, main musik dan
olahraga. Bagi shelly, Peterpan itu
biasa-biasa saja, tidak ada yang
istimewa.
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Alasan peneliti memilih sembilan responden adalah sembilan responden

tersebut memenuhi minimal satu dari semua kriteria yang peneliti susun dalam

memilih responden penelitian. Kriteria pemilihan responden penelitian adalah

sebagai berikut: penggemar musik, penggemar Ariel Peterpan, penggemar

infotainment, anggota sebuah band, anggota kegiatan ekstra-kulikuler musik,

suka menonton konser musik, anti-pornografi, dan seorang responden diluar

semua kriteria tersebut (pelajar biasa/awam).

B. Gambaran Pemberitaan kasus video porno Ariel ‘Peterpan’ – Luna

Maya – Cut Tari

Penelitian yang berjudul pengaruh pemberitaan media atas kasus video

porno Ariel ‘Peterpan’ – Luna Maya – Cut Tari terhadap pembentukan persepsi

pelajar SMA di Yogyakarta terhadap sosok vokalis band di Indonesia ini

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar pengaruh dari

sebuah berita di media massa terhadap khalayaknya yang dalam penelitian ini

diwakili oleh pelajar SMA di Yogyakarta.

Kasus video porno Ariel ‘Peterpan’ – Luna Maya – Cut Tari ini cukup

mengejutkan dan mulai merebak di awal bulan Juni 2010. Pertama kali

peredaran video ini diketahui mulai kamis malam (3/6) lewat postingan twitter

yang kemudian menyebar di berbagai akun facebook berlanjut menjadi obrolan

di sejumlah forum internet (Radar Jogja edisi 5 Juni 2010). Berita ini terus

berkembang dengan adanya ketertarikan artis lain yang diduga memiliki

rekaman video juga dengan Ariel ‘Peterpan’. Apalagi ada beberapa tindakan

pelecehan seksual yang diakui pelakunya dilatari setelah menonton video ini.
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Seperti yang terjadi di Jawa Tengah pertengahan bulan Juli lalu, seorang pria

mencabuli ABG karena tidak bisa menahan nafsu birahi setelah melihat video

Ariel ‘Peterpan’ – Luna Maya – Cut Tari (kompas.com diakses tanggal 20

Agustus pukul 17.41).

Berikut kronologis kemunculan dan perkembangan pemberitaan kasus video

porno Ariel ‘Peterpan’ – Luna maya – Cut Tari di berbagai media massa di

Indonesia.

Tabel 2.2.

Kronologis Kasus Video Porno Ariel Peterpan47

No. Tanggal Kronologis

1. 4 Juni 2010  Jumat dini hari dunia maya dikejutkan dengan
beredarnya video porno mirip dengan selebritis papan
atas Indonesia, Areil Peterpan dan Luna Maya

 Ditemui usai menjadi host acara Dahsyat, kepada
wartawan, Luna memberikan bantahan terkait video
porno yang diduga mirip dirinya

 Pakar telematika Roy Suryo tolak mengomentari isu-isu
yang sifatnya pribadi termasuk video porno mirip artis
karena statusnya sebagai anggota DPR

2. 6 Juni 2010  Minggu pagi Luna berhalangan hadir di acara World
Food Programme yang seharusnya dihadirinya sebagai
Duta Nasional WFP Indonesia

 Minggu sore, Ariel tampil di konser MTV EXIT di
lapangan D. Senayan, Jakarta. Ini adalah penampilan
terkahir Ariel sejak kasus video porno mirip dirinya
menjadi bahasan publik

3. 7 Juni 2010  Polda Metro Jaya membentuk tim untuk menyelidiki
dugaan peredaran video porno yang dibintangi pria
mirip Areil ‘Peterpan’

 Ketua LSM Hukum Jamin Rakyat, Farhat Abbas,
melaporkan Nazril Irham alia Ariel dan Luna Maya
terkait peredaran video asusila ke Sentra Pelayanan

47
Dari berbagai sumber seperti Liputan6,Okezone.com, Insert Trans TV, Lintas 5 TPI, Twitter,

www.kapanlagi.com
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Kepolisian Daerah Metro Jaya

4. 8 Juni 2010  Kembali beredar video mirip Ariel dan Cut Tari. Video
berdurasi sekitar 8 menit ini memiliki kualitas gambar
lebih bagus jika dibandingkan dengan video sebelumnya

 Luna Maya absen menjadi presenter Dahsyat dan
digantikan Astrid Tyar

 Suami Cut Tari, Yusuf Subrata, memberikan keterangan
pada wartawan terkait video porno mirip istrinya

 Pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat
menyatakan jika video porno mirip Ariel dan Cut Tari
yang direkam dengan HP itu bukan rekayasa

 Istilah Peterporn menjadi populer sebagai #hastag di
Twitter. Peterporn pun menjadi trending topic teratas
selama lebih dari 3 jam di jejaring sosial. Twitter,
menggeser Justin Bieber yang selama ini selalu menjadi
TT teratas

5. 9 Juni 2010  Unilever menurunkan billboard iklan Lux Couple yang
dibintangi Luna Maya dan Ariel

 Cut Tari resmi diistirahatkan dari program yang terkait
(Insert) dan juga program-program lain yang ada di
bawah TransCorp

 Video mesum mirip Ariel pun membuat bintang porno
asal Amerika Vicky Cette tertarik dengan istilah
Peterporn di Twitter dan menulis tentang video porno
yang dibintangi artis Indonesia di blognya

 Menteri Komunikasi dan Informartika, Tifatul
Sembiring, memberi keterangan pers bahwa pelaku
video porno bisa dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 11
tahun 2008 dengan ancaman pidana 6 tahun

 Mantan Istri Ariel atau Nazril Irham, Sarah Amalia,
buka suara dan mengaku shock dengan video porno
dengan pemain mirip mantan suaminya

6. 10 Juni 2010  Sekitar pukul 11 malam, setelah menghilang beberapa
hari akhirnya Cut Tari buka suara dan hanya
mengeluarkan statemen singkat: “Yang penting keluarga
saya percaya itu bukan saya, suami saya percaya itu
bukan saya, itu sudah cukup buat saya

 Polisi memulai langkah penyelidikan terhadap video
porno dan meminta bantuan beberapa pakar IT

 Mabes Polri memanggil Nazril Irham terkait dengan
video mirip Ariel ‘Peterpan’

 Publik mulai resah dengan penyebaran video porno dan
akhirnya kebijakan razia HP pun mulai dilakukan di
beberapa daerah

 KPI menegur 10 staiun TV yang secara berulang-ulang
menunjukkan potongan video porno yang dibintangi
artis

 Beredar kabar video mirip Ariel dengan beberapa
wanita yang mirip artis lainnya, termasuk video porno
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Ariel dan Aura Kasih sempat menjadi hoax di internet

7. 11 Juni 2010  Luna Maya dan Ariel datang ke Mabes Polri untuk
memenuhi panggilan dengan ditemani pengacara
mereka OC Kaligis. Sebelumnya Luna sempat
diberitakan kabur ke luar negeri meski akhirnya kabar
ini terbantahkan dengan datangya Luna ke Mabes

 Pihak Kepolisian dan Kemenkominfo berhasil
mengidentifikasi pemosting pertama video porno mirip
artis

 Mizan Production dikabarkan mencoret Ariel dari
pemain pendukung EDENSOR

 Diduga tak nyaman dengan kehadiran wartawan yang
menunggunya di Bareskrim Mabes Polri Ariel merusak
kamera kontributor Trans TV, Zikrullah Shuby yang
saat itu mengambil gambar terlalu dekat dan
menyulitkan Ariel untuk masuk ke mobilnya

 Kontributor Trans TV, Zikrullah Shuby melaporkan
Ariel ke polisi karena telah dengan sengaja melakukan
perusakan kamera handycam Sony TrV 16 miliknya.
Pelaporan dlakukan dengan jeratan pasal 406 KUHP dan
permintaan untuk mengganti kamera yang rusak

 Jumat malam, Ariel dilaporkan ke Dewan Pers karena
dianggap telah menghalang-halangi pekerjaan
wartawan, dengan merusak kamera saat peliputan

 Luna Maya resmi mengundurkan diri sebagai bintang
Lux melalui teleconference bersama Unilever

 Surat kabar Afrika Selatan, Saturday Star, edisi Sabtu
(12/6) menempatkan berita video porno artis Indonesia
di halaman belakang dengan judul ‘Singer And Model
Girlfriends To Be Questioned Over Sex Videos’

12 Juni 2010  Surat kabar Afrika Selatan, Saturday Star, edisi Sabtu
(12/6) menempatkan berita video porno artis Indonesia
di halaman belakang dengan judul ‘Singer And Model
Girlfriends To Be Questioned Over Sex Videos’

14 Juni 2010  Wartawan dari berbagai meda melakukan aksi demo di
depan kantor Bareskrim, Mabes, Polri, Jakarta, Senin
siang dan meminta pihak kepolisian untuk emmeriksa
Ariel terkait pengrusakan kamera kontributor Trans TV,
Zikrullah Shuby

 Pemkot Bandung mencekal Nazril Irham alias Ariel,
Luna Maya dan Cut Tari, terkait peredaran video porno
yang diduga melibatkan ketiganya

 Ariel dan Luna Maya tampil di acara KabarPetang
TVOne bersama Karni Ilyas untuk menjawab
pemberitaan yang ada di masyarakat yang mereka
anggap terlalu berlebihan

 Perwakilan Unilever, Maria Dewantini Dwiyanto (Head
of Corporate Communications of PT Unilever)
menggelar jumpa pers dan secara resmi mengumumkan
pengunduran diri Luna sebagai Duta Lux

 Metro TV batal siarkan wawancara eksklusif Luna
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Maya dan Ariel di acara Metro Hari ini. Siaran live ini
rencananya akan mengambul lokasi di rumah Vitalia
Ramona, Perumahan Pondok Indah, Jl. Alam Elok 8 No.
34 Pondok Indah, Jakarta Selatan

 Pakar Telematika Roy Suryo secara resmi telah ditunjuk
oleh Penyidik Mabes Polri sebagai salah satu saksi ahli
untuk menganalisa video porno mirp Ariel, Luna Maya
dan Cut Tari. Roy yang melakukan telaah unsur bukti
secara elktronika , menyebut video itu adalah asli dan
tanpa proses dubbing

 Produk kecantikan Pixy meninjau ilang dan
menghentukan iklan produk yang dibintangi Cut Tari.
Seharusnya kontrak Cut Tari dengan PT Mandom
Indonesia masih berakhir September 2010

 Pengacara Farhat Abbas yang kukuh mempidanakan
Ariel menantang OC Kaligis, Ariel, Luna Maya, Cut
Tari dan suaminya melakukan sumpah pocong

 Bintang porno asal Jepang, Miyabi kabarnya juga
penasaran dengan ‘Peterporn’ yang menjadi trending
topic Twitter dan mencari video porno tersebut selama
dua hari

15 Juni 2010  Metro TV batal siarkan wawancara eksklusif Luna
Maya dan Ariel di acara Metro Hari ini. Siaran live ini
rencananya akan mengambul lokasi di rumah Vitalia
Ramona, Perumahan Pondok Indah, Jl. Alam Elok 8 No.
34 Pondok Indah, Jakarta Selatan

 Pakar Telematika Roy Suryo secara resmi telah ditunjuk
oleh Penyidik Mabes Polri sebagai salah satu saksi ahli
untuk menganalisa video porno mirp Ariel, Luna Maya
dan Cut Tari. Roy yang melakukan telaah unsur bukti
secara elktronika , menyebut video itu adalah asli dan
tanpa proses dubbing

16 Juni 2010  Produk kecantikan Pixy meninjau ilang dan
menghentukan iklan produk yang dibintangi Cut Tari.
Seharusnya kontrak Cut Tari dengan PT Mandom
Indonesia masih berakhir September 2010

 Pengacara Farhat Abbas yang kukuh mempidanakan
Ariel menantang OC Kaligis, Ariel, Luna Maya, Cut
Tari dan suaminya melakukan sumpah pocong

 Bintang porno asal Jepang, Miyabi kabarnya juga
penasaran dengan ‘Peterporn’ yang menjadi trending
topic Twitter dan mencari video porno tersebut selama
dua hari

17 Juni 2010  Wagub Jawa Barat, Dede Yusuf, mewakili Pemprov
Jabar melarang Ariel, Luna Maya dan Cut Tari untuk
tampil mengisi acara di wilayah Jabar terkait kasus
video porno

 Front Pembela Islam (FPI) dan Jawara Front Umat Islam
(FUI) meminta Wali Kota DPRD Kota Bandung
mencabut KTP Ariel sebagai warga Bandung

 Tempat usaha milik Luna Maya, Cafe 7 Sins, di Jl.
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Diponegoro No. 25 Bandung dijaga ketat pihak
kepolisian terkait kabar ancaman ormas islam yang akan
melakukan sweeping terhadap Ariel, Luna Maya dan
Cut Tari

 Pihak Kepolisian menyatakan mengumumkan telah
menangkap dua orang yang diduga sebagai peng-upload
video porno mirip Ariel dan Luna Maya

 Nazlin Fachridzal, kakak kandung Nazril Irham alias
Ariel menyebutkan jika Ariel sedang sakit dan terkena
guna-guna dan tidak bisa memenuhi panggilan pihak
berwajib

 Polda Metro Jakarta Raya melimpahkan seluruh proses
penyelidikan kasus video porno mirip selebritis kepada
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia

18 Juni 2010  Luna Maya kembali memenuhi panggilan polisi, setelah
pada pemanggilan pertama batal menjalani pemeriksaan.
Luna datang ke Bareskrim Mabes Polri tanpa
didampingi kekasihnya Ariel. Turut bersamanya kuasa
hukumny, OC Kaligis

 Ariel datang secara terpisah menyusul kekasihnya Luna
Maya datang ke Bareskrim, Mabes Polri, dengan
menumpang mobil Avanza B 1128 SKG warna abu-abu.
Pria asal Pangkalan Brandan, Sumatera Utara ini masuk
melakui pintu Pusat Laboratorium Forensik (Labfor)
sekitar pukul 10.19 WIB, yang tidak banyak diketahui
wartawan

 Mobil Avanza silver B 1128 SKG yang dikendarai Ariel
menabrak wartawati Tabloid Nova hingga kakinya
terluka

 Pengacara Ariel dan Luna Maya membeberkan SMS
dari Roy Suryo. sMS itu dikirimkan kepada Luna,
ditengarai bernada ‘rayuan’ untuk menjalankan skenario
yang telah disusun Roy

 Roy Suryo mengklarifikasi SMS yang disebut sebagai
SMS Rayuan

 Rumah Ariel di Bandung menjadi sasaran demo
sejumlah anggota Ormas Islam yang menuntut vokalis
Peterpan itu dihukum rajam hingga mati sesuai dengan
hukum Islam

20 Juni 2010  Menkominfo , Tiffatul Sembiring mengklarifikasi
analog MIRIP, yang oleh sebagian kalangan dikatakan
bernada dan memuat isu SARA

 Farhat Abbas kembali melaporkan Ariel, Luna Maya
dan Cut Tari. Kali ini dirinya meminta polisi untuk
menjerat pelaku video porno dengan UU Perfilman

 Cut Tari mangkir dari panggilan polisi, istri Yusuf
Subrata itu tidan memenuhi panggilan Mabes Polri

21 Juni 2010  Cut Tari mangkir dari panggilan polisi, istri Yusuf
Subrata itu tidan memenuhi panggilan Mabes Polri
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22 Juni 2010  Cut Tari mangkir dari panggilan polisi, istri Yusuf
Subrata itu tidan memenuhi panggilan Mabes Polri

 Ariel resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah
menyerahkan diri pada pukul 00.30 WIB. Ariel pun
segera ditahan jika dalam waktu 1 X 24 jam ditemukan
bukti pendukung

 Rumah Ariel di Bandung digeledah polisi
 Polisi menegaskan bahwa Ariel akan dikenakan pasal

ancaman maksimal 12 tahun penjara
 Cut Tari yang masih berstatus sebagai saksi korban,

datang ke Mabes Polri, didampingi suaminya, Yusuf
Subrata

 Mantan personel Peterpan, Andika dan Indra The Titans
dimintai keterangan sebagai saksi

 Luna Maya mengaku sakit, hingga pemeriksaan
dibatalkan

 Luna Maya menunjukkan cinta dan dukungannya pada
sang pacar Ariel di akun Twitternya

 Kapolri membantah status tersangka Ariel sebagai
pesanan Presiden

23 Juni 2010  Cut Tari mangkir dari panggilan polisi, istri Yusuf
Subrata itu tidan memenuhi panggilan Mabes Polri

 Polisi melalui Kabareskrim Kombes (Pol) Ito Sumardi
mengatakan pembuatan video porno itu dilakukan secara
sadar tanpa adanya pengaruh obat-obatan

 Polisi melalui Kepala Bidang Penerangan Umum divisi
Humas Mabes Polri, Kombes (Pol) Marwoto Soeto,
mengungkapkan bahwa video dibuat pada tahun 2009,
dengan mengacu pada siaran televisi yang ada di
belakang adegan asusila tersebut

 Manajer Luna Maya, Vitalia Romana diperiksa mulai
pukul 12.30 -20.55 WIB sebagai saksi

 Ariel, Luna Maya dan Cut Tari menjalani pemeriksaan
fisik secara terpisah

 Ariel mulai mengenakan baju tahanan setelh statusnya
ditetapkan sebagai tersangka

24 Juni 2010  Personel Peterpan yang lain dipanggil sebagai saksi.
Lukman, Uki dan Reza datang memenuhi panggilan
polisi didampingi manajernya, Budi Suratman dan
Roadshow Manajer, Ezra. Ketiganya pun berjanji akan
tetap bersama dan menunggu Ariel

 Ahmad Dhani bersama artis RCM serta sejumlah
selebritis menjenguk Ariel di Mabes. Kunjungan mereka
merupakan kesempatan kali pertama sejak Ariel
berstatus sebagai tahanan

 OC Kaligis berencana mengajukan penangguhan
penahanan Ariel setelah pemeriksaan selesai. Pihaknya
kini menunggu penyidik menyelesaikan pemeriksaan

25 Juni 2010  Sahabat Peterpan (Fans Club Peterpan) menggelar aksi
damai di Mabes Polri. Ariel pun dengan mengenakan
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seragam tahanan mendapat kesempatan menemui
mereka secara perwakilan, serta menyerahkan surat
tulisan tangan berisi pesan terima kasih untuk Sahabat
Peterpan yang lain. Sebaliknya Sahabat Peterpan
membalas surat tersebut dengan dititipkan pada petugas
kepolisian

 Muncul pernyataan dari Front Pembela Islam (FPI) yang
mengingatkan untuk menghentikan aksi mendukung
Ariel. FPI akan bertindak dan menyikat siapapin yang
mendukung pornografi

26 Juni 2010  Ariel diberitakan meninggal di tahanan akibat over dosis
 Manajer Peterpan Budi Suratman membantah kabar

Ariel meninggal akibat over dosis

27 Juni 2010  Ariel diberitakan meninggal di tahanan akibat over dosis
 Ratusan Sahabat Peterpan menggelar doa bersama untuk

Ariel dengan tempat yang dirahasiakan, lantaran
khawatir terjadi bentrokan dengan massa ‘anti-Ariel’

 Ariel hanya tertawa saat diberitahu gosip dirinya
meninggal akibat over dosis

 OC Kaligis, sebagai Tim Pengacara Ariel membantah
pemberitaan kliennya meninggal di tahanan

28 Juni 2010  Ariel diberitakan meninggal di tahanan akibat over dosis
 Luna Maya datang ke Mabes Polri sejak pukul 05.30

WIB menjalani pemeriksaan lanjutan. Namun Tim
Pengacaranya membantah kalai ada pemeriksaan,
kedatangan Luna Maya hany untuk menemui
kekasihnya, Ariel

 Wakadiv Humas Polri Brigjen (Pol) Zainuri Lubis,
menegaskan Luna Maya sedang diperiksa untuk
menjalanai cek fisik, sementara Cut Tari dijadwalkan
akan menyusul hari itu juga

 Ariel potong rambut dengan kapster yang dibawa oleh
Luna Maya

 Rossa, Melly Goeslaw, Anto Hoed, Nindy dan manajer
Luna Maya, Vitalia Ramona datang menjenguk Ariel ke
Mabes Polri

 Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi di Mabes
Polri, menuntut agar Luna Maya dan Cut Tari ditahan

 Roy Suryo mengaku pernah diminta Luna Maya untuk
mengatakan vieo porno yang ditelitinya sebagai video
rekayasa, selain itu juga mengaku mendapat SMS iseng
dari seseorang yang mengaku sebagai Cut Tari

29 Juni 2010  Cut Tari kembali diperiksa tanpa didampingi pengacara

30 Juni 2010  Cut Tari melanjutkan pemeriksaan, melengkapi berkas
pemeriksaan sebelumnya. Cut Tari kembali datang
didampingi suaminya, Yusuf Subrata.

 Muncul isu adanya video porno lain, yang diduga
dilakukan oleh Ariel dan Bunga Citra Lestari (BCL).
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 Luna Maya dan Cut Tari diberitakan telah berstatus
sebagai tersangka, namun berita tersebut dibantah oleh
pengacara Luna Maya

 Farhat Abbas bersam LSM0nya, Hajar kembali
mendatangi Mabes Polri untuk melakukan pemantauan
kasus video porno. Farhat minta pihal Ariel untuk tidak
memobilisasi massa

 Manajer Bunga Citra Lestari (BCL) bantah kliennya
terlibat video porno dengan Ariel

01 Juli 2010  Ariel diberitakan meninggal di tahanan akibat over dosis
 Manajer Peterpan Budi Suratman membantah kabar

Ariel meninggal akibat over dosis
 Sarah Amalia, mantan istri Ariel didatangkan sebagai

saksi
 OC Kaligis tegaskan status Luna Maya masih sebagai

saksi
 Sarah Amalia melalui suaminya Herlambang Wibisono

atau Sony mengungkapkan bahwa tidak video porno
antara istrinya dan Ariel

02 Juli 2010  Luna Maya kembali diperiksa Mabes Polri. Bersamaan
polisi juga memeriksa Cut Tari.

 Ariel dan Luna Maya melalui pengacaranya, OC Kaligis
mengadukan polisi ke Komnas HAM

Di tahun 2011, kasus ini akhirnya disidangkan untuk pertama kalinya pada

bulan Februari dengan Ariel sebagai tersangka. Berkaitan dengan

berkembangnya kasus ini, di Yogyakarta telah diadakan pengimbauan48 kepada

seluruh sekolah untuk merazia telepon seluler yang sempat dikhawatirkan

terjadinya penyebaran video porno tersebut. Pemberitaan dikhawatirkan

memancing rasa ingin tahu pelajar, apalagi banyak pelajar indekos di

Yogyakarta yang minim pengawasan (Kompas Yogyakarta edisi 14 juni 2010).

48 “Bentuk razia terserah kultur sekolah masing-masing, tapi diharap tidak mengganggu siswa,”
kata Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Wisnu Sanjaya,
Minggu (13/6), (Kompas rubrik Yogyakarta edisi 14 Juni 2010).
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Hingga saat ini Indonesia merupakan negara yang penyebaran

pornografinya paling besar di dunia setelah Rusia. Di Indonesia, warnet-warnet

dibuat dalam tempat yang tertutup dan sering dibuat gelap sehingga anak-anak

dan remaja dapat mengakses situs-situs pornografi dengan aman dan nyaman.

Salah satu pihak yang paling dirugikan adalah warga Indonesia yang berusia

anak (1-18 tahun). Berangkat dari rasa ingin tahunya, mereka mencari-cari apa

itu seks dan bagaimana alat-alat seks terutama yang sedang aktual. Banyak anak

muda Indonesia yang suka mengakses situs seks. Sebagaimana dilaporkan oleh

Yayasan Kita dan Buah Hati, 80% anak usia belum dewasa (9-12 tahun) di

Jabodetabek telah mengakses materi porno49.

Kesimpulan BAB II:

Dalam bab dua ini, peneliti menjabarkan tentang profil subyek penelitian

dan gambaran mengenai pemberitaan kasus Ariel Peterpan beserta

kronologisnya. Bab dua merupakan perantara bab satu yang berisikan latar

belakang, rumusan masalah dan kerangka teori yang akan digunakan sebagai

acuan dan patokan dalam melakukan analisis serta pembahasan di bab tiga.

Pendeskripsian tentang kesembilan subyek penelitian dalam bab dua ini,

membantu peneliti untuk melihat faktor latar belakang dan psikologis subyek

sebagai faktor internal pembentukan persepsi seseorang.

49 Nashori, H. Fuad Msi. Psi., Artikel: Anak dan Peterporn, dalam rubrik Analisis pada SKH
Kedaulatan Rakyat edisi 13 Juni 2010.
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Kronologis pemberitaan yang peneliti jabarkan juga dalam bab dua ini,

membantu peneliti untuk mengingat lagi proses kemunculan fenomena ini dan

perjalanan proses pemberitaannya untuk membatasi masalah dalam penelitian

ini, sehingga peneliti tidak melenceng dari rumusan masalah dan tujuan

penelitian ini. Selain itu, kronologis dalam bab dua ini juga dapat peneliti

gunakan untuk melihat time frame kasus video porno Ariel Peterpan yang

menjadi topik utama dalam penelitian ini.

 

 


