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Salah satu dampak negatif dari perkembangan internet adalah munculnya variasi seks dunia maya
yang disebut cybersex. Kegiatan cybersex khususnya chatsex (chatting bermaterikan seks) dapat
dilakukan lintas jarak dan waktu yang kemudian dapat memicu perilaku seks pranikah yang
dilakukan oleh remaja. 26 kasus KTD serta 70% kasus HIV/AIDS pada remaja usia 15-20 tahun di Kota
Semarang dipengaruhi oleh perilaku seks pranikah ini. Tujuan penelitian ini untuk mengindentifikasi
perilaku seksual pranikah mahasiswa sebagai dampak dari penggunaan jasa cybersex khususnya
chatsex di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian adalah
mahasiswa berjumlah 7 orang dari 4 universitas di Kota Semarang yang menggunakan jasa cybersex
berupa percakapan seks online dan pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan chatsex juga merealisasikan aktivitas maya
mereka dengan melakukan hubungan seks yang sebenarnya (realtime) bersama partner chatting
mereka. Niat yang mendasari subyek menggunakan chatsex adalah rasa penasaran dan nafsu.
Keluarga dan masyarakat sekitar tidak mengetahui perilaku seks pranikah subyek. Aplikasi yang
digunakan untuk chatsex adalah nimbuzz,mIRC, BlackBerry Messenger (BBM),WhatsApp, Skype, dan
Facebook. Sebagian besar subyek tinggal di rumah kos, sehingga lebih bebas dalam bergaul. Kondisi
dan situasi yang mendukung subyek melakukan chatsex adalah saat sepi, saat sendiri, tidak ada
kegiatan, sehabis menonton film porno, ketika jauh dari pacar dan ketika berhasrat. Kronologi
terjadinya perilaku seks pranikah yang dilakukan subyek diawali dengan memilih partner untuk
melakukan chatsex baik dengan yang belum dikenal maupun yang sudah dikenal (pacar atau teman).
Kemudian terjadi proses chatsex yang dilanjutkan dengan pertemuan di dunia nyata dan kemudian
berlanjut ke hubungan seks pranikah. Setelah selesai melakukan hubungan seks pranikah, subyek
yang melakukan hubungan seks pranikah dengan orang yang belum dikenal tetap menjalin
hubungan pertemanan dengan partnernya tersebut.
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