
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di era yang sudah sangat modern dan canggih ini, kemajuan teknologi tidak hanya 

semata-mata digunakan oleh manusia untuk melakukan telekomunikasi ataupun 

komunikasi jarak jauh. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi   

manusia dapat mengakses segala sesuatu dari mana saja dan kapan saja hanya dengan 

menggunakan smartphone, tidak sekedar hanya berbalas pesan ataupun melakukan 

panggilan jarak jauh, kini melalui smartphone manusia dapat menjalankan ataupun 

mengakses banyak hal. Mulai dari media sosial, mengakses berita terkini, atau bahkan 

menjalankan bisnis ataupun pekerjaan sehari-hari hanya dengan melalui smartphone. 

 Tentu dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka terdapat 

pula oknum-oknum yang memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk melakukan kejahatan 

berbasis teknologi ataupun sering dikenal dengan kejahatan online. Kejahatan Online atau 

biasa dikenal dengan Cyber Crime juga turut mengalami peningkatan, Cyber Crime sendiri 

merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak 

digunakan. Tidak bisa dipungkiri semakin berkembangnya teknologi, semakin 

berkembang juga kejahatan yang sifatnya merugikan suatu pihak. Kasus kejahatan internet 

sendiri umumnya bersangkutan dengan privasi seseorang, baik itu pencurian dokumen 

rahasia, peretasan, hingga hal lain yang sudah pasti bersifat merugikan. 

Dalam cyber crime ataupun kejahatan online sendiri terdapat banyak jenisnya, dari 

beberapa jenis kejahatan online tersebut terdapat beberapa kejahatan online yang kerap kali 

ditemui, meliputi; Dogpiling, taktik di mana pengguna aktif dunia maya membombardir 

korban dengan pesan menyerang, menghina, dan mengancam untuk membungkam target. 

Doxing, informasi pribadi dari individu yang disebarkan secara daring sehingga 

menyebabkan individu tersebut mengalami kerugian dan terancam keselamatannya. 

Doxware, suatu bentuk crypto ransomware yang digunakan pelaku terhadap korban untuk 

menahan data pengguna jika tebusan tidak dibayarkan untuk mengurai sandi file dan data. 

Online impersonation, peniruan korban dengan membuat akun dengan nama yang sama 

dan, dengan menggunakan gambar korban yang ada. Pharming, pembuatan situs web palsu 

dan duplikatnya yang dirancang untuk menipu pengguna untuk memasukkan data pribadi 



 

 

bersifat sensitif mereka seperti kode rahasia. Sextortion ataupun Revenge Porn, suatu 

bentuk pelecehan seksual di mayantara ketika korban diancam akan disebarkan konten 

intimnya dengan ataupun tanpa persetujuan korban, dan jika tuntutan pelaku tidak dipenuhi 

maka pelaku akan menyebarluaskan konten intim tersebut. Pemerasan ini bisa berujung 

permintaan uang, hubungan badan, atau lainnya.  

Kejahatan Online tentu sangat meresahkan masyarakat luas, bukan hanya di 

Indonesia, melainkan dunia. Faktor keamanan dalam menggunakan Smartphone ataupun 

gawai jelas menjadi salah satu point terpenting, hal ini lantaran banyaknya manusia yang 

bergantung pada gawai dalam kehidupannya, serta adanya rahasia ataupun hal-hal yang 

cukup menjadi privasi seseorang dan bukan menjadi konsumsi publik, tentu keamanan 

sangat diutamakan. Dalam kesempatan ini penulis lebih memfokuskan pada kejahatan 

online Sextortion ataupun Revenge Porn. Revenge porn sendiri merupakan kegiatan 

menyebarluaskan foto maupun video yang bersifat intim milik korban ke media sosial, 

dengan tujuan untuk balas dendam atapun menjelekkan korban di dunia maya maupun 

nyata.  

1Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan di 2019, kekerasan dunia maya 

merupakan yang tertinggi dalam kategori khusus kekerasan terhadap perempuan. Komnas 

Perempuan menerima 97 aduan langsung terkait kasus kekerasan terhadap perempuan 

berbasis siber pada 2018. Angka itu meningkat dari 65 aduan pada 2017. Menurut data 

tersebut, 97 aduan terkait women cyber violence terjadi melalui 125 tindakan/perilaku. 

Perilaku tertinggi ialah revenge porn dengan persentase 33% atau sekitar 40 tindakan. 

Revenge Porn sendiri pada umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban atau orang 

yang pernah menjadi orang terdekat korban yang melakukan pengambilan gambar ataupun 

rekaman video telanjang dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan korban (Catatan 

Kekerasan Pada Perempuan pada tahun 2017) yang kemudian gambar ataupun video 

tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan ancaman dengan alasan balas dendam 

karena sakit hati atas perlakuan korban sebelunmnya. Terdapat banyak sekali motif 

kejahatan online ini, biasanya pelaku akan mengancam untuk menyebarluaskan gambar 

atau video tersebut ke media sosial apabila keinginan pelaku tidak tersampaikan. 

 
1 https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan 



 

 

Kehadiran hacker ataupun peretas pada kasus ini merupakan babak baru pada 

permasalahan yang ada, dimana hacker akan hadir sebagai orang yang tidak dikenal, tidak 

diketahui asal-usulnya, merupakan bagian lingkaran korban atau tidak, tiba-tiba hadir dan 

sudah memiliki gambar ataupun video telanjang milik korban yang sudah diretas terlebih 

dahulu dari perangkat pribadi milik korban. Motif yang diterapkan oleh hacker revenge 

porn masih belum jelas arahnya, apa tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh pelaku, 

dan mengapa pelaku melakukan demikian. Ada banyak kemungkinan hacker akan 

menggunakan keleluasaannya dalam melakukan ancaman tersebut dengan tujuan yang 

beragam, untuk dijadikan konten agar menghasilkan uang, atau dengan sengaja hanya 

untuk semata-mata memperoleh kepuasan atas terpengaruhnya kondisi psikis korban, atau 

memang memiliki sakit hati kepada korban. Memiliki sakit hati pada korban tetap bisa 

menjadi salah satu kemungkinan, hal ini dikarenakan tidak diketahuinya identitas pelaku, 

sehingga bisa saja hacker tersebut merupakan orang terdekat korban. Kehadiran hacker 

pada masalah ini tentu semakin mempersulit ruang gerak korban dalam melakukan 

perlawanan, atau bahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib agar diproses 

secara hukum. Faktor yang menyebabkan hal tersebut meliputi; tidak diketahuinya 

identitas pelaku, apa akar dari permasalahan antara hacker dengan korban, dan lain 

sebagainya.  

2Seperti yang dilansir oleh dw.com pada 12 Juli 2018 pada artikel yang berjudul 

“Bagaimana Memahami Kejahatan Seksual Siber dan Jika Terlanjur Jadi Korbannya?” di 

situ dikatakan, orang tidak dikenal (hacker) yang memiliki gambar ataupun video telanjang 

milik korban akan meminta dilayani birahinya dengan cara mengirimkan gambar dan video 

yang lebih banyak, atau lebih parah akan melakukan kekerasan seksual secara langsung 

dengan tetap menutupi identitas aslinya. Dan jika tidak dituruti, ancaman penyebarluasan 

gambar ataupun video tersebut akan dilakukan.  

Kejahatan Online revenge porn kemudian akan menjadi bayang-bayang hitam yang 

terus menghantui korban, tidak ada pilihan dan tidak ada jalan merupakan merupakan 

gangguan yang besar pada pihak korban, belum ada penyelesaian yang konkret terkait 

masalah ini tentu menjadi momok yang luar biasa besar bagi para korban. Seperti kutipan 

 
2 https://www.dw.com/id/bagaimana-memahami-kejahatan-seksual-siber-dan-jika-telanjur-jadi-korbannya/a-

44567467 



 

 

yang tertulis pada jurnal revenge pornography: Mental Health Implications and Related 

Legislation, korban harus mengatasi konsekuensi pribadi dan psikologis jangka panjang, 

mengingat bahwa foto atau video yang disebarluaskan dapat terus menghantui mereka 

sepanjang hidup mereka. Perasaan dihantui ini meliputi kemarahan, rasa bersalah, 

paranoia, depresi, atau bahkan bunuh diri. Selain kerusakan psikologis, korban mungkin 

mengalami pemutusan hubungan kerja atau bahkan mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan pekerjaan di masa depan. revenge porn sendiri tidak dapat diprediksikan 

kapan akan berakhir, mengingat semakin canggihnya teknologi saat ini dan pola pikir 

pelaku yang sulit untuk ditebak. 

3Menurut Catatan Kekerasan Pada Perempuan pada tahun 2017 yang di terbitkan 

oleh Komnas Perempuan pada Maret, 2018. Kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber 

adalah kekerasan yang muncul ke permukaan dengan massif namun minim pelaporan dan 

penanganan.  Padahal kejahatan terhadap perempuan ini bisa berdampak panjang, dimana 

viktimisasi pada korban potensial seumur hidup dan pelaku punya ruang lebih luas untuk 

impun karena belum mumpuninya hukum untuk mencegah dan menanganinya. Budaya 

menyalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab 

atas kekerasan seksual yang dialaminya, masih terus berlangsung hingga sekarang. 

Perempuan menjadi sasaran yang disalahkan, dibully termasuk dalam konteks 

perselingkuhan, poligami dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara pelaku utama 

justru lolos dari penghakiman sosial. 

Dari sekian banyak kasus revenge porn, tidak sedikit dari kasus tersebut yang tidak 

terkuak dan tidak mendapatkan penanganan, hal ini lantaran tidak adanya pelaporan dari 

pihak korban. Dikutip dari artikel Line Today pada 17 januari 2020 dengan judul Perlu 

Aturan Lindungi Korban Revenge Porn, kasus ini patut menjadi perhatian berbagai 

pemangku kepentingan mengingat efek yang besar bagi para korban, baik sisi psikis 

maupun sosial. Data yang didapat selama ini hanya puncak gunung es, karena kebanyakan 

korban takut untuk melapor," ujar komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, 

pada saat wawancara dengan jurnalis Line Today. Menurutnya, banyak korban tidak 

mengadu lantaran berhubungan dengan materi pribadi mereka, revenge porn itu 

melibatkan konten intim pribadi milik korban dan pengaduan secara tidak langsung 

 
3 https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan 



 

 

merupakan penyebaran aib. Permasalahan hukum mengenai kasus ini masih abu-abu, pihak 

berwenang masih belum bisa mencari aturan yang bisa melindungi perempuan untuk kasus 

revenge porn. Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia 

untuk Keadilan (LBH APIK), revenge porn termasuk kasus yang sulit ditangani karena 

terbentur UU ITE dan UU Pornografi. 

Hingga saat ini upaya untuk melindungi korban revenge porn masih sangat minim, dan 

yang dibutuhkan korban ialah landasan hukum yang membuat mereka berani melaporkan, 

seperti dikutip dari keterangan tertulis LBH APIK Jakarta. 

 Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh LBH APIK Jakarta dan Komnas 

Perempuan diatas, penulis kemudian hendak mengamati bagaimana penanganan kasus 

mandiri oleh korban. 4Hal ini menarik perhatian penulis lantaran seperti yang dilansir oleh 

Tirto.id pada tanggal 18 September 2018 dengan judul artikel Kelakuan Menjijikkan 

Pelaku Revenge Porn, terdapat banyak sekali korban pada kasus tersebut yang depresi, 

menutup ruang sosial, bahkan bunuh diri. Penulis kemudian mengerucutkan fenomena 

yang ada dengan hendak mengamati proses penanganan kasus mandiri pada korban di 

sekitar penulis, yaitu di Kota Salatiga, tidak banyak disoroti oleh media dan minim 

pelaporan tentu tidak menjadikan Kota Salatiga, kota yang bebas dari kasus Revenge Porn. 

Di dalam kehidupan bersosial penulis kerap kali menjumpai banyaknya korban yang rata-

rata merupakan perempuan, mengalami perundungan ataupun bullying baik secara 

langsung maupun tidak langsung karena tertimpa kasus ini. Di jagat maya penulis juga 

kerap kali mendapati adanya foto maupun video yang berupa konten intim dari perempuan 

yang merupakan lingkungan terdekat penulis, dan tidak sedikit juga dari mereka yang 

mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri, stress, dan hampir bunuh diri sudah pasti.  

Akan tetapi, dari sekian banyak korban dari lingkungan terdekat penulis yang 

tertimpa kasus ini dan sudah menjalani tahapan-tahapan depresi, kehilangan kepercayaan 

diri, stress, dan hampir bunuh diri tadi. Terdapat beberapa korban yang mampu bertahan 

dan mampu bangkit melawan keadaan, hal tersebut kemudian menjadi daya tarik untuk 

penelitian ini dilakukan, apa yang membuat mereka tetap bertahan hidup? Apa yang 

menjadi motivasi mereka untuk tetap mengarungi pahitnya hidup? Bagaimana cara korban 

untuk tetap berjalan ke depan dan menghadapi segalanya meski terdapat skandal besar 

 
4 https://tirto.id/kasus-kriss-hatta-kelakuan-menjijikkan-pelaku-revenge-porn-cZr1 



 

 

dalam hidupnya? Melihat permasalahan yang ada maka dibutuhkan sebuah media yang 

dapat digunakan sebagai penyebaran informasi mengenai betapa kejinya revenge porn dan 

betapa perlunya insan-insan lua rbiasa yang mana pernah diterpa masalah ini sebelumnya 

untuk bersaksi, tentang bagaimana mereka bisa bangkit dan melawan keadaan.  

Film dokumenter merupakan salah satu media komunikasi massa yang berisi cerita 

bukan fiktif melainkan cerita yang diangkat dari fakta-fakta yang ada. Oleh sebabnya film 

dokumenter akan dipakai dalam penelitian ini sebagai media penyampaian informasi 

karena film dapat mengirimkan atau menyampaikan pesan dari alur cerita film tersebut. 

Melalui film dokumenter ini diharapkan akan menjadi framing bagi masyarakat dan secara 

khusus bagi para korban revenge porn sebagai sarana edukasi dan motivasi bagi yang 

sedang ataupun pernah mengalami kasus serupa namun belum bisa bangkit untuk melawan 

keadaaan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah, bagaimana film dokumenter “Menjadi Radar” dapat menjadi sarana edukasi dan 

motivasi dari orang-orang luarbiasa yang pernah mengalami Revenge Porn kemudian 

mampu melewatinya dengan perjuangan yang besar yang sedang ataupun pernah 

mengalami kasus serupa namun belum bisa bangkit untuk melawan keadaaan  

 

1.3 TUJUAN PERANCANGAN PRODUKSI 

Mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya kejahatan online revenge 

porn melalui film documenter. 

Membantu seluruh lapisan masyarakat yang pernah atau sedang diterpa kejahatan 

online revenge porn untuk dapat menghadapi kasus yang serupa melalui film documenter 

ini. 

Menjadi Radar bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai bukti Mahasiswa Satya 

Wacana adalah Mahasiswa yang Creative Minority. Yakni dalam setiap permasalahan yang 

ada baik ringan maupun berat sekalipun, pasti ada jalan. Salah satunya dengan membuat 

film documenter. 

1.4 MANFAAT PERANCANGAN PRODUKSI 

1.4.1 MANFAAT TEORITIS 



 

 

Produksi film dokumenter ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta 

referensi perkuliahan ilmu komunikasi khususnya berkaitan dengan film dokumenter 

dan framing. 

1.4.2 MANFAAT PRAKTIS 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingya memikirkan dampak atas setiap tindakan yang 

dilakukan, baik pada diri sendiri maupun orang lain.  

1.5 KONSEP PERANCANGAN PRODUKSI 

Karya Tugas Akhir ini akan dikemas melalui sebuah film dokumenter berbentuk 

kisah insipratif yang nantinya berdurasi kurang lebih 19 menit. Film pendek ini akan 

bercerita tentang seorang perempuan yang sedang mengalami Terror dalam hidupnya. 

Teror revenge porn ini datang tiba-tiba dalam hidupnya di saat hidupnya sedang berjalan 

dengan baik-baik saja.  

“Menjadi Radar” merupakan judul dari produksi film documenter ini, “Menjadi 

Radar” sendiri dipilih menjadi judul dengan latar belakang sebagai berikut. Dalam ajaran 

umat kristiani terdapat ungkapan yang berbunyi “Garam Dunia dan Terang Dunia” 

begitupula dengan hasil produksi dari Film Dokumenter ini diharapkan nantinya dapat 

menjadi “pemberi rasa” sebagaimana sifat alami garam, dan menjadi “terang” bagi setiap 

orang yang menontonnya. Dengan latar belakang demikian, “terang dunia” kemudian di-

implementasikan menjadi “Radar” di tengah-tengah masyarakat, yang nantinya melalui 

terang yang dipancarkan oleh “radar” tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat 

terkhusus di Indonesia, yang selalu menyalahkan korban. Dan kemudian berrsama-sama 

turut ambil andil untuk memerangi kejahatan online “Revenge Porn”. 

  



 

 

 


