
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi merupakan upaya untuk merumskan 

secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. 

Definisi Hovland tersebut menunjukkan bahwa yang dijadikan komunikasi bukan saja 

penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan pendapat umum dan sikap public yang 

dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. 

Bahkan dalam definisinya secara khusus mengenaipengertian komunikasi sendiri, Hovland 

mengatakan bahwa komunikasi adalah proses merubah perilaku orang lain (communication 

is the process to modify the behaviour of other individuals). Akan tetapi seseorang akan 

dapat berubah sikap, pendapat atau perilaki orang lain, apabila komunikasinya itu memang 

komunikatif. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi 

ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To Whom 

With What Effect? (Mulyana, 2005:69) 

Oleh sebab itu, berdasarkan paradigma Lasswell, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan effect tertentu.  

Di dalam komunikasi terdapat pula model komunikasi, salah satu model 

komunikasi yaitu model komunikasi Berlo S-M-C-R, di dalam model komunikasi Berlo 

terdapat dua unsur yakni, encoder atau decoder yang dianggap penting. Encoder artinya 

menyandi atau memformulasikan pesan, dan hal ini dilakukan oleh sang pengirim pesan, 

sedangkan decodes artinya membaca sandi atau menerjemahkan pesan. Model komunikasi 

SMCR Berlo memiliki 4 (empat) komponen atau elemen utama yang menyokong 

terjadinya proses komunikasi. Keempat elemen utama tersebut adalah sender/source atau 

pengirim pesan, message atau pesan, channel atau saluran komunikasi, dan receiver atau 

penerima pesan. 

Pada film dokumenter yang akan diproduksi oleh penulis, penulis berperan sebagai 

source atau pengirim pesan, kemudian Message ataupun pesan yang akan disampaikan 



 

 

adalah tercapainya tujuan dari produksi film dokumenter ini, yakni mengedukasi seluruh 

lapisan masyarakat tentang bahaya kejahatan online revenge porn. channel ataupun saluran 

komunikasinya yaitu film documenter itu sendiri. Terakhir receiver ataupun penerima 

pesan adalah masyarakat luas yang menonton film dokumenter ini.   

2.2 Komunikasi Massa  

Pada dasarnya komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Komunikasi massa berasal dari perkembangan 

kata media of mass communication (media komunikasi massa) (Nurudin, 2011:3). Sebagai 

saluran komunikasi massa, bentuk dari media massa pun beragam, antara lain:  

1. Surat Kabar  

Merupakan media massa yang tertua dibandingkan media massa yang lainnya. 

Penyebaran informasi melalui surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak 

oleh Johan Guttenberg di Jerman. 

1. Majalah  

Seiring berkembangnya zaman, surat kabar berkembang menjadi majalah yang 

dikemas lebih menarik sehingga mampu menjadi media penyampaian pesan ke 

masyarakat luas bahkan bisa di sesuaikan dengan segmentasi masing-masing. 

2. Radio 

Tidak hanya menyajikan informasi melalui media cetak tulisan, radio menghadirkan 

suara untuk penyebaran informasi serta hiburan.  

3. Televisi  

Televisi menyajikan informasi berupa audio (suara) dan visual (gambar) secara 

bersamaan. Televisi juga menyajikan informasi dan hiburan. 

4. Film 

Film merupakan media komunikasi yang menyajikan konten audio visual untuk 

menyampaikan informasi kepada penonton. 

5. Internet 

Merupakan perkembangan era digital dan media massa yang paling baru. Fungsinya 

untuk menyampaikan pesan secara cepat dan luas karena internet memiliki cakupan 

yang sangat luas. 

 



 

 

 

 

2.3 PENGERTIAN FILM 

Film (sinema) brasal dari kata (gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie 

(tulisan, gambar, citra). Jadi dapat dikatakan pengertiannya adalah melukis gerak dengan 

cahaya (Susanto, 1982:58). Film juga didefinisikan sebuah karya yang lahir dari bayang-

bayang atau imajinasi, emosi, rekaan pemikiran, baik dalam bentuk makna maupun cara. 

Film juga dikatakan sebagai hasil dari sebuah karya yang mempunyai kesimbangan dari 

beberapa elemen yang dimana berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani. Pada bagian 

ini seni yang digunakan untuk melengkapi sebuah karya film ialah, seni rupa, seni 

fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik, dan dilengkapi 

dengan seni pantomime dan novel.   

Film juga memiliki peran sebagai sebuah wadah baru yang dipakai untuk 

memberikan hiburan dengan menyuguhkan cerita, musik, peristiwa, lawak, drama kepada 

penontonya atau masyarakat. Intinya, film dikategorikan berdasarkan beberapa hal. Yang 

pertama, berdasarkan media yakni layar lebar dan layar kaca. Yang kedua berdasarkan 

jenisnya, yaitu film fiksi atau nok fiksi. Film fiksi memiliki dua jenis yakni, eksperimental 

dan genre. Film non fiksi memiliki tiga kategori, yaitu film dokumentasi, film dokumenter 

dan film untuk tujuan ilmiah. Secara garis besar, film pasti memiliki sebuah pesan dan 

pesan tersebut mempunyai dampak kepada masyarakat atau penontonnya, dampak-dampak 

terdiri dari berbagai macam seperti, dampak psikologis, dan dampak sosial. 

2.4 FILM DOKUMENTER 

Menurut Ira Konisberg, dokumenter merupakan sebuah karya film nonfiksi yangf 

menggambarkan suatu fakta dimana isinya bertujuan untuk menyampaikan suatu realitas 

dan bukan kenyataan yang direkayasa (Andi, 2012:116) dalam buku Dasar-dasar Produksi 

Teleivisi. Bill Nichols (Andi, 2012:117) mengatakan, documenter berarti upaya untuk 

untuk menceritakan ulang suatu realitas kejadian menggunakan data dan fakta. Melalui 

penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, film documenter merepresentasikan 

kenyataan, yaitu menyajikan fakta yang ada dalam kehidupan (Andi, 2012:317). 



 

 

John Gierson merupakan orang yang memproklamasikan film non fiksi, yang 

dimana dia mengulas film Moana karya Robert Flaherty. Tulisan Gierson yang dimuat di 

surat kabar The New York Sun edisi 8 Februari 1962, grierson menulis definisi atau kriteria 

film dokumenter. Yaitu “Karya film dokumenter merupakan sebuah laporan aktual yang 

kreatif. Grierson adalah sutradara film asal skotlandia yang menjadi pelopor film 

dokumenter aliran kontemporer yang karyanya mengutamakan konsep tertulis untuk 

mengembangkan ide.  

Film dokumenter diartikan sebagai karya ciptaan tentang sebuah kenyataan. 

Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyatraan, film dokumenter sendiri 

merupakan hasil dari interpretasi oleh sang pembuat mengenai sebuah peristitiwa nyata.  

Selain itu film dokumenter merupakan film non fiksi, yang dimana proses pembuatannya 

diambil secara langsung dari lokasi yang nyata, atau tidak perlu menggunakan sebuah 

pemeran atau actor. Film dokumenter juga memiliki beberapa tema yaitu seperti cerita 

sejarah, ilmu pengetahuan, sosial atau lingkungan, dan mempunyai tujuan yaitu untuk 

menyajikan informasi, pendidikan serta pencerahan kepada penonton yang menjadi sasaran 

film dokumenter tersebut. 

 Film dokumenter digolongkan menjadi beberapa, antara lain : 

1. Potret, merupakan film dokumenter yang membahas dari segi human 

interest dari seseorang. Alur yang digunakan biasanya berfokus pada 

kejadian-kejadian penting dari orang tersebut. Pesannya bisa berupa 

sanjungan, simpati, kritik atau pemikiran sang tokoh. 

2. Biografi, merupakan film yang membahas secara kronologis dari awal 

tokoh dilahirkan hingga masa sekarang. 

3. Profil, sebuah sub-genre yang memliki kemiripan dengan jenis potret dan 

jenis biografi namum terdapat perbedaan yang signifikan dimana terdapat 

iklan atau promosi dari tokoh tersebut. Jenis atau genre profil umumnya 

lebih banyak membahas hal-hal positif dari sang tokoh. 

4. Nostalgia, merupakan genre atau jenis film yang dapat dikatakan cukup 

dekat dengan genre atau jenis sejarah, namun biasanya terdapat kilas balik 

atau napak tilas dari peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh atau kelompok. 



 

 

5. Rekonstruksi, merupakan genre atau jenis film dokumenter yang mencoba 

memberikan gambaran ulang terhadap sebuah peristiwa yang terjadi secara 

utuh. Umumnya terdapat kesulitan untuk mempresentasikan suatu peristiwa 

kepada masyrakat atau penonton sehingga harus dibantu oleh rekonstruksi 

peristiwa.  Contohnya seperti jatuhnya pesawat, tabrakan kendaraan dan 

lain sebagainya. 

6. Investigasi, film dokumenter dengan genre atau jenis ini merupakan 

kepanjangan dari investigasi jurnalistik. Kejadian atau peristiwa yang 

diangkat biasanya yang ingin diketahui lebih mendalam oleh publik. 

Misalnya jaringan mafia, pembuatan kosmetik dari bahan berbahaya, 

korupsi dalam penanganan covid-19 dan lain sebagainya.  

7. Perbandingan dan Kontradiksi, merupakan genre atau jenis film 

dokumenter yang berfokus pada sebuah perbandingan, bisa dari seseorang. 

8. Ilmu pengetahuan, mengedepankan pada aspek pendidikan dan 

pengetahuan. Genre atau jenis ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 jenis 

yajni dokumenter sains dan dokumenter Instruksi. 

9. Musik, genre yang berfokus pada seni music ini sangat banyak diproduksi, 

film-film dokumenter musik ini awalnya hanya untuk mengabadikan 

pertunjukan musik. 

10. Docudrama, genre atau jenis dari film dokumenter ini merupakan 

penafsiran ulang terhadap kejadian nyata, bukan hanya peristiwanya saja 

tapi hampir seluruh aspek filmnya seperti tokoh, ruang dan waktu) yang 

kecenderungannya untuk direkonstruksi. 

2.5 FILM DOKUMENTER DRAMA 

Film documenter drama adalah genre film documenter yang akan digunakan dalam 

produksi film documenter ini, jenis documenter ini sengaja dikemas untuk 

mengungkap terjadinya peristiwa atau topik yang belum atau tidak pernah terungkap 

dengan jelas (Andi, 2012:330). Peristiwa yang hendak diungkap adalah kejadian yang 

ingin diketahui secara mendalam, entah nantinya akan diketahui public atau tidak. 

Contoh topiknya adalah pengungkapan jaringan mafia, membongkar kasus 

pembunuhan, jaringan korupsi, perdagangan manusia, penjualan kosmetik palsu dan 



 

 

sebagainya. Adapun beberapa peristiwa yang akan diungkap sudah ada yang 

terpublikasikan ada pula yang belum, namun terkait realitanya terdapat kemungkinan 

banyak yang belum mengetahui. 

2.6 SINEMATOGRAFI 

Menurut (Junaedi 2011: 49) Sinematografi secara entimologis berasal dari kata 

cinematography (Bahasa Inggris) yang bersumber dari Bahasa Yunani kinema, yang 

berarti gerakan dan graphoo, yang berarti menulis. Maka dapat diartikan sinematografi 

merupakan ilmu terapan yang membahas teknik menggambil gambar dan kemudian 

menggabungkan gambar tersebut menjadi rangkaian yang dapat menyampaikan ide 

atau cerita. Berikut merupakan bagian penting dalam sinematografi. 

1. Shot 

Shot merupakan bagian dari adegan atau bisa diartikan gambar yang 

dimaksudkan untuk menceritakan peristiwa 

2. Scene 

Scene dapat diartikan sebagai paragraf yang digabungkan menjadi sesuatu 

yang logis yang dapat dipahami audien atau rangkaian shot yang digabungkan. 

3. Sequence 

Sequence merupakan gabungan atau rangkaian dari scene. Rangkaian ini 

dapat menjadi Sequence karena, adanya kesatuan waktu dan kestuan lokasi.  

4. Camera angle 

Camera angle merupakan penempatan kamera atau sudut pandang dari 

penonton. Hal ini sangat mempengaruhi pesan yang akan di sampaikan pada sebuah 

film, jika sudut Pengambilan gambar baik maka akan membuat kesinambungan 

cerita terjaga. 

2.6.1Penempatan Kamera dari Sudut Pandang Objek  

1. Objective Camera Angle 



 

 

Sudut pandang ini dilakukan seolah-olah kamera tersembunyi, 

kamera di tempatkan di suatu titik dengan tiak mewakili siapapun. Sudut 

pandang penoton tidak dilibatkan dalam adegan shot ini 

2. Subjective Camera Angle 

Sudut pandang ini dilaukuan seolah-olah kamera ditempatkan pada 

suatu titik yang mewakili penonton. Sudut pandang penonton dilibatkan 

dalam adegan shot ini. 

 

 

2.6.2 Penempatan Kamera dari Sudut Pandang Subjek 

1. Eye Level 

Letak kemara di tempatkan sejajar dengan mata subjek. Sudut 

pandang ini dilakukan seolah-olah penonton sedang berhadapan langsung 

dengan objek. 

2. Low Angle 

Letak kamera di tempatkan lebih kebawa dari pada subjek. Sudut 

pandang ini dilakukan seolah-olah penonton sedang berada di bawah objek. 

3. High Angle  

Letak kamera di tempatkan lebih tinggi dari pada subjek. Sudut 

pandang ini dilakukan seolah-olah penonton sedang berada di atas atau 

lebih tinggi dari pada objek. 

2.6.3 Shot Size 

Berikut beberapa shot size yang dikenal dalam sinematografi:  

1. Extream Long Shot 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan keseluruhan 

adegan atau lokasi, biasaya subjek utama tidak terlalu terlihat jelas pada 

shot ini. 

2. Very Long Shot 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan keadaan 

sekitar secara luas, tetapi shot ini diambil lebih sempit dari pada extream 

long shot. 



 

 

3. Long Shot 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan atau 

memperkenalkan objek, Hal ini lakukan agar seluruh bagian objek terlihat 

dengan tetap menampilkan background nya. 

4. Medium Long Shot 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan bagian dari 

kaki hingga kepala objek, biasanya shot ini dilakukan untuk megambil 

kegiatan atau aktivitas objek. 

  



 

 

5. Medium Shot  

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan bagian dari 

pinggang hingga kepala objek, biasanya shot ini dilakukan untuk saat 

melakukan wawancara. 

6. Close up 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan bagian 

pudak hingga kepala. Shot ini biasanya untuk memperlihatkan ekspresi 

seseorang. 

7. Extream Close up 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan bagian detail 

dari suatu objek, biasanya shot ini untuk memperlihatkan detail mata pada 

sesoeorang. 

8. Over Shoulder Shot 

Pengambilan gambar ini ditujukan untuk menampilkan 2 bagian 

objek., biasanya shot ini diperlihatkan saat dialog dimana shot tersebut di 

ambil dari bagian belakang salah satu objek. 

 

2.6.4 Gerakan kamera 

Berikut merupakan beberapa gerakan kamera: 

1. Panning: Panning merupakan teknik menggerakan kamera secara 

horizontal kea rah kanan atau kearah kiri 

2. Tilting: Tilting merupakan teknik menggerakan kamera secara vertical 

kearah atas atau kea rah bawah  

3. Zoom: Zoom merupakan teknik menggerakan lensa kamera pada bagian 

zoom dengan melakukan pengubahan terhadap panjang fokal lensa, 

biasanya disebut dengan zoom in dan zoom out. 

4. Rack Focus: Rack focus atau selektif fokus merupakan teknik 

menggerkan lensa kamera pada bagian focus untuk memilih bagian 

mana yang diingkan untuk focus dan bagian mana yang di ingginkan 

untuk blur. 



 

 

5. Tracking: Tracking merupakan teknik menggerkan kamera dengan 

mengelilingi objek dari kiri ke kana atau sebaliknya. 

  



 

 

2.6.5 Kontiniti 

Kontiniti merupakan kesinambungan antara gambar yang ada pada 

film, dengan adanya kontiniti akan mampu mengedalikan alur cerita agar 

tetap pada konsep awal yang dibuat Tujuan utama Kontiniti pada produksi 

film documenter adalah agar konsep cerita terjaga dengan baik, sehingga 

penonton akan dapat merasakan kesinambungan logika yang akan dapat di 

terima akal sehat. Berikut merupakan sisi kontiniti dalam pembuatan film 

documenter. 

a. Kontiniti Waktu 

1. Masa Sekarang  

Kontiniti masa sekarang maksudnya menggambarkan apa 

yang terjadi saat ini. 

2. Masa Lampau  

Kontiniti masa lampu maksudnya menjelaskan apa yang 

terjadi masa lalu / lampau atau menjaskan tentang sejarah zaman 

dahulu, jadi penonton disuguhkan stok-stok gambar yang terjadi 

di masa lalu. 

3. Menurut kondisi waktu  

Kontiniti ini dibuat secara imajinatif atau tidak sesuai 

kenyataan yang terjadi, biasanya mencertikan tentang mimpi 

buruk, perenungan atau sifatnya khayalan. 

 

b. Kontiniti Ruang 

Kontiniti ini menggambarkan perpindahan dari tempat satu 

ke tempat yang lain. Hal ini membutuhkan penempatan yang pas 

agar transisi bisa diterima dengan logis agar penonton 

menyadari tempat mana yang akan dituju dan tempat mana yang 

akan ditinggalkan. 

2.6.6 Editing 

Editing merupakan proses akhir dalam teknik pembuatan film 

dokumenter. Editing sangat penting dilakukan karena proses ini merupakan 



 

 

tahap dimana gambar dan suara yang telah diambil akan dirangkai sesuai 

konsep awal yang ditentukan dan membentuk suatu cerita yang dapat 

dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Berikut merupakan hal penting 

yang wajib dilakukan oleh editor. 

 

2.6.7 Memilih Shot 

Editor harus mampu memilih mana shot yang terbaik yang telah di 

ambil oleh sutradara, karena dalam hal ini editor harus mempertimbangkan 

aspek sinematografi, estetika, dan visual yang diinginkan oleh sutradara. 

 

2.6.8 Mempertimbangkan Kontiniti 

Editor harus mampu memilih dan menentukan secara cermat shot 

mana yang akan di potong dan akan disambungkan dengan shot lain agar 

memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Dalam hal ini editor harus 

memperhatikan efek estetik, dramatik, dan psikologi dari perangkaian yang 

telah ditentukan.  

 

2.6.9 Memilih Transisi 

Transisi merupakan perpindahan shot satu ke shot yang selanjutnya. 

Dalam transisi ini editor harus mampu memilih transisi yang pas agar tidak 

jumping dan memiliki kesinambungan pada shot selanjutnya. ada banyak 

sekali jenis transisi yang bisa dipakai editor misal dissolve, fade in dan fead 

out, flip-frame dan masih banyak lagi. 

 

2.6.10 Membentuk Irama dan tempo 

Irama dan tempo akan sangat mendukung shot yang telah dirangkai. 

Irama dalam film berarti hasil akumulatif gerakan kamera, irama musik, dan 

tempo harus pas dengan shot dan transisi, agar menciptakan kesinambungan 

visual yang baik.   

2.6.11 FRAMING 



 

 

Framing atau bingkai gambar merupakan cara pendekatan untuk 

melihat bagaimana realitas atau fakta yang sengaja dibentuk dan dibangun 

oleh media. Proses untuk membentuk dan membangun fakta itu, hasil 

akhirnya adanya bagian-bagian tertentu dari fakta yang lebih kuat dan 

mudah diingat. 

Fakta yang lebih kuat diartikan ialah mempertinggi probabilitas 

penerima pesan, sehingga dapat melihat pesan itu dengan lebih akurat dan 

dapat tersimpan pada memori atau ingatan si penerima pesan. 

Pada dasarnya framing adalah cara untuk melihat cara media 

menyampaikan pesan atau cerita terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. 

Cara menyampaikan pesan atau cerita terlihat pada cara melihat terhadap 

kejadian atau peristiwa yang dijadikan berita. Cara melihat cerita ini sangat 

mempengaruhi pada hasil akhir dari media membangun realitas.  

 

2.7 Teori SOR (Stimulus Organism Response) 

Teori S-O-R adalah salah satu teori yang ada dalam ilmu komunikasi yang memiliki 

singkatan dari Stimulus – Organism, - Response. Menurut teori ini, media massa amat 

memiliki peran dalam mempersuasif komunikan atau penerima pesan, teori ini 

menjabarkan proses dalam komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua 

komponen, yakni media massa dan penerima pesan (masyarakat). Namun keaslian 

respon dimodifikasi oleh organisme (O) yang stimulus dan penerima meresponnya 

dengan memperlihatkan respon sehingga teori ini dinamakan teori S-O-R (Morissan, 

2010: 17). 

Onong Uchjana Efendy (2003.253) menjabarkan 3 unsur penting yang terdapat 

pada model komunikasi S-O-R yaitu : Stimulus (Pesan, S) , Organism (Komunikan, O) dan 

Response (Efek, R)     

• Stimulus (Pesan), adalah pesan yang dikirimkan oleh pembawa pesan (komunikator) 

kepada penerima pesan (komunikan). Pesan yang diberikan tersebut dapat dapat berupa 

tanda dan lambang. 



 

 

• 0rganism (Komunikan), adalah situasi dimana saat komunikan menerima pesan. Pesan 

yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai informasi, dan komunikan akan 

memfokuskan perhatiannya pada pesan yang diberikan oleh komunikator. 

• Response (Efek), adalah dampak dari sebuah komunikasi. Efek dari komunikasi adalah 

dengan adanya perubahan sikap afektif, kognitif, dan konatif.  

  



 

 

2.8 KEJAHATAN ONLINE 

Kejahatan online atau biasa dikenal dengan cyber crime adalah tindak kejahatan 

yang dilakukan di dunia maya, kejahatan online sendiri merupakan salah satu dampak 

negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. 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.  

2.9 PENELITIAN TERDAHULU  

Film documenter “Menjadi Radar” ini terinspirasi dari berbagai kajian terdahulu, 

namun dari beberapa kajian tersebut tidak ada yang khusus membahas pada lingkup 

sosial dan budaya Indonesia. Namun untuk segi konsep kurang lebih tidak jauh 

berbeda, berikut merupakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan revenge porn: 

1. Film dokumenter ScoopWhoop: “The Story of Revenge Porn” 

Film dokumenter ini menceritakan tentang bagaimana kasus revenge porn 

yang pernah didera oleh 2 wanita muda di India. Awalnya hubungan kedua 



 

 

wanita ini baik-baik saja dengan pasangannya, hingga kemudian mereka saling 

percaya satu sama lain kepada pasangannya. Namun kemudian kepercayaaan 

tersebut berujung tragis, dimana ketika kedua wanita ini mau untuk 

membagikan foto maupun video  

“intim” kepada pasangannya. Semula berjalan dengan baik hingga pada suatu 

saat mereka memiliki masalah dengan pasangannya, dan berniat untuk 

mengakhiri hubungan mereka dengan pasangan masing-masing. Namun dari 

pihak laki-laki tidak mengingingkan hal itu terjadi, lalu kemudian mengancam 

akan menyebarluaskan foto maupun video intim milik mereka ke sosial media. 

Hidup kedua wanita tersebut mulai mengalami goncangan dahsyat, bahkan 

teman-teman terdekat mereka juga sudah melihat konten intim tersebut, 

depresi, mengurung diri, mengkonsumsi obat-obat penenang, hingga angan-

angan untuk bunuh diri juga sudah hampir dilakukan. Perasaan bersalah yang 

tidak berujung menyebabkan depresi yang berlebihan, untuk melaporkan pada 

Lembaga Hukum pun tidak berani, dan belum ada perlindungan khusus ataupun 

Undang-undang khusus di India pada saat itu untuk menjerat para pelaku.  

 

2. Film dokumenter: “Inside the Torturous Fight to End Revenge Porn” 

Film dokumenter ini menceritakan lebih detail mengenai apa itu revenge 

porn dan motif-motif dari kejahatan online ini. Dalam film dokumenter ini 

mengupas secara mendalam bagaimana seorang gadis muda asal Brooklyn, 

Amerika menghadapi kasus ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.10 KERANGKA PIKIR 

Kerangka berpikir merupakan alur pikir yang logis yang dituliskan dalam bentuk 

skema atau diagram. Kerangka berpikir ini dibuat bertujuan menjelaskan secara garis 

besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka pikir yang 

dibuat adalah seperti tampak pada gambar berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korban kekerasan berbasis 

online revenge porn 

diabaikan oleh masyarakat 

dan justru di anggap hina  

banyak di antara korban 

yang mengalami depresi 

berat bahkan sampai bunuh 

diri. 

Tak sedikit korban yang 

mampu bertahan dan berani 

menunjukkan eksistensinya 

kembali. 

Oleh sebab itu diciptakanlah 

video documenter ini dengan 

menggunakan teori S-O-R, 

documenter, serta framing 

untuk membantu korban 

yang belum bisa bangkit. 

Dengan menggunakan teori 

framing. 

Dengan tujuan mengedukasi 

masyarakat agar tidak 

menyalahkan korban, dan 

menutup ruang gerak pelaku, 

sehingga tidak ada korban-

korban selanjutnya 



 

 

 

 

 

 


