
1 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Teknologi komunikasi telah membuka era baru bagi masyarakat global, 

termasuk Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber informasi dari 

berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pesatnya kemajuan informasi dan 

teknologi ini dikenal dengan istilah “Era Borderless”, era yang tidak mengenal 

adanya batasan waktu dan jarak (Maskun, 2013). Dengan kata lain, akses informasi 

dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, dan terhadap siapapun. 

Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling sering dimanfaatkan 

oleh manusia adalah internet. Internet sendiri telah mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan, seperti pengenalan fitur Web 2.0 yang telah menciptakan peluang 

baru bagi keterlibatan online, dimana konten dalam situs dibuat oleh pengguna 

media sosial; berbeda dengan situs web tradisional dimana pengguna hanya bisa 

melihat konten (Gerbaudo, 2017). Fakta ini tentunya meningkatkan level interaksi 

dan perolehan data antar penggunanya. 

Penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia bukanlah menjadi 

suatu hal yang asing. Menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), Pengguna internet di Indonesia mrningkat 10% menjadi 171,1 

juta dari 264 juta penduduk Indonesia dengan rata-rata penggunaan dari satu hingga 

tiga jam setiap harinya selama periode Maret hingga 14 April 2019 (CNN 
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Indonesia, 2019). Dengan jumlah penduduk 264 juta jiwa, artinya 64% masyarakat 

Indonesia yang sudah terhubung dengan internet. 

Bagi pengguna internet interaksi dalam media sosial menjadi suatu 

komponen yang penting. Melalui interaksi yang ada baik laman publik maupun 

jaringan pribadi, pengguna internet dapat menjalin hubungan dengan bertukar info, 

cerita, foto, dan video dalam jumlah yang nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi 

oleh jarak dan waktu (Jensen, 2002). Di satu sisi, hal ini memang mempermudah 

komunikasi interpersonal. Pada sisi lain, keuntungan ini bisa disalahgunakan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dari interaksi pengguna internet, lahirlah sebuah konsep dunia maya 

dimana pengguna media sosial menjalani kehidupan virtualnya. Dunia maya yang 

sering disebut cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang 

menawarkan realitas virtual (Juditha, 2015). Akibatnya, kemudahan dan kebebasan 

pengguna untuk mengakses informasi dengan berbagai fitur yang canggih 

memberikan efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika masyarakat 

(Sanjaya et al., 2010). Kebebasan transparansi informasi bisa membuat pengguna 

media sosial mengalami kerugian dari era yang serba maju ini. 

Seperti layaknya dunia nyata, terdapat pula ancaman kejahatan yang 

mengintai dunia maya yang tak kunjung bisa dihindari. Menurut Collin C. Barry 

(1996), cyberspace melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis siber; 

cybercrime. Ketika pengguna internet mempunyai akses yang cepat dan luas 

terhadap informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi, banyak juga oknum 

yang memakai kesempatan tersebut untuk berbuat kejahatan hingga tindak kriminal 
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(Baughman, 2010). Stephenson (2000, p. 56) menjelaskan bahwa “cybercrime is 

crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cybercrime, 

however, is far more complex. As we will see later, cybercrime can take the form of 

simple snooping into a computer system for which we have no authorization”. 

Berbagai bentuk tindak kejahatan dapat ditemukan dalam internet, salah satunya 

pelecehan seksual. Baughman (2010) melanjutkan bahwa dalam era borderless, 

setiap pengguna internet, memiliki kemungkinan untuk mengalami penguntitan, 

pelecehan dan teror oleh para pelaku kekerasan, terutama bagi mereka yang ada 

dalam suatu hubungan. 

Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Syafruddin menyatakan 

bahwa Indonesia masuk berada dalam peringkat dua besar negara di dunia dalam 

cybercrime. Syafruddin mengatakan bahwa data yang diperoleh pihaknya 

mendapati 90 juta kali serangan siber terjadi di Indonesia selama Januari hingga 

akhir Juni 2016 (CNN Indonesia, 2018). Data tersebut menunjukkan dampak 

negatif kemajuan teknologi internet yang menjadi pedang bermata dua di Indonesia. 

Dari penjelasan di atas, dapat disayangkan bahwa transparansi informasi 

membawa dampak negatif dengan memperluas kegiatan asusila, termasuk 

pelecehan seksual berbasis siber. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) pun masih mewaspadai konten pornografi yang merajai konten 

negatif di Indonesia, sesuai dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika Sadjan M.Si, bahwa Mesin Pengais Konten Negatif “Ais” 

menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi selama periode bulan Agustus 

2018 hingga April 2019 (kominfo.go.id). Namun perlu dicatat bahwa banyaknya 
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jumlah konten pornografi yang tersebar dalam internet sendiri belum menentukan 

angka pengguna yang mengaksesnya. 

Salah satu jenis cybercrime dalam konteks pornografi adalah 

pendistribusian foto pribadi dengan unsur seksual tanpa persetujuan dari 

pemiliknya. Fenomena yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual 

berbasis foto ini disebut Revenge Porn atau Non-consensual pornography, yang 

diartikan oleh McGlynn & Rackley (2017, h.5). sebagai : 

Form of sexual violence involving the distribution of nude or sexually explicit photos 
and/or videos of an individual without their consent. These photos are usually uploaded 
online, where the perpetrator is seeking revenge often after the termination of a 
relationship or friendship. 

 

Melihat dari definisi tersebut, revenge porn terjadi pada mereka yang telah 

mengakhiri hubungan. Arti kata ‘revenge’, balas dendam, juga mengarah pada 

perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak (pelaku) tanpa persetujuan dari pihak 

lain yang merupakan pemilik materi tersebut (korban). 

Terdapat faktor-faktor alasan pelaku menyebarluaskan foto-foto dalam situs 

revenge porn maupun situs pornografi lainnya. Motif revenge porn tidak hanya 

disebabkan oleh dendam, namun juga disebarkan untuk keuntungan finansial, 

bullying, popularitas dalam pergaulan, mengendalikan, melecehkan hingga 

blackmail (Citron & Franks, 2014). Masalah ini berkembang dengan mudah karena 

transparansi penyebaran informasi maupun foto pribadi dalam media sosial. 

Revenge porn telah berkembang di sejumlah negara maju, antara lain 

Amerika Serikat dengan salah satu situs revenge porn yang paling dikenal, 

‘IsAnyoneUp.com’ yang dibuat oleh Hunter Moore. Konten foto, video dan 
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informasi pribadi seperti alamat e-mail dan tempat tinggal korban terpampang 

bebas dan dapat dimiliki setiap pengguna internet yang mengakses situs tersebut, 

termasuk para hacker. (Ridley, 2015).Tindak kejahatan dan pelecehan seksual 

membuat Moore dijuluki sebagai King of Revenge Porn dan The Net’s Most Hated 

Man, ia juga dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara oleh pengadilan 

California 

Kasus revenge porn pada umumnya terjadi pada remaja hingga dewasa 

muda. Dalam data yang disajikan oleh Cyber Civil Rights Initiative, Inc., interaksi 

seksual dalam dunia maya dengan pertukaran foto asusila dilakukan oleh pengguna 

internet yang berusia 18 hingga 26 tahun (Eaton et al., 2017). Sedangkan dalam 

survey yang dilakukan oleh Criminology Research Advisory Council, responden 

melaporkan bahwa sejak umur 16 tahun mereka sudah pernah mengambil, 

mendistribusikan foto dan video dengan konten seksual, juga diancam untuk 

disebarluaskan (Henry et al., 2019). Maka, kesimpulan yang diambil oleh penulis 

ialah mayoritas korban revenge porn ada dalam rentang usia 16 hingga 26 tahun.. 

Revenge porn juga dapat terjadi kepada kaum laki-laki, walaupun angka 

korbannya tidak sebanyak korban perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Economic and Social Research Council dengan University of Exeter menunjukkan 

survei dari 'The Revenge Porn Helpline’, saluran bantuan yang ada sejak tahun 

2016, dengan secara acak mengambil sampel satu bulan dari data setiap tahun yang 

tersedia. Hasil survey menunjukan bahwa dari total 261 kasus revenge porn, 230 

korban berjenis kelamin perempuan, 31 korban sisanya berjenis kelamin laki-laki 
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(Sharrath, 2019). Namun, perolehan data korban revenge porn berjenis laki-laki 

bukan menjadi fokus dalam penelitian. 

Di Indonesia sendiri, aduan kasus perempuan sebagai korban cybercrime 

mendapat angka yang cukup tinggi. Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 yang 

dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perempuan dengan judul Korban Bersuara, 

Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud 

Komitmen Negara mengungkapkan data tentang kekerasan terhadap perempuan 

berbasis siber. Dalam CATAHU 2019, terdapat 97 kasus kekerasan dalam siber 

dengan revenge porn sebagai bentuk aduan terbanyak yaitu 41 kasus (Komnas 

Perempuan, 2019). Dari data diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jenis-jenis 

kekerasan terhadap perempuan dalam ranah privat meluas melalui dunia maya. 

Bukan hanya menyalahgunakan keintiman semata, media sosial sebagai medium 

perantara dalam hubungan juga bisa menjadi alat untuk mendiskreditkan pasangan 

setelah hubungan berakhir. 

Meskipun revenge porn semakin menjadi perhatian melalui pemberitaan 

media, masyarakat masih cenderung meremehkan, dan bahkan tidak menyadari 

bahwa hal tersebut merupakan tindakan kriminal. Kurangnya perhatian pada kasus 

sejenis membuat korban revenge porn tidak sadar akan adanya prosedur yang dapat 

melindungi mereka, bahkan masih banyak yang justru menyalahkan pihak korban 

atau disebut ‘victim blaming’ (Kaplan, 2012). Sayangnya, Indonesia adalah negara 

yang masih menganut paham patriarki dimana laki-laki mendominasi kaum 

perempuan, dan hal ini membuat masyarakat cenderung menormalisasi tindak 

pelecehan seksual dan cenderung menyalahkan korbannya (Bastari, 2018). Perilaku 
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ini semakin menghancurkan mental dan harga diri korban, serta membuat lebih 

banyak korban pelecehan seksual takut untuk berbicara. 

Revenge porn umumnya dimulai ketika pria mengancam untuk 

mempublikasikan foto pribadi jika sang perempuan menolak suatu permintaan atau 

hendak mengakhiri hubungan. Profesor DeKeseredy, Ketua Ilmu Sosial Direktur 

Pusat Penelitian Kekerasan di West Virginia (AS) memberi gagasan bahwa paham 

patriarki adalah penyebab terjadinya revenge porn, karena kandasnya suatu 

hubungan akibat keputusan sepihak merupakan suatu ancaman terhadap 

maskulinitas, dominasi dan rasa kepemilikan atas pasangan (perempuan) mereka 

(DeKeseredy & Schwartz, 2016). Dominasi patriarki sayangnya membuat kaum 

laki-laki mengupayakan segala cara demi mempertahankan rasa kejantanannya, 

termasuk mempertaruhkan privasi dan reputasi pihak lain. 

Dari berbagai penjelasan atas fenomena tersebut, penulis hendak meneliti 

kecenderungan penempatan perempuan sebagai sasaran revenge porn masih saja 

disalahkan sebagai penyebab dari insiden yang dialaminya. Namun, yang menjadi 

fokus bagi peneliti tercantum dalam judul penelitian, yaitu ‘Perempuan Sebagai 

Korban Revenge Porn Dalam Konteks Masyarakat Patriarki’. 
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I.2 Identifikasi Masalah 
 

Pesatnya perkembangan media teknologi khususnya dalam jaringan sosial 

maupun pribadi tentu sangat memudahkan masyarakat sayangnya juga bisa menjadi 

umpan balik sebagai sarana tindak kejahatan dalam dunia siber. Salah satu bentuk 

kejahatan dalam dunia maya ialah pornografi balas dendam atau revenge porn, yang 

merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi 

pornografi yang diperoleh kemudian disebarluaskan dengan tujuan ‘balas dendam’ 

setelah putus hubungan (Matsui & Xiaosong, 2014). Umumnya, korban tindak 

kejahatan revenge porn ialah perempuan. 

Revenge porn terjadi karena korban dan pelaku kebanyakan pernah 

menjalani hubungan berpacaran. Karena akhirnya hubungan merupakan keputusan 

sepihak, pelaku cenderung membalas dendam dengan menyebarkan foto yang 

bersifat asusila milik korban, namun banyak pula pelaku revenge porn yang 

menjadikan balas dendam sebagai mencari keuntungan lain (Citron & Franks, 

2014). Perilaku tersebut tentunya mengakibatkan berbagai macam kerugian pada 

korban. 

Revenge porn sebelumnya juga terjadi dalam negara-negara maju. Menurut 

survei Cyberbullying Research Center, sekitar 61% dari 1.606 responden pernah 

memotret atau membuat video telanjang dan membagikannya ke media sosial, dan 

23% atau satu dari lima responden pernah menjadi korban revenge porn (Patchin 

& Hinduja, 2018). Dalam negara-negara berkembang hingga dunia ketiga, 

fenomena revenge porn yang sudah menimpa banyak korban sayangnya masih 

mendapatkan perhatian minim karena kurangnya kesadaran masyarakat. 
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Di Indonesia sendiri, salah satu contoh kasus revenge porn diungkap oleh 

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH 

APIK) yang banyak mengadvokasi kasus kekerasan yang dialami perempuan. Tuani 

Sondang Marpaung, staf LBH APIK menceritakan mitranya yang ditanganinya 

mengaku terjebak dalam masalah ini karena pernah melakukan phone sex dengan 

pasangannya. Dalam pernyataanya, Tuani Marpaung mengenai pemerasan korban 

revenge porn yang dipaksa untuk membayar uang kuliah sang pelaku sebagai 

jaminan supaya hasil rekaman phone sex tidak disebarluaskan (Detik.com, 2019). 

Pelaku juga menjanjikan penghapusan 4 foto telanjang korban dengan satu kali 

hubungan seks. 

Tuani juga menambahkan LBH APIK sendiri mengaku didatangi 

perempuan berbagai latar belakang dan usia yang mengaku menjadi korban revenge 

porn setiap bulannya dengan aduan penyebaran foto dan video eksplisit yang 

tersebar tanpa izin. Dari contoh kasus diatas, dapat dimengerti bahwa kasus revenge 

porn bukan hanya tindakan penyebaran foto asusila tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan pemiliknya. Revenge porn juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku sebagai 

senjata ancaman supaya ia bisa melakukan tindakan pelecehan seksual lainnya 

kepada korban. 

Sayangnya, korban pelecehan seksual masih mengalami kesulitan dalam 

memperoleh perlindungan dari masyarakat. Kebiasaan masyarakat untuk 

menyalahkan korban pelecehan seksual masih cenderung terjadi karena sistem 

patriarki yang masih dipercaya masyarakat Indonesia. Pada sistem masyarakat yang 

patriarkis, dominasi laki-laki mencerminkan ketidaksetaraan gender yang 
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menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil dengan konstruksi nilai 

tertentu. Kita bisa menelusuri bagaimana pemahaman ini memiliki dampak terkait 

revenge porn dan bagaimana perempuan paling mungkin untuk menjadi korban. 

Maka fenomena revenge porn terjadi karena media sosial yang merupakan 

terobosan dalam era digital dapat dipakai sebagai platform oleh laki-laki untuk 

menindas perempuan lewat pelecehan seksual dalam dunia siber. Transparansi 

akses informasi sayangnya digunakan pelaku untuk membagikan konten asusila 

demi menjaga maskulinitas dan dominasi tanpa mengukur konsekuensi dan 

kerugian yang akan menimpa korban. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa 

sistem patriarki yang masih kental pada masyarakat menyebabkan berbagai bentuk 

pelecehan pada perempuan berangkat dari dunia nyata menyentuh dunia virtual, 

salah satunya revenge porn. 

Hal ini tentunya menarik perhatian peneliti dalam menelusuri mengenai 

penempatan perempuan sebagai korban revenge porn, terutama di Indonesia yang 

sebagian masyarakatnya masih menganut paham-paham patriarki. 

1.3 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan, peneliti ingin menemukan jawaban 

dari rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana revenge porn menempatkan 

perempuan sebagai korban dalam masyarakat patriarki? 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana revenge porn menempatkan 

perempuan sebagai korban dalam masyarakat patriarki. 

1.5 Kegunaan Akademis 
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Dalam mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan baik dari 

segi akademis dan sosial, antara lain sebagai berikut: 

1) Kegunaan Akademis 
 

Diharapkan peneliti ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

pengetahuan tentang penggunaan media sosial. 

2) Kegunaan Praktis 
 

Penulis melihat penelitian ini memiliki kegunaan kepada para pembaca. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

masyarakat mengenai pelecehan terhadap perempuan dalam media sosial dalam 

masyarakat patriarki, terutama dalam masyarakat patriarki. 

I.6 Sistematika Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan sistematika dari penelitian ini sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya 

Jurusan Ilmu Komunikasi. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh gambaran jelas 

mengenai permasalahan yang dibawa, serta memberikan gambaran garis besar 

mengenai setiap bab yang akan ditulis. Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) 

bab,     yang     akan     dijabarkan     secara     singkat     sebagai     berikut:     

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II: OBJEK PENELITIAN DAN ATAU SUBJEK PENELITIAN 
 

Dalam bab dua, penulis akan menguraikan serta menjelaskan objek dan juga 

subjek penelitian dalam penelitiannya. Objek penelitian merupakan masyarakat 

patriarki, perempuan sebagai objek kekerasan seksual dan media sosial sebagai 

platform revenge porn. Sedangkan, subjek penelitian dari adalah korban revenge 

porn, pelaku revenge porn, aktivis, dan Komnas Perempuan. 

 
 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab tiga akan berisi uraian landasan teori dan konsep yang berhubungan 

dengan komunikasi yang berkaitan sebagai landasan pemikiran terhadap rumusan 

masalah penelitian. Peneliti akan memakai konsep didi gelap hubungan 

interpersonal, mediated interpersonal relationship, dan memakai Teori Muted 

Group. 

BAB IV: METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab empat, peneliti menguraikan metode penelitian yang akan 

digunakan selama menjalankan penelitian. Peneliti juga menjelaskan tentang 

sumber data, analisa data, narasumber, serta reliabilitas dan validitas data yang 

diperoleh 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab lima akan menguraikan temuan-temuan yang ada selama penelitian 

dilaksanakan, serta melakukan analisa dari temuan dengan acuan dari konsep dan 

teori dalam bab 3 untuk keseluruhan analisa. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab enam akan berisi tentang simpulan jawaban yang telah dicari dari 

rumusan masalah, serta memberikan saran baik akademis maupun praktis bagi 

pembaca, termasuk penelitian selanjutnya maupun siapa saja yang membutuhkan. 


