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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan yang 

kompleks antara satu sama lainnya. Dalam menjalin interaksi hubungan ini, 

tentu tidak semuanya berjalan harmonis. Konflik-konflik sering terjadi dan 

kerap kali muncul dalam hubungan manusia sebagai makhluk sosial atau 

zoon politicon. Hubungan manusia yang kompleks ini ditambah pula dengan 

perilaku jahat manusia yang bertingkah bagaikan serigala bagi manusia 

lainnya.1 

Seiring berkembangnya zaman, maka hubungan manusia yang sudah 

cukup kompleks semakin diperumit dengan datangnya teknologi baru. 

Teknologi-teknologi ini menjadi alat baru konflik manusia yang senantiasa 

berkonflik. Perkembangan teknologi ini juga mendorong berkembangnya 

teknologi informasi (information technology). Teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru 

dengan struktur sosial dan tata nilai yang diatur sedemikian rupa. Dalam 

perkembangannya, telah ditemukan komputer sebagai suatu produk yang 

lahir dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari penemuan komputer 

                                                
1  Thomas Hobbes, On the Citizen, dalam Richard Tuck and Michael Silverthorne, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998), hal. 3 
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inilah, kita sebagai manusia kian terus maju menemukan teknologi-

teknologi lainnya yang berbasis komputer untuk memproses data-data 

digital. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan 

kepentingan yang besar bagi negara-negara.2 

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi terikat dengan 

keinginan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menyelesaikan 

konflik-konflik yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi 

mempermudah perolehan informasi, dimana setiap orang memiliki akses 

terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Teknologi informasi 

saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana 

pelanggaran hukum. 

Era bebas informasi ini disebut juga era Borderless. Era Borderless 

yang dimaksud adalah era dimana satu negara dengan negara lain tidak ada 

batasan.3 Pengertian terhadap batas juga sudah berkembang luas dan tidak 

hanya menjelaskan mengenai batasan geografis, namun batasan transfer 

budaya seperti bahasa, gaya, mode dan trend. Era ini juga dapat 

dimaksudkan sebagai era globalisasi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur 

baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui 

media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya 

                                                
2  Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Depok: Rajawali Press, 2012), hal. 1 
3  Ibid., hal. 5 
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kemajuan di bidang komunikasi dunia elektronik. Globalisasi terbentuk 

oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia.4 

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam 

kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor 

kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, 

kesehatan, dan kehidupan privat warga negara. Oleh karena itu, bentuk-

bentuk kejahatan menjadi lebih banyak, kejahatan tidak statis hanya 

kejahatan konvensional. Kejahatan sudah tidak selalu berbentuk kejahatan 

fisik dan dilakukan langsung. Kejahatan dapat dilakukan melalui tatap 

layar. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai cyber crime. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang 

bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga 

menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan 

melawan hukum.5 

 Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan 

teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara 

alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang 

tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi.6 Selama beberapa periode 

                                                
4  Andrea Ayu Sterlya,  “Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak 

Melalui Media Elektronik”. Skripsi,  Lampung: Universitas Lampung, 2018, hal. 2 

5  Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 40 

6  Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7 
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perjalanan hidup bangsa Indonesia, kita banyak menemukan berbagai 

macam regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemerintah 

dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Baik kegiatan kenegaraan 

maupun kegiatan masing-masing warga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma 

adat istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.  

Konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika 

menghadirkan suatu sarana baru yang disebut dengan internet.7
 Internet 

dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, 

yaitu menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di 

seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya 

informasi dari mulai statis hingga dinamis dan interaktif.8 Singkatnya 

internet merupakan suatu jaringan besar yang terbentuk dari jaringan-

jaringan kecil.9 Internet memberi pengaruh yang sangat besar  kepada 

perkembangan era borderless yang terjadi saat ini. Teknologi dan informasi 

yang tersedia di internet memberi kemudahan pada pengakses untuk 

mendapatkan informasi secepat mungkin dan selengkap mungkin. 

Adanya teknologi informasi di internet ini menimbulkan hal-hal 

baru yang membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi 

                                                
7  Ibid., hal. 4 
8  Octa Haris, “Sejarah Internet”, <http://members.tripod.com/octa_haris/internet.html>, diakses 18 

September 2019 

9  I Made Wiryana, “Pengantar Internet”, <http://www.idkf.bogor.net/linux-

heboh/September/%202001/internet-1-pengantar-internet.pdf>, diakses 18 September 2019  
 

http://members.tripod.com/octa_haris/internet.html
http://www.idkf.bogor.net/linux-heboh/September/%202001/internet-1-pengantar-internet.pdf
http://www.idkf.bogor.net/linux-heboh/September/%202001/internet-1-pengantar-internet.pdf
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ini sering kali disebut sebagai sosial media. Banyaknya kejahatan baru 

yang muncul berbasis digital dengan bantuan teknologi seperti komputer 

menimbulkan jenis kejahatan baru bagi oknum pelaku. Kejahatan yang 

telah disebutkan sebagai cyber crime mengubah bentuk kejahatan 

konvensional seperti penipuan, pencurian identitas (identity theft), 

phishing, pencemaraan nama baik, espionase, pencurian informasi, bahkan 

pornografi. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah 

menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan.  

Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah 

menjamin bagi warga negaranya untuk menyelesaikan masalahnya 

melalui jalur hukum. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta 

benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi.” Selama ini permasalahan hukum 

publik diselesaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(‘KUHP’), namun oleh karena besarnya jangkauan kejahatan yang 

dimungkinkan oleh teknologi ini, maka dibuatlah peraturan perundangan 

yang dapat melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara spesifik. 

Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 
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tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (‘UU ITE’) yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 

Perubahan UU ITE.  

Maraknya kasus-kasus kejahatan siber juga sangat berpengaruh 

dengan kasus-kasus kejahatan kesusilaan. Contoh cyber crime yang 

berkenaan dengan kesusilaan adalah pornografi. Berkembang luasnya 

pornografi mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan secara 

hukum terhadap kejahatan-kejahatan pornografi sehingga dibuatlah 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (‘UU 

PORNOGRAFI’). Kedua UU ini menjadi dasar yang baik bagi 

perlindungan masyarakat terhadap kasus-kasus pornografi yang saat ini 

telah marak dikalangan masyarakat umum.  

Namun, walau UU ITE dan UU Pornografi telah efektif berlaku 

dalam masyarakat, perilaku menyimpang yang pornografi tetap terdapat 

dalam perilaku masyarakat. Kompleksnya masalah manusia dalam 

berhubungan antara satu sama lain menimbulkan konflik yang terjadi 

setelah terjadinya suatu perpecahan hubungan. Kejahatan baru yang 

berbasis cyber crime, merupakan kejahatan kesusilaan yang mencoreng 

nama baik dan martabat manusia. Kejahatan tipe baru ini dikenal juga 

dengan istilah revenge porn. Kejahatan ini adalah kejahatan dimana terjadi 

suatu penyebar foto atau video yang bermuatan asusila yang dilakukan 

oleh seseorang untuk disimpan sendiri namun disebarkan oleh orang lain 
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dengan maksud mempermalukan orang pertama. Kasus ini telah banyak 

didapati di Indonesia dengan viralnya kasus-kasus video pornografi seperti 

kasus video porno Luna Maya, Hana Annisa dan Vina Garut.  

Kasus Revenge Porn tidak terlalu banyak dinaikan ke telinga 

publik sampai dengan tahun 2019. Menurut data dari KOMNAS 

Perempuan, hanya ada 19 kasus pelaporan revenge porn yang masuk per 

tahun 201810 namun angkanya naik 14% pada tahun 2019. Meski 

demikian, angka asli dari kasus-kasus revenge porn ini sendiri sebenarnya 

lebih besar dari yang diperkirakan oleh KOMNAS Perempuan. Salah satu 

kasus revenge porn terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus 

dengan nomor perkara 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM mengadili M. 

Syaililah alias Rahmat Bin Sunarto sebagai Terdakwa pelaku penyebaran 

konten pornografi.  

Terdakwa dengan nama M. Syailillah als Rahmat Bin Sunarto 

merupakan pasangan dari Nike Widowati yang menjadi korban pornografi 

non konsensual yang dilakukan oleh Terdakwa. Nike Widowati pada bulan 

Februari meminta dibantu dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa dan 

Terdakwa memberikan nomor atasannya kepada Korban. Namun atasan 

Terdakwa malah meminta foto telanjang dari Korban. Korban 

memberikan foto namun korban tidak jadi bekerja dengan atas Terdakwa. 

                                                
10  KOMNAS Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan”, 

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Keke

rasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf>, diakses 18 September 2019 
 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf
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Setelah beberapa bulan, atasan Terdakwa mulai mengontak Korban lagi 

dengan ancaman bahwa ia akan menyebarkan foto Korban bila Korban 

tidak berfoto telanjang bersama dengan Terdakwa. Akhirnya Korban 

menuruti perintah tersebut namun atas Terdakwa masih belum puas oleh 

sebab itu ia meminta foto lagi. Korban menolak namun atasan Terdakwa 

mengancam akan menjual foto tersebut seharga Rp 1.500.000,- . Pada 

bulan Agustus tanggal 18 diketahui bahwa telah terdaftar sebuah akun 

instagram dengan username @nike_widowati alias nama Korban yang 

mengunggah foto-foto telanjang Korban. Setelah Korban 

mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa ia mengaku bahwa atasan 

yang selama ini berhubungan lewat SMS dengan Korban adalah Terdakwa 

sendiri. Dalam sidang pembuktian, Terdakwa mengakui segala 

perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Majelis Hakim 

menyatakan Terdakwa M. Syailillah als Rahmat Bin Sunarto, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentarnsmisikan dan/ 

atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

Melihat peristiwa diatas, sebagaimana platform sosial media 

instagram dapat disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi dan 

digunakan sebagai alat untuk kejahatan pencemaran nama baik, maka 

penulis hendak meneliti kasus kejadian kejahatan modern berbasis digital 

dan internet dan dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Perlindungan 
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hukum kasus-kasus revenge porn di Indonesia sangat lemah. Hukum 

untuk orang yang membuat muatan pornografi diatur dalam UU 

Pornografi khususnya dalam Pasal 4 angka 1 dan bagi orang yang 

menyebarkan diatur dalam UU ITE khususnya Pasal 27 angka 1 dan 3. 

Walau telah melindungi terhadap pornografi konsensual namun dalam UU 

Pornografi tidak memayungi dan melindungi orang dipaksa dan disuruh 

untuk membuat muatan pornografi. Kemudian juga masih timbul 

pertanyaan mengenai bagaimana dengan orang yang diancam tidak dengan 

kekerasan namun diancam dinistakan bila ia tak membuat muatan 

pornografi? Oleh karena latar belakang tersebutlah yang membulatkan 

tekad penulis untuk meneliti kasus revenge porn di Indonesia dan 

bagaimana penerapannya perlindungan hukumnya di Indonesia yang akan 

dituangkan dalam TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK 

PIDANA PORNOGRAFI NON KONSENSUAL (REVENGE PORN) 

(STUDI PUSTAKA PUTUSAN NOMOR 1288/PID.SUS/2017/PN 

BJM) 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perlindungan Korban Pornografi Non Konsensual 

(Revenge Porn) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia? 

2. Bagaimana Penerapan Pemidanaan bagi Pelaku Pornografi Non 

Konsensual (Revenge Porn), Studi Putusan Nomor 

1288/Pid.Sus/2017/PN BJM ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Perlindungan Korban Pornografi Non 

Konsensual (Revenge Porn) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia 

2. Untuk mengetahui Penerapan Pemidanaan bagi Pelaku Pornografi 

Non Konsensual (Revenge Porn), Studi Putusan Nomor 

1288/Pid.Sus/2017/PN BJM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang 

sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

memperkaya khasanah kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum, 

khususnya hukum pidana dalam perlindungan korban revenge 

porn. 

 1.4.2. Manfaat Praktis  

1. Menjawab masalah pengaturan perlindungan korban sehingga 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak 

hukum dalam menentukan pemberian hukuman bagi pelaku 

revenge porn menangani tindak pidana kekerasan seksual. 

2. Melihat penerapan hukum kasus revenge porn di Indonesia. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika 

penulisan sebagai berikut ini sebagai berikut : 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarkan singkat mengenai isi skripsi 

yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematik Penulisan. 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa 

yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai landasan teoritis yang berisi teori 

tujuan pemidanaan, teori Lawrence Friedman, teori pemberat dan peringan dalam 

pemidanaan, dan teori perlindungan korban yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini. Kemudian, dalam bab ini ada pula landasan konseptual yang 

memberikan definisi dari hukum pidana, tindak pidana, kejahatan kesusilaan, 

kejahatan kesusilaan seksual, pornografi, dan pornografi non konsesual.  

BAB III adalah Metode Penelitian, berisikan Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara 

Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data. 

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan AnalisiS, dimana penulis akan menguraikan 

dan membahas mengenai: (1) Duduk Perkara Putusan Nomor 

1288/Pid.Sus/2017/PN BJM, Dakwaan & Tuntutan, Pertimbangan Majelis, Amar 

Putusan, serta Hasil Wawancara penulis dengan Indri Suparno dan Muhammad 

Akbar; (2) menganalisis rumusan masalah yang pertama Perlindungan Korban 

Pornografi Non Konsensual (Revenge Porn) Ditinjau dari Hukum Positif 
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Indonesia yang kemudian akan dipilah menggunakan teori Lawrence Friedman; 

(3) menganalisis rumusan masalah kedua yaitu Penerapan Pemidanaan bagi 

Pelaku Pornografi Non Konsensual (Revenge Porn), Studi Putusan Nomor 

1288/Pid.Sus/2017/PN BJM dengan melihat apakah penerapan pemidanaan bagi 

pelaku pornografi non konsensual dalam perkara tersebut telah tepat. 

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait 

dengan permasalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


