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Ringkasan 
Cyberporn sebagai salah satu dari sisi negatif adanya perkembangan teknologi 
informasi ini yang disalahgunakan. Penyebaran cyberporn suatu komoditi yang dapat 
membawa profit cukup besar dalam bisnis, terlebih melalui jasa e-commerce. 
Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh 
siapapun. Munculnya kasus-kasus ancaman mengunggah video porno ke publik dan 
beredar di media sosial kasus-kasus penyebaran konten porno maupun melalui 
melalui aplikasi Line dan WhatsApp. Teknologi dan internet telah memperluas ranah 
perempuan dan minoritas seksual yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual 
melalui penyebaran cyberporn. Perempuan korban dari kejahatan seksual siber atau 
cyber sexual harassment berharap negara dapat melindungi dan mencegah kejahatan 
tersebut berulang kembali dan membutuhkan pemulihan bagi korban. Sehingga 
perempuan yang menjadi korban cyber sexual harassment melalui penyebaran 
cyberporn tersebut tidak dapat diposisikan ikut serta dalam membuat konten dan 
terancam untuk juga menjadi pelaku. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cyber Sexual Harassment, Cyber Porn 
 

I. Pendahuluan 

Cyber harassment merupakan suatu bentuk  tindakan pelecehan yang dilakukan secara 
online seperti media sosial, kotak pesan, chat room atau melalui email dengan tujuan untuk 
menakut-nakuti, mengintimidasi  dan  mempermalukan korban dan pelaku cyber harassment 
umumnya memiliki niat untuk balas dendam. Pelaku Cyber harassment akan sering menulis 
komentar kepada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus 
mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selayaknya tsunami yang 
menghempaskan segala penghalangnya, gelombang globalisasi juga berdampak sama bagi negara-
negara yang tidak mempersiapkan kedatangannya.1 Perkembangan teknologi informasi di 
Indonesia, salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna jasa interconnected 
networking atau yang lebih dikenal dengan istilah internet.2 Kehadiran media yang canggih seperti 
internet ini bisa memberi dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan kita, seperti mendapatkan 
maupun menyebarkan berita dengan sangat cepat. Kemajuan internet selain memberikan dampak 

 
1  Adi Sulistiyono, 2005, Reformasi Hukum Ekonomi Dalam Era Globalisasi, Surakarta: UNS Press, Hlm 9. 
2  Moch. Basarah,2011, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Traditionaldan Modern (Online), Bandung: 

Genta Publising, Hlm. 98 
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positif juga ada dampak negatifnya. Computers start to play a role in crime in situations where the 
capabilities ofthe computer allow a person to commit that crime or store information related to the 
crime.3 

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka pelecehan seksual 
terhadap perempuan, terutama yang dilakukan melalui media daring. Berdasarkan catatan dari 
Komnas Perempuan, selama tahun 2017 pelecehan seksual melalui dunia maya terdiri dari 14 kasus 
cyber violence atau kekerasan melalui internet, satu kasus cyber grooming – menipu perempuan, 
20 kasus cyber harassment, 16 kasus konten ilegal, serta 19 kasus distribusi foto atau video pribadi. 
Kendati kasus cyber harassment ini terus meningkat, namun masih dianggap sebagai fenomena 
gunung es, karena masih banyak yang belum terungkap.4 

Tahun 20019 diantara data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan terdapat 
fenomena baru kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis Cyber atau dunia maya, yang pada 
Catahu 2018 sebesar 65 kasus, dalam tahun ini bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk KtP dalam 
bentuk siber diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20%), cyber harassment/ 
bullying/ spamming (15%), Impersonation (8%), cyber stalking/ tracking (7%), cyber recruitment 
(4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%).5 

Sexual harassment atau pelecehan seksual merupakan perilaku yang tanpa disadari terjadi 
dimana saja baik di tempat umum seperti di sarana transportasi, pasar, sekolah, kantor maupun di 
tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10 
persen  kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan  80 persen non 
verbal. Berbagai bentuk pelecehan seksual melalui online atau cyber sexual harassment antara lain  
pesan atau komentar yang kasar, mengancam, ataupun tidak senonoh, ajakan ‘pornoaksi’, 
memperlihatkan konten pornografi, meneror dengan bahasa-bahasa seksis, dan lain sebagainya 
yang di lakukan melalui media internet, media sosial, maupun melalui segala macam media 
elektronik. 

Beberapa kasus sexual harassment melalui penyebaran cyber porn:  Pertama, Agustus 2019: 
Lantaran sakit hati karena hubungan asmaranya ditolak orangtua pacar, JAZ (26) mahasiswa asal 
Kudus, nekat menyebarkan rekaman video mesumnya bersama sang mantan pacar. Orangtua 
korban melaporkan pelaku pada tanggal 9 Juli 2019; Kedua, Agustus 2019 : Terdakwa Irfan Armadi 
(26), warga Teluksebong, Bintan, Kepulauan Riau, divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara 
oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Irfan dinyatakan bersalah karena 
menyebarkan konten asusila berupa foto dan video porno mantan pacarnya di media sosial; 
Ketiga, Kasus penyebaran video vina garut. V mengaku diminta suaminya melakukan adegan itu 
dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Permintaan itu disampaikan A dengan 
alasan agar ia tak berhubungan dengan perempuan lain. Lantaran takut ditinggalkan, V pun 
menuruti keinginan suaminya. Apalagi V sudah tak tinggal dengan orang tuanya. Namun V tak 
terlalu ingat kapan ia pertama kali melakukan hubungan badan beramai-ramai. Dia hanya 
mengingat melakukan itu pada 2017 atau 2018. Secara batin, V mengaku tak nyaman, apalagi 
menjadi tontonan beberapa orang. Namun ia harus bisa menikmati agar tak dimarahi suaminya. 
Namun V ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video tersebut. Pasal 18 UU TPPO berbunyi 
"Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan 
orang, tidak dipidana.“ "Kalau dia korban TPPO, maka pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE 
tidak boleh dijatuhkan kepada korban TPPO, 

Di tahun 2017, organisasi pemerhati keadilan gender Stop Street Harassment berbasis di 
Virginia, Amerika, menemukan fakta 81% perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami 
pelecehan seksual di sepanjang hidupnya. Dalam penelitian lainnya, 3 dari 4 perempuan telah 
mengalami pelecehan secara verbal atau dengan prosentase 77%. Dari berbagai bentuk pelecehan 

 
3  Anthony Reyes, 2007, Cyber Crime Investigation Bridging The Gaps, Between Security Professionals, Law Enforcement, 

And Procecutors, United States of America: Syngress Publishing, Hlm. 194. 
4  https://technologue.id/pelecehan-di-dunia-maya-merajalela-mengapa-korban-enggan-melaporkan/amp/ 
5  https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-

perempuan-tahun-2019 

https://www.kompasiana.com/tag/transportasi
http://www.stopstreetharassment.org/2018/02/newstudy2018/
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-survey-finds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment
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seksual yang dilakukan, setidaknya sebanyak 41% dilakukan melalui dunia digital. Kebanyakan 
korban yang mengalami pelecehan seksual yaitu diantara usia 14 hingga 17 tahun.6 

Cyber Porn adalah suatu tindakan menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, 
mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul. Cyberspace dengan tekhnologi 
yang mengusung pornografi, sehingga pornografi memberikan bentuk yang lebih kaya fitur pada 
pornografi, pornografipun mengalami translasi media dan membuat pornografi dikreasikan 
dengan multifitur.7 Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya 
mencegah dan memberantas cyber porn maka diperlukan upaya bersama antara pemerintah, aparat 
penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi bersama-sama antara pihak-pihak 
yang terkait akan sulit untuk memberantas merebaknya cyber porn sebagai salah satu dampak 
negatif penyalahgunaan teknologi. Masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan 
akibat-akibat buruknya secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap 
kepentingan dan kejahatan masyarakat dan mengakibatkan degradasi moral. Menurut Satjipto 
Rahardjo berbicara perubahan sosial8 danmodernisasi adalah hal yang tidak mengherankan apabila 
perubahan sosial bergandengan dengan krisis sosial tersebut.9 Salah satunya adalah akses-akses 
yang berbau pornografi10.  

 

 
6  http://hakasasi.id/article/detail/125?name=Kekerasan+Seksual+Online%3A+Bukti+Kerentanan+Perempuan+ 

di+Dunia+Maya%3F 
7  Feri Sulianta, 2010, Cyber Porn Bisnis atau Kriminal, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hlm. 3 - 4 
8  Menurut Selo Soemardjan pengertian perubahan  sosial adalah mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-

lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, Polak mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan 
yang terjadi dalam struktur ini menurut polak selalu sejajar dengan perubahan kultural. Mahmud Kusuma, 2009, 
Menyelami semangat hukum Progresif, Lyogyakarta: SHP Indonesia, Hlm. 101 

9  Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 25. 
10  Sejarah pornografi: pornografi diartikan sebagai sebuah karya yang mengeksploitasi adegan vulgar dan amoral baik 

berupa gambar, film maupun tulisan. Terlepas dari penilaian pornografi sebagai sebuah karya seni, pornografi sendiri 
sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Melainkan melalui sebuah proses yang semuanya dimulai sekitar tahun 1907-
1912. Menurut buku Patrick Robertson(Film Facts), "film porno yang paling awal diketahui tanggal pembuatannya 
adalah A L'Ecu d'Or ou la bonne auberge", yang dibuat di Prancis. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara yang 
kelelahan dan menjalin hubungan dengan seorang pelayan toko disebuah penginapan. Lebih lanjut Robertson 
menyebutkan film-film porno tertua yang masih ada tersimpan dalam Kinsey Collection di Amerika. Mula-mula film-
film porno dibuat dalam durasi yang sangat singkat. Seperti Film Jerman Am Abend (sekitar 1910), sebuah film pendek 
sepuluh menit yang dimulai dengan seorang perempuan yang memuaskan dirinya sendiri di kamarnya dan kemudian 
beralih dengan menampilkan dirinya sedang berhubungan seks dengan seorang laki-laki, melakukan fellatio dan 
penetrasi anal. Pada jaman itu selain durasi yang singkat, distribusi film-film biru juga masih dilakukan secara 
tersebunyi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tekanan sosial bagi para pemeran film. Oleh sebab itu pemutaran film 
biasanya dilakukan secara tradisonal dengan alat yang masih sangat sederhana dan masih diputar dengan tangan. Meski 
demikian sudah terdapat beberapa wanita dan pria yang mau menjadi aktris dan aktor film porno. Kala itu mungkin 
mereka hanya berfikir akan mendapatkan bayaran yang besar tanpa memikirkan efek negatifnya. Dan benar saja saat 
itu para aktris mendapat bayaran yang lumayan besar sekitar ratusan juta dolar diseluruh dunia. Hal ini makin 
meyakinkan mereka untuk tetap berkecimpung dalam perfilman biru ini. 

 Perkembangan pornografi: dalam perfilman biru. Semakin banyak peminatnya, maka semakin diproduksi besar-besaran 
dan akhirnya menjadi industri pornografi yang tak terbantahkan kecepatan perkembangannya.Pertengahan sampai 
akhir tahun 1980-an disebut "The Golden Age of Porn", ketika banyak aktor dan aktris porno seperti John Holmes, 
Ginger Lynn Allen, Traci Lords, Veronica Hart, Nina Hartley, Seka, dan Amber Lynn mulai terkenal. Dengan mulainya 
zamanDVD di akhir 1990-an, muncul nama-nama seperti Jenna Jameson, Juli Ashton, Ashlyn Gere, Asia Carrera, Tera 
Patrick, Briana Banks, Stacy Valentine, Jill Kelly, dan Silvia Saint.  
Semakin berkembang zaman DVD, memudahkan mereka membuat dan menditribusikan film-film porno. Paralel 
dengan itu, industri dibidang ini pun makin memuncak dan tak terbendung bahkan hingga saat ini. Dimana sambungan 
internet seolah mempermudah segalanya. Sampai-sampai mengakses film-film biru pun bukan lagi perkara yang sulit 
dan harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Awalnya, para pembuat film porno Indonesia menggunakan model 
perempuan yang berakting sebagai seorang pekerja sex komersial. Diduga kuat, bahwa pemeran film tersebut juga 
seorang pekerja sex komersial, yang tentu saja lebih mudah dibujuk menjadi pemeran film porno. 2 Film porno berjudul 
“Anak Ingusan” dan “Gadis Baliku” menggunakan pola yang sama. Dan dilihat dari adegan yang dibuat, adegan yang 
dilakukan para pekerja sex komersial lebih bebas ‘berekspresi’,Pola adegan ini sangat mencontoh pola film porno buatan 
Amerika Serikat yang menggunakan pakem cerita standar : Money can Buy Anything, Included Sex! Dan ini sebuah 
bukti kuat, bahwa fenomena pembuatan film sex mengacu pada pola industri yang telah dijalankan perusahaan film 
porno di Amerika Serikat. Baca: http://jangkrik-jangkrik.blogspot.co.id/2010/05/dibaik-fantasi-pornografi.htmld 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrick_Robertson&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Holmes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginger_Lynn_Allen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Traci_Lords
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronica_Hart&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nina_Hartley&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amber_Lynn&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman
http://id.wikipedia.org/wiki/DVD
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenna_Jameson
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asia_Carrera&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tera_Patrick&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tera_Patrick&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Briana_Banks&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Stacy_Valentine
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jill_Kelly&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Silvia_Saint
http://jangkrik-jangkrik.blogspot.co.id/2010/05/dibaik-fantasi-pornografi.html
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II. Pembahasan  

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Sexual Harrasement Melalui 
Penyebaran Cyberporn Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat 

Kemajuan teknologi telah menggeser ruang praktik pelecehan seksual yang tidak hanya 
dilakukan secara langsung namun juga dilakukan secara online, baik dari media massa, media 
digital maupun sosial media lainnya. Pelecehan seksual merupakan berbagai perilaku yang 
berkonotasi atau mengarah kepada hal -hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak 
diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, 
marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan 
tersebut.  

Cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, 
mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul. Cyberspace dengan teknologi 
yang mengusung pornografi, memberikan bentuk yang lebih kaya fitur pada pornografi, Pornografi 
mengalami translasi media dan dapat dikreasikan dengan multifitur.11 

Teknologi mutakhir internet telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan 
cyberspace. Menurut Howard Rheingold, Cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang 
maya yang bersifat artificial. Setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam 
kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.12 

Cyberporn atau cybersex merupakan salah satu dari sisi negatif adanya teknologi informasi 
ini. Hal ini disebabkan sex merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar 
dalam bisnis, terlebih melalui jasa e-commerce. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya 
dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, 
maupun stratifikasi sosial. Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi sex secara 
online, melahirkan kepuasan dan keprivatan tersendiri, yang seringkali didalilkan tidak banyak 
merugikan, karena keresahan dan efek negatifnya tidak secara langsung dapat dirasakan. 

Sementara itu teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo13, Teori Keadilan 
bermartabat berangkat dari postulant sistem;bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang 
bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan "nge wong ke wong.” Lapisan-
lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai 
sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat 
menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, 
dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipiil antara arogansi 
dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik. 
namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. 
Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, 
para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian 
orang lain, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang 
atau pihak lain. 14Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan 
bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau 
menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini objek pengkajian 
dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. 
Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga 
teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan 
asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan 
bermartabat bekerja seeara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah 

 
11  Feri Sulianta, Cyber Porn Bisnis atau Kriminal, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hal. 3-4. 
12  Yasraf Amir Piliang, Public Space dan Public Cyberspace : RuangPublik dalam Era Informasi, tersedia pada 

http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-publicyberspaceruangpublik-dalam-era.inf 
13  Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2005. Hal 2 
14  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, Jan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang 

Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 4 

https://www.kompasiana.com/tag/media
http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-publicyberspaceruang
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dikemukakan dimuka yakni pendekatan filosofis (philosophicalapproach). Itulah sebabnya, dalam 
teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai 
berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara terstruktur yang 
berlaku dalam sistem positif 

Menurut “Women’s Rights in the Cyber Space and the Related Duties”, hak-hak perempuan 
dalam dunia siber sama pentingnya dengan hak dalam physical space. Pada dasarnya dunia siber 
tidak memiliki batasan fisik baik perempuan maupun laki-laki. Perlindungan perempuan dalam 
dunia siber pun masih berdasar pada Convention on the Elimination of All forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) 1979. Sexual harassment melalui media sosial dimana perempuan 
sebagai korban. Tindakan tersebut dilatar belakangi karena perkembangan pesat Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi jauh lebih canggih dan mudah diakses serta membawa 
berbagai macam manfaat yang bervariasi tetapi di sisi lain memunculkan berbagai ancaman 
kejahatan khususnya terhadap perempuan .  

Pornografi mengalami translasi media dan dapat dikreasikan dengan multifitur, bila 
seseorang kecanduan pornografi, maka akan tampak terjadi penurunan interaksi sosial dengan 
lingkungan dan sulit berkonsentrasi. Pornografi merupakan racun yang menimbulkan kecanduan 
serupa seperti narkoba, rasa senang yang didapatkan akan memicu untuk melakukan hal yang sama 
hingga akhirnya terikat dan sulit dilepas. Maka dari itu, sedini mungkin harus disadari bahwa 
pornografi berbahaya bagi kesehatan. Selain itu cyber porn merupakan pelanggaran terhadap Pasal 
281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melarang pornografi dalam bentuk apapun; 
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang telekomunikasi, pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 
huruf a; Pasal 27 ayat 1 UU ITE dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. 

Selain berbagai pengaturan tersebut diatas perlunya pengaturan penanggulangan sexual 
harassment melalui sinergi bersama antara lembaga non-pemerintah, perusahaan media online 
serta pemerintah itu sendiri demi memerangi isu ini di ruang online. Peraturan lain dalam 
melindungi perempuan dari resiko online harassment dan sexual abuse di ranah online harus 
dioptimalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3/ 2017 yang berisi pedoman mengadili 
perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Perkap Kapolri tahun 2007 tentang 
bagaimana cara melayani korban perempuan di kepolisian. 

 

III. Penutup 

a. Simpulan 
Sexual harassment melalui media sosial dimana perempuan sebagai korban. Tindakan 

tersebut dilatar belakangi karena perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
menjadi jauh lebih canggih dan mudah diakses serta membawa berbagai macam manfaat yang 
bervariasi tetapi di sisi lain memunculkan berbagai ancaman kejahatan khususnya terhadap 
perempuan . Pornografi mengalami translasi media dan dapat dikreasikan dengan multifitur, bila 
seseorang kecanduan pornografi, maka akan tampak terjadi penurunan interaksi sosial dengan 
lingkungan dan sulit berkonsentrasi. Pornografi merupakan racun yang menimbulkan kecanduan 
serupa seperti narkoba, rasa senang yang didapatkan akan memicu untuk melakukan hal yang sama 
hingga akhirnya terikat dan sulit dilepas. Maka dari itu, sedini mungkin harus disadari bahwa 
pornografi berbahaya bagi kesehatan. Selain itu cyber porn merupakan pelanggaran terhadap Pasal 
281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melarang pornografi dalam bentuk apapun; 
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang telekomunikasi, pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 
huruf a; Pasal 27 ayat 1 UU ITE dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. 
Selain berbagai pengaturan tersebut diatas perlunya pengaturan penanggulangan sexual 
harassment melalui sinergi bersama antara lembaga non-pemerintah, perusahaan media online 
serta pemerintah itu sendiri demi memerangi isu ini di ruang online. Peraturan lain dalam 
melindungi perempuan dari resiko online harassment dan sexual abuse di ranah online harus 
dioptimalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3/ 2017 yang berisi pedoman mengadili 

http://www.irma-international.org/viewtitle/55532/
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
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perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Perkap Kapolri tahun 2007 tentang 
bagaimana cara melayani korban perempuan di kepolisian. 

 
b. Saran 

Kriminalisasi bagi aksi balas dendam porno melalui tindakan sexual harassment. Perlunya 
pengawasan penggunaan media online dengan baik khususnya terhadap anak-anak dibawah umur 
dan juga edukasi yang cukup tentang media digital maupun media online. 
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