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BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan Survei

Survei Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual ini ditujukan untuk me-

mahami latar belakang terjadinya kasus kekerasan berbasis gender di 

ranah online, yang ditujukan untuk mengembangkan proyek sosial untuk 

anak muda untuk dapat lebih memahami unsur KBGO, meningkatkan pe-

ngetahuan edukasi seksual khususnya di ranah online dan penanganan 

kasus KBGO di Indonesia.  

Survei ini bersifat rahasia, data diri dan informasi responden tidak akan 

dipublikasi dan hanya akan digunakan untuk keperluan survei dan riset 

semata. Konteks bahasa yang digunakan dalam survei; a) Telanjang ada-

lah kondisi dimana seseorang tidak menggunakan pakaian apapun/te-

lanjang bulat, b) Setengah telanjang adalah kondisi dimana seseorang 

hanya menggunakan pakaian dalam (bra dan panty untuk perempuan 

dan boxer untuk laki-laki).
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BAB II - METODE 

Target Peserta yang berpartisipasi dalam 

pengisian Survei Penyebaran Konten Intim 

Non-Konsensual adalah pengguna sosial 

media yang berusia dewasa yakni berda-

sarkan menurut hukum Indonesia adalah 

telah berusia diatas 18 tahun.

Survei ini dilaksanakan dengan metode penelitian kuantitatif. 

A. TARGET PESERTA

B. METODE PENELITIAN
©  Freepik

©  Freepik
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BAB III - HASIL SURVEI

Sumatera Jawa Sulawesi Kalimantan Kep. Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada September 2022 pada 252 

responden, ditemukan hasil sebagai berikut:

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Domisili Responden

38.9%

37,7 %

16,7 %

6,4 %

0,3 %
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Berdasarkan pulau, responden berasal dari Sumatera (38.9%), Jawa 

(37.7%), Sulawesi (16.7%), Kalimantan (6.4%), dan Kepulauan Nusa Tenggara 

Timur (0.3%). Sementara itu. berdasarkan provinsi di Indonesia, responden 

paling banyak berasal dari Jawa Barat dan Sulawesi Utara (12.3% Jawa 

Barat, 12.3% Sulawesi Utara, 11.1% Sumatera Barat, 9.5% Sumatera Selatan, 

8.7% Jawa Tengah, 8.3% Jawa Timur, 8.3% Aceh, sementara 29.5% lainnya 

berasal dari berbagai provinsi lain dengan persentase yang lebih kecil).

Jawa Barat Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan

Jawa Tengah Jawa Timur Aceh Lainnya

12,3 %

12,3 %

11,1 %

8,7 %

8,3 % 9,5 %

8,3 %

29,5 %
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2. Usia Responden

20
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0

Responden berasal dari kelompok usia dewasa awal dengan rincian 24 tahun 

(15.5%), 23 tahun (15.1%), 25 tahun (13.9%), 26 tahun (13.9%), 22 tahun (12.3%), 27 

tahun (7.5%), 20 tahun (6%), 21 tahun (5.6%), sementara 10.2% lainnya berasal 

dari berbagai daerah lain dengan persentase yang lebih kecil.
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3. Jenis Kelamin Responden

Mayoritas responden adalah perempuan (94.8%) sementara responden 

laki-laki memiliki persentase sebesar 5.2%.

Perempuan Laki-laki

94,8 %

5,2%
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54 %

52,4 %

53,6 %

54 %

B. MACAM INTERAKSI DAN AKTIVITAS DALAM PLATFORM ONLINE

1. Orang Tidak Dikenal

100 20 30 40 50 60

 ■ Sebanyak 54% responden pernah mengirimkan foto/video telanjang 

atau setengah telanjang kepada orang yang tidak dikenal.

 ■ Sebanyak 53.6% responden juga pernah diminta untuk membagikan 

foto/video telanjang atau setengah telanjang kepada orang yang 

tidak dikenal. Tidak hanya itu, 52.4% responden mengaku pernah 

diminta membagikan foto/video telanjang atau setengah telanjang 

kepada orang yang tidak dikenal secara paksa.

 ■ Sebanyak 54% responden pernah menerima foto/video telanjang atau 

setengah telanjang dari orang yang tidak dikenal.

Pernah mengirimkan 
kepada orang yang 
tidak dikenal

Pernah diminta untuk 
membagikan kepada 
orang yang tidak dikenal

Pernah diminta untuk 
membagikan kepada 
orang yang tidak 
dikenal secara paksa

Pernah menerima dari 
orang yang tidak dikenal

©  El Confidencial, iStock
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2. Pacar/Mantan Pacar/Seseorang yang 

Memiliki Hubungan Romantis

200

90,1 %

90,9 %

91,3 %

90,9 %

40 60 80 100

Pernah mengirimkan 
kepada orang yang 
memiliki hubungan 
romantis dengannya

Pernah diminta untuk mengirim 
kepada orang yang memiliki 
hubungan romantis dengannya

Pernah diminta untuk mengirim 
kepada orang yang memiliki 
hubungan romantis dengannya 
secara paksa

Pernah menerima dari orang 
yang memiliki hubungan 
romantis dengannya

 ■ Sebagian besar responden mengaku pernah mengirim foto/video 

telanjang atau setengah telanjang kepada orang yang memiliki 

hubungan romantis dengan responden (90.9%). 

 ■ Sebagian besar responden juga pernah diminta mengirim foto/

video tersebut oleh orang yang memiliki hubungan romantis dengan 

responden (91.3%). Lebih lanjut, 90.9% responden mengaku diminta 

untuk melakukan hal tersebut atas paksaan.

 ■ Sebagian besar responden pernah menerima foto/video telanjang 

atau setengah telanjang dari orang yang memiliki hubungan romantis 

dengan responden (90.1%).

©  Nito, Shutterstock
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3. Secara Umum

200

24,3 %

96,8 %

99,2 %

40 60 80 100

 ■ Hampir seluruh responden (99.2%) pernah terpapar atau melihat foto/

video telanjang atau setengah telanjang orang lain di internet.

 ■ Aktivitas mengirimkan foto/video telanjang atau setengah telanjang 

paling banyak ditujukan untuk pacar/mantan pacar/seseorang yang 

memiliki hubungan romantis dengan responden (96.8%). Aktivitas ini 

juga cukup umum ditujukan untuk seseorang yang sama sekali tidak 

dikenal oleh responden (46.6%) maupun orang yang dikenal melalui 

media sosial namun kemudian pernah bertemu secara langsung 

(45.8%). Aktivitas ini juga bisa terjadi di lingkup pertemanan responden 

(25.5%). Sementara itu, meskipun tidak umum dilakukan, sebanyak 

24.3% responden juga pernah mengirimkan foto/video telanjang atau 

setengah telanjang untuk seseorang yang dikenal melalui media 

sosial namun tidak pernah bertemu secara langsung. 

Pernah terpapar
di internet

Ditujukan untuk pacar/mantan pacar/seseorang
yang memiliki hubungan romantis dengannya

Ditujukan untuk 
orang yang 
tidak dikenal

Ditujukan untuk orang yang dikenal 
melalui media sosial, kemudian 
pernah bertemu secara langsung

Terjadi dalam
lingkup pertemanan

Ditujukan untuk orang yang dikenal melalui media sosial,
namun tidak pernah bertemu secara langsung

46,6 %

45,8 %

25,5 %
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C. JENIS MEDIA YANG DILIHAT DALAM PLATFORM ONLINE

1. Jenis Media

150

9,5%

44 %

68,3 %

30 45 60 90

42,5 %

36,5 %

35,5 %

Jenis foto atau video intim yang paling umum untuk dibagikan adalah 

ketika responden sedang menggunakan pakaian dalam (68.3%). Selain 

itu, foto/video telanjang atau setengah telanjang dari cermin (mirror shot) 

dan foto/video dalam pakaian renang seperti dengan bikini dan celana 

renang juga cukup umum dibagikan oleh responden, dengan persentase 

masing-masing sebesar 44% dan 42.5%. Jenis foto atau video intim lain 

yang pernah dibagikan responden adalah foto salah satu bagian tubuh 

(36.5%), foto/video telanjang tanpa busana apapun (35.5%),  serta foto/

video ketika sedang melakukan aktivitas seksual (9.5%).

Pakaian dalam

Mirror shot

Pakaian renang

Salah satu bagian tubuh

Tanpa busana

Saat beraktivitas sesual

©  Unreserved, iStock
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2. Motif

200

10
,7

%

44,8 %

84,5 %

40 60 80 100

Diminta orang lain untuk melakukan

Memastikan ketertarikan lawan bicara

Menerima paksaan dan ancaman

Motif responden untuk mengirimkan atau membagikan foto atau video 

telanjang atau setengah telanjang paling banyak disebabkan karena 

responden diminta oleh orang lain untuk melakukan hal tersebut (84.5%). 

Alasan lain responden mengirimkan foto/video intim tersebut adalah untuk 

memastikan ketertarikan lawan bicara (44.8%). Selain itu, sebanyak 10.7% 

responden mengaku alasan mengirimkan foto/video intim adalah karena 

menerima paksaan dan ancaman (10.7%).

150

16,7 %

34,5 %

79,8 %

30 45 60 90

Terkejut/kaget

Jijik

Perasaan yang paling umum dialami responden ketika menerima foto.

video telanjang atau setengah telanjang oleh seseorang tanpa diminta 

adalah terkejut/kaget (79.8%), jijik (34.5%), dan marah/kesal (16.7%).

Marah/kesal

3. Dampak/Perasaan
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4. Frekuensi

150

44 %

68,3 %

30 45 60 90

42,5 %

36,5 %

35,5 %

 ■ Frekuensi responden pernah menerima foto/video telanjang atau 

setengah telanjang tanpa diminta sebanyak satu atau dua kali menjadi 

yang paling umum terjadi (55.6%), sementara 42.5% responden 

mengaku pernah menerima lebih dari lima kali dan 2% responden 

menerimanya setiap minggu.

 ■ Sebanyak 52.6% responden pernah melihat foto/video telanjang atau 

setengah telanjang di platform online sebanyak satu atau dua kali, dan 

44.2% lainnya pernah melihat hal tersebut sebanyak lebih dari lima kali.

Menerima sebanyak 
satu/dua kali

Menerima lebih
dari lima kali

Menerima
setiap minggu

Melihat sebanyak 
satu/dua kali

Melihat sebanyak 
lebih dari lima kali

©  BBC, Getty Images
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5. Jenis Platform Online

150

63,1 %

69,4 %

30 45 60 90

Telegram

WhatsApp

Facebook Messenger

Responden menerima foto/video telanjang atau setengah telanjang 

dari berbagai platform online, namun paling sering terjadi di Telegram 

(69.4%), Whatsapp (63.1%), dan Facebook Messenger (55.6%). Lebih lanjut, 

responden juga biasanya melihat dan membagikan foto/video telanjang 

atau setengah telanjang di ketiga platform tersebut dengan urutan yang 

sama, yaitu Telegram, Whatsapp, dan Facebook Messenger.

55,6 %

6. Usia Pertama Kali Terpapar

150

64,5 %

68,3 %

30 45 60 90

Menerima/dikirimi dari 
orang yang tidak dikenal 
pada usia 18-25 tahun

Terpapar di platform 
online pada usia
18-25 tahun

 ■ Sebagian besar responden pertama kali menerima atau dikirimi foto/

video telanjang atau setengah telanjang dari orang yang tidak dikenal 

pada usia emerging adults, yaitu pada rentang 18-25 tahun (68.3%). 

 ■ Sebagian besar responden pertama kali terpapar oleh foto/video 

telanjang atau setengah telanjang di platform online juga pada 

rentang usia 18-25 tahun (64.5%).
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7. Usaha Menghentikan

200

90,9 %

91,3 %

90,9 %

40 60 80 100

Meminta untuk
berhenti mengirimkan

Melaporkan
atau memblokir

Meminta untuk
berhenti memaksa

 ■ Hampir seluruh responden pernah meminta seseorang untuk berhenti 

mengirimkan foto/video telanjang atau setengah telanjang (97.6%), 

dan melaporkan atau memblokir akun yang mengunggah konten 

tersebut di platform online (96.8%).

 ■ Hampir seluruh responden juga pernah berusaha untuk meminta 

seseorang berhenti memaksa responden untuk mengirimkan foto/

video telanjang atau setengah telanjang (92.9%).

©  Nadine Shaabana, Unsplash
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D. HAL YANG DIALAMI SETELAH TERPAPAR FOTO ATAU VIDEO 

INTIM DALAM PLATFORM ONLINE

1. Tanpa Kehendak (non-consensual)

100

47,2 %

49,6 %

20 30 40 50

Pernah diambil tanpa 
kehendak/persetujuan

Pernah diambil dan disebar 
tanpa kehendak/persetujuan

Pernah disebarluaskan tanpa 
kehendak/persetujuan

 ■ Sebanyak 49.6% responden mengaku pernah diambil foto/video 

telanjang atau setengah telanjangnya tanpa kehendak maupun 

persetujuan responden.

 ■ Sebanyak 47.2% responden mengaku tahu bahwa foto/video telanjang 

atau setengah telanjang responden tersebar ke orang lain tanpa 

kehendak maupun persetujuan responden.

 ■ Sebanyak 40.1% responden menyatakan bahwa seseorang yang 

pernah menerima foto/video telanjang atau setengah telanjang 

responden menyebarluaskan konten tersebut ke platform online tanpa 

kehendak responden.

©  Junglam

40,1 %



18

2. Aktivitas di Platform Online

200

32,1 %

36,1 %

25 30 35 40

Pernah menyunting dan 
mempublikasikan ke 
platform online

Pernah melihat 
diperjualbelikan di 
platform online

 ■ Sebanyak 36.1% responden menyatakan bahwa seseorang pernah 

menyunting (edit) foto/video telanjang atau setengah telanjang 

responden dengan wajah atau tubuh orang lain dan mempublikasikan 

konten tersebut ke platform online.

 ■ Sebanyak 32.1% responden mengaku pernah melihat foto/video 

telanjang atau setengah telanjang responden diperjualbelikan di 

platform online.

©  Seeking Alpha, iStock
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©  Wreg

3. Pelaporan Kasus

250

74,9 %

60,3 %

40 55 70 85

Tidak pernah 
melaporkan melalui fitur
report yang tersedia

Tidak pernah 
melaporkan melalui 
ke pihak kepolisian

 ■ Akan tetapi, masih banyak responden yang tidak pernah melaporkan 

foto/video telanjang atau setengah telanjang yang tersebar di 

platform online melalui fitur report yang tersedia (60.3%).

 ■ Sebagian besar responden juga tidak pernah melaporkan orang yang 

menyebarkan foto/video telanjang atau setengah telanjang tanpa 

persetujuan responden ke pihak kepolisian (74.9%).
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4. Edukasi yang Diterima

100

24,3 %

36,7 %

47,4 %

20 30 40 50

18,3 %

37,8 %

31,5 %

Pengetahuan edukasi
seksual dari sekolah 

©   Holly Andres, The New York Simes

 ■ Responden mendapatkan pengetahuan seputar edukasi seksual dari 

beberapa sumber, seperti dari pendidikan di sekolah (47.4%) dan 

orang tua (36.7%), dan media sosial (18.3%).

 ■ Responden juga mendapatkan pengetahuan seputar literasi digital 

dari beberapa sumber, yaitu dari pendidikan di sekolah (37.8%), orang 

tua (31.5%), teman (24.3%), dan internet/media sosial (18.3%).

 ■ Sementara itu, 17.1% responden mengaku tidak pernah mendapatkan 

pengetahuan edukasi seksual maupun literasi digital dari manapun.

18,3 %

17,1 % Pengetahuan edukasi
seksual dari orang tua

Pengetahuan edukasi
seksual dari media sosial

Pengetahuan literasi
digital dari sekolah

Pengetahuan literasi
digital dari orang tua

Pengetahuan literasi
digital dari teman

Pengetahuan literasi
digital dari internet/medsos

Tidak mendapatkan edukasi
seksual atau literasi digital
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BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Survei Penyebaran  

Konten Intim Non-Konsensual yang 

telah dilaksanakan. Mayoritas res-

ponden sudah mengetahui tentang 

penyebaran konten intim melalui 

platform online. Meskipun demiki-

an, responden yang sudah pernah 

mengirimkan konten intimnya ti-

dak memiliki kesadaran mengenai 

revenge porn adapun alasannya 

adalah karena pelaku revenge porn 

umumnya merupakan pasangan 

atau mantan pasangan dari korban 

dimana responden yang menjadi 

korban tidak memiliki keberanian 

untuk melapor ataupun pengeta-

huan bagaimana cara melapor-

kan kasusnya. Dapat disimpulkan 

dari survei walaupun responden 

73% sudah pernah mendapatkan 

pengetahuan seputar edukasi sek-

sual namun masih banyak yang 

tidak menerapkan edukasi seksual 

yang dimilikinya dalam beraktifitas 

di platform online. Maka dari itu, di 

era digitalisasi sekarang ini diper-

lukan kombinasi dari edukasi sek-

sual dan literasi digital didukung 

dengan usaha yang konstan untuk 

memberikan edukasi seksual kepa-

da pengguna internet baik dari usia 

remaja maupun dewasa. Meskipun 

sudah ada undang-undang yang 

mengatur penyebaran konten in-

tim di Indonesia, namun penggu-

na internet perlu diedukasi tentang 

konsekuensi dari mengirimkan dan 

menyebarkan konten intim di plat-

form online agar tidak hanya ter-

hindar dari menjadi korban namun 

juga untuk tidak menjadi pelaku.
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