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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Anak merupakan tokoh masa depan yang berperan penting sebagai penentu nasib 

bangsa ke depannya yang akan tumbuh dan berkembang dan bersaing dengan 

bangsa lain di dunia ini. Perlindungan anak merupakan salah satu cara untuk 

menjamin, melindungi, dan memenuhi hak anak dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi sehingga anak dapat hidup bebas dan berkembang dengan baik.  

Namun sayangnya tingkat perlindungan anak di Indonesia masih kurang, 

hal ini dibuktikan dari kasus penculikan anak yang terus meningkat anaknya dari 

tahun ke tahun. Angka kasus penculikan anak di Indonesia tergolong tinggi dan 

kasus ini banyak terjadi di kota besar khususnya Jakarta yang sebagian besar 

terjadi karena sifat anak yang mudah percaya dengan orang lain juga kelalaian 

dalam penyampaian edukasi pada anak untuk berhati-hati.  

Penulis merancang sebuah kampanye pencegahan bahaya penculikan yang 

ditujukan untuk anak yang memiliki pesan agar anak-anak selalu hati-hati dan 

waspada bila bertemu dengan orang asing. Pesan kampanye ini diwujudkan dalam 

bentuk sebuah video motion graphic dengan karakter anak, mama, dan orang 

asing yang diilustrasikan melalui style kartun agar lebih menarik untuk anak. 

Video ini memiliki jalan cerita yang mengisahkan seorang anak bernama Hugo 

yang menemani Mamanya berbelanja lalu bertemu dengan orang asing. Namun, 
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karena Hugo pintar dan mengingat perkataan Mama, maka Hugo dapat terhindar 

dari bahaya percobaan penculikan. 

Untuk itu, perancangan kampanye pencegahan  bahaya penculikan pada 

anak dengan media video motion graphic ini diharapkan anak dapat lebih berhati-

hati dan waspada dengan lingkungan di sekitarnya, juga membantu guru dan 

orang tua untuk mengedukasi anak agar selalu berhati-hati serta memberi impact 

yaitu mengurangi kasus penculikan anak yang terjadi di Jakarta. 

 Saran 

Berikut merupakan saran-saran yang dapat penulis sampaikan untuk peneliti lain 

yang hendak melakukan perancangan sebuah kampanye bagi anak: 

1. Melakukan observasi dan riset terhadap fenomena masalah yang diangkat 

melalui berbagai macam sumber. Hai ini akan berguna dalam membuat 

strategi yang tepat untuk perancangan dan juga mendapatkan message 

yang tepat dan sesuai dengan sasaran 

2. Mencari referensi dan metode perancangan yang sesuai sebagai panduan  

3. Melakukan eksplorasi dengan salah satunya mencari banyak referensi 

visual yang baik dan memaksimalkan mindmapping dan brainstorming 

agar membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas 

4. Membuat timeline kerja yang tepat agar perancangan bisa maksimal dan 

berjalan sesuai dengan waktunya. 
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Penulis berharap bahwa hasil penelitian perancangan kampanye pencegahan 

penculikan pada anak ini dapat dilanjutkan atau digunakan sebagai inspirasi 

penelitian kampanye pada anak berikutnya atau digunakan sebagai referensi 

panduan penanganan rehabilitasi anak bekas korban penculikan di masa 

mendatang. 
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