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BAB III 
METODELOGI 

 

3.1.  Data Penelitian 

Selain menggunakan buku sebagai penunjang data, penulis juga melakukan 

wawancara, observasi, serta pengumpulan sumber dokumen sebagai pengumpulan 

data dalam metode kualitatif.   

 Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti LSM Komnas 

Anak, orangtua korban, psikolog anak, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data langsung baik dari para ahli, maupun dari pihak yang berkaitan 

langsung dengan korban kekerasan seksual. Wawancara juga dilakukan guna 

mengetahui kegiatan kampanye sosial apa saja yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh pihak lembaga terkait.  

 Pengumpulan sumber dokumen dilakukan di Departemen Kriminologi 

Universitas Indonesia yang mengkaji tentang bagaimana modus, motif, jenis, latar 

belakang serta psikologi pelaku yang melakukan kekerasan seksual pada anak.  

Penulis melakukan observasi ke beberapa daerah pemukiman warga perkotaan 

kalangan menengah bawah di wilayah Jakarta. Observasi ini dilakukan sebagai 

sumber kajian yang dapat digunakan dalam perancangan media visual kampanye 

sosial. Dengan dilakukannya observasi, maka penulis dapat memperoleh data 

mengenai media apa yang dekat dengan target primer dan sekunder yang dituju.   
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3.1.1.  Data 

Pengumpulan data wawancara, dokumen, serta observasi yang dilakukan penulis 

sebagai studi lapangan dilakukan penulis sesuai dengan jadwal rencana seperti 

yang tertera di bawah ini.  

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 

No Tanggal Jenis Penelitian 

1. Kamis, 11 
September 2014 

Perolehan data dokumen Laporan Tahunan Komnas 
Anak 2012-2014 

2.  Senin, 15 September 
2014 

Wawancara dengan Ibu Melli (Divisi Kekerasan 
Seksual Komnas Anak) 

3.  Minggu, 12 Oktober 
2014 

Wawancara dengan orangtua Mawar. (Nama 
disamarkan-korban kekerasan seksual) 

4. Senin, 13 Oktober 
2014 

Wawancara dengan psikolog anak, Ibu Jovita Maria 
Ferliana, M. Psi. 

5. Selasa, 14 Oktober 
2014 

Perolehan data dokumen Departemen Kriminologi 
Universitas Indonesia 

6.  Selasa, 21 Oktober 
2014 

Wawancara dengan Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan),  Elwi Gito, dan Ibu Mia  

7. Selasa, 4 Oktober 
2014 

Observasi pemukiman warga sekitar Tanah Kusir, 
Komplek Kostrad, Pondok Indah, Jakarta Selatan 

8. Minggu, 10 
November 2014 

Observasi pemukiman warga sekitar Manggarai 

 

3.1.2.  Detail Data Lapangan 

Berdasarkan data  yang memaparkan jadwal penelitian penuslis, maka penulis 

menguraikan penjelasan dari perolehan data. 
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Berikut uraian perolehan data  : 

1.  Dokumen Laporan Tahunan Komnas Anak 2012-2014 

Perolehan dokumen laporan tahunan Komnas Anak dilakukan dengan mendatangi 

kantor Komnas Anak yang berlokasi di Jl. TB Simatupang No.33 Pasar Rebo, 

Jakarta Timur pada Kamis, 11 September 2014. Permohonan perolehan data 

dilakukan oleh penulis dengan pihak arsip Komnas Anak. Data yang diperoleh 

berupa Laporan Tahunan 2012 hingga pertengahan 2014 yang berisi rangkuman 

berbagai hak serta kebutuhan anak yang terjadi setiap tahunnya. Data yang 

diperoleh penulis digunakan sebagai penguat latar belakang perancangan visual 

kampanye sosial. Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan Komnas Anak 2012 

(Menggugat Negara Membentuk Mekanisme Nasional Perlindungan Anak), 2013 

(Wujudkan Indonesia Menuju Ramah Anak dan Bebas Kekerasan), Tengah Tahun 

2014 (Indonesia Satu Aksi : Menentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak) 

penulis memperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual 

pada anak dalam periode tersebut. Komnas Anak, sebagai lembaga independen di 

bidang pemenuhan, promosi, dan perlindungan anak di Indonesia telah 

menetapkan tahun 2013/2014 sebagai Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual 

Terhadap Anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh data tahunan Komnas Anak yang 

menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dan 

menjadi kasus yang paling tinggi diantara kekerasan pada anak lainnya, seperti 

kekerasan fisik, dan kekerasan psikologis. Kekerasan seksual yang terjadi dibagi 

berdasarkan jenisnya, yaitu sodomi, perkosaan, pencabulan, dan incest. Sejak 

2012 hingga pertengahan 2014, kasus ini didominasi oleh kalangan menengah 
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kebawah, yang pelakunya merupakan orang terdekat korban. Pelaku didominasi 

oleh kalangan non pedofil yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya setelah 

mengakses konten-konten pornografi, dan melampiaskannya pada kaum tidak 

berdaya, seperti anak-anak.    

2.  Wawancara dengan Divisi Kekerasan Seksual, Komnas Anak 

Wawancara dengan divisi kekerasan seksual Komnas Anak, Ibu Melli yang 

berlangsung pada Selasa, 16 September 2014, di kantor Komnas Anak, Jl. TB 

Simatupang No.33 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan data dari pihak terkait yang sering berhadapan, dan sering 

menangani para korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh berupa lokus 

kejadian, jenis kekerasan, bagaimana lingkungan korban dan pelaku, dampak apa 

yang dialami korban, bagaimana reaksi orangtua, apa yang harus dilakukan 

orangtua ketika mengetahui anaknya menjadi korban, serta kampanye apa saja 

yang sudah pernah dilaksanakan oleh Komnas Anak untuk menangani fenomena 

yang terjadi.   

 Kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan terjadi pada 

masyarakat perkotaan kalangan menengah bawah yang dilakukan oleh pihak 

terdekat anak, yaitu lingkungan sosial anak. Pelaku kekerasan seksual didominasi 

oleh tetangga korban yang mengambil kesempatan pada saat kedua orangtua 

korban pergi bekerja. Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa kedua orangtua 

harus bekerja, dan biasanya mereka menitipkan anak mereka dengan oang 

terdekat yang mereka percaya seperti tetangga. Kedua orangtua yang sibuk 
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bekerja membuat hubungan antara anak dengan orangtua tidak saling tebuka, dan 

berkaitan dengan pola asuh terhadap anak. Pola masyarakat pada kalangan ini 

masih menanggap pendidikan seks sebagai hal tabu yang harus ditutupi dan 

menjadi sesuatu yang tidak  pantas untuk diajarkan kepada anak-anak.   

 Latar belakang pelaku melakukan kekerasan seksual ialah munculnya 

birahi yang tidak tertahan akibat dari tontonan video pornografi. Nafsu yang 

begitu besar dan tidak terkendali ini mereka lampiaskan kepada kaum lemah yang 

belum mengerti apapun mengenai kegiatan seksual. Anak-anak akan dengan 

mudah dirayu dan bahkan diancam oleh pelaku untuk tidak mengatakannya pada 

siapapun.   

 Jenis kekerasan seksual yang marak terjadi ialah sodomi dan pencabulan.  

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu familial abuse yang disebut 

incest, dilakukan oleh keluarga sendiri, seperti orangtua, paman, kakak, adik, dll, 

serta extrafailial abuse, yang dilakukan oleh pihak bukan keluarga seperti pada 

lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial.   

 Seksualitas masih menjadi hal yang tidak lumrah untuk dibicarakan dalam 

kalangan menengah bawah. Kasus kekerasan seksual menjadi sebuah aib keluarga 

yang harus ditutupi.  Hal ini membuat para orangtua enggan untuk melaporkan 

dan menindaklanjuti kasus tesebut. Kebanyakan dari kasus kekerasan seksual 

terlambat dilaporkan pada polisi, mereka cenderung saling menunggu adanya 

kasus serupa yang dilaporkan, baru mereka berani melaporkan. Hal ini berdampak 

pada penanganan psikologis korban. Kendala ekonomi juga menjadi alasan 
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mengapa orangtua tidak menindak lanjuti kasus tersebut. Walaupun tindak 

pelaporan dan terapi bersifat gratis, mereka tetap membutuhkan biaya transportasi 

untuk pergi, dan juga biaya untuk menjangkau tempat terapi psikologi sang anak.   

 Penanganan kekerasan seksual anak dalam Komnas Anak dibagi menjadi 

dua, yaitu penanganan psikologis, serta penanganan hukum. Komnas Anak 

melakukan kerja sama dengan Klinik Terpadu Psikologi Universitas Indonesia 

untuk menangani psikologi korban. Sedangkan bantuan hukum dapat dilakukan 

dengan melaporkan kronologis kejadian, penyerahan bukti, serta akte kelahiran 

sebagai bukti bahwa usia korban masih tergolong usia anak yang berhak untuk 

dilindungi (0-18 tahun). Pelaporan dilakukan di unit PPA (Perlindungan 

Perempuan dan Anak) di Polres setempat.  Selanjtnya akan dilakukan wawancara 

pada korban. Komnas Anak akan membantu menyerahkan surat dukungan kepada 

pihak kepolisian untuk menangkap pelaku.  Pengaduan ini dapat dilakukan dengan 

cara mendatangi Komnas Anak secara langsung, atau melalui telepon, maupun 

media sosial.   

 Komnas Anak telah melakukan serangkaian kegiatan kampanye sosial 

sebagai langkah meminimalisir kasus kekerasan seksual anak. Pada Januari-

Februari 2013, Komnas Anak melaksanakan kampanye di bundaran HI guna 

menggugah kesadaran masyarakat terhadap kejahatan yang marak terjadi. April 

2013 kampanye sosial dilajutkan kembali dengan menggandeng Ibu menteri 

pemberdayaan perempuan, Linda Amalia Sari Gumelar sebagai ikon kampanye.  

Kampanye ini dilaksanakan di Monas. Kampanye ini didukung dengan BNPA, 

dan pemprov DKI Jakarta. Mentri pemberdayaan perempuan membentuk P2TP2A 
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(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), yang memiliki 

program sosialisasi, serta penanggulangan psikologi korban kekerasan seksual 

anak. P2TP2A terdapat di setiap provinsi yang bersifat bebas biaya atau gratis.  

Pada 2013, Komnas Anak membentuk Satgas Perlindungan Anak yang 

merupakan tim reaksi cepat penanggulangan anak.     

 Januari-Juni 2014 Komnas Anak kembali melaksanakan kampanye sosial 

yang langsung dihadiri oleh Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait.  

Materi yang disampaikan ialah seputar ciri-ciri korban kekerasan seksual, cara 

pelaporan kasus, deteksi dini, serta bagaimana perubahan perilaku anak yang 

menjadi korban.  Acara ini berlangsung di Tugu, Jakarta Utara.   

3.  Wawancara dengan orangtua Mawar (Nama disamarkan-korban kekerasan 

seksual) 

Wawancara kedua dilakukan dengan orangtua yang memiliki anak korban 

kekerasan seksual. Responden wawancara merupakan contoh dari kasus kekerasan 

seksual yang diharapkan tidak terulang lagi pada target primer dan target 

sekunder. Wawancara dilakukan pada Minggu 12 Oktober 2014 yang bertempat di 

ruang pribadi ruko Rosanta Perumahan Puri Asih Blok A No.7, Puri Asih, 

Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia.  Pertanyaan 

yang diberikan seputar kronologis kekerasan seksual yang terjadi pada anak 

Beliau, dampak fisik dan psikologis, serta penanganan orangtua terhadap kasus 

yang terjadi.   
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 Korban dengan inisial D, sebut saja Mawar merupakan anak dari sepasang 

suami istri yang kesehariannya disibukan dengan rutinitas pekerjaan. Sang anak 

sering kali ditinggal bersama kakak dan adiknya di rumah tanpa pengawasan 

orangtua. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku,seorang pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dalam menjalankan aksinya melakukan kekerasan seksual 

terhadap korban di rumah pelaku sendiri. Kejadian berlangsung pada saat korban 

berusia 4 tahun (sebelum TK), dan sang pelaku pada saat itu masih duduk di 

bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kekerasan seksual yang 

terjadi pada Mawar terungkap setahun setelah kejadian, ketika Mawar masuk 

Taman Kanak-kanak (TK), dan pelaku masuk Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Tiga bulan setelah kejadian sang Ibu sempat merasa curiga karena terdapat bercak 

darah di pakaian dalam Mawar, namun Mawar tidak berkata jujur, dia mengatakan 

bahwa bercak darah tersebut ada karena Mawar terjatuh dari sepeda.  Satu tahun 

kemudian, Ibu Mawar mendapati Mawar sedang memperagakan sebuah gerakan 

dengan bantal guling yang terlihat seolah-olah sedang melakukan hubungan 

seksual dengan manusia. Sang Ibu yang curiga langsung mengintrogasi Mawar, 

Mawar pun mengatakan kejadiaan yang sebenarnya. Sang pelaku melakukan 

aksinya di rumahnya sendiri saat keadaan rumah sepi tanpa ada penghuni lainnya.  

Pelaku mengaku kepada Ibu Mawar melakukan kejahatan tersebut karena merasa 

terangsang saat melihat video porno yang diakses melalui handphone. Pelaku 

yang merupakan tetangga korban melakukan aksinya dengan modus menawarkan 

diri sebagai teman bermain Mawar dikala kedua orangtua Mawar bekerja.  

Orangtua Mawar tidak menaruh rasa curiga sedikitpun karena pelaku memang 
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dikenal dekat dengan anak-anak disekitar lingkungan. Pelaku mengaku kepada 

orangtua Mawar sudah memiliki kekasih namun tidak berani melakukan hal 

tersebut dengan kekasihnya lantaran tidak berani karena adanya rasa kekhawatiran 

hamil pada kekasih pelaku. Akhirnya pelaku melampiaskan hawa nafsu yang 

penuh dengan rasa penasaran tersebut kepada anak-anak yang cenderung lemah 

dan tidak bisa melakukan perlawan. Kejadian ini tidak hanya dilakukan sekali 

saja, namun dilakukan berkali-kali. Hal ini diakui oleh Mawar dan pelaku saat 

ditanyakan oleh kedua orangtua mengenai hal tersebut. Tidak hanya Mawar saja 

yang menjadi korban, namun masih ada beberapa anak perempuan yang menjadi 

korban pelampiasan hamwa nafsu sang pelaku. Korban yang seluruhnya anak 

kecil berada pada wilayah yang sama, dan merupakan tentangga dekat pelaku.   

 Ketika orangtua Mawar mengetahui kejadian yang sebenarnya, mereka 

pun langsung membawa Mawar ke bidan terdekat untuk diperiksa secara fisik.  

Bidan mengatakan bahwa alat kelamin Mawar sudah mengalami luka yang cukup 

serius dan terlihat lebih lebar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa 

kekerasan ini telah dilakukan secara berulang kali oleh pelaku. Bidan yang 

memeriksa Mawar menganjurkan kepada kedua orangtua Mawar untuk segera 

membawa Mawar ke Rumah Sakit Umum terdekat untuk pemeriksaan lebih 

lanjut, karena bidan tidak memiliki wewenang untuk melakukan visum. Setelah 

dibawa ke Rumah Sakit Umum, pihak rumah sakit mengatakan bahwa hal tersebut 

harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun ayah Mawar menolak 

dengan alasan bahwa kejadian ini merupakan aib bagi mereka, dan tidak ingin 

kejadian tersebut tersebar menjadi lebih luas. Alasan lainnya ialah kendala pada 
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biaya transport saat akan melakukan berbagai pemeriksaan dan biaya lainnya 

untuk para pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kasus. 

4. Wawancara dengan psikolog anak, Ibu Jovita Maria Ferliana, M. Psi.   

Penulis melakukan wawancara dengan ahli psikologi, yaitu Ibu Jovita Maria 

Ferliana M. Psi. Beliau berprofesi sebagai dosen fakultas psikologi Universitas 

Kristen Krida Wacana dan Universitas Tarumanagara. Tidak hanya mengajar di 

beberapa universitas swasta, Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Royal Taruma.  

Beliau dikenal sebagai spesialis psikologi anak yang sering menulis artikel seputar 

psikologi anak dalam beberapa tabloid ibu dan anak. Stasiun TV swasta juga tidak 

jarang mengundang Ibu Jovita Maria Ferliana M. Psi.  sebagai pembicara seputar 

psikologi anak.   

 Wawancara dengan psikolog anak, Jovita Maria Ferliana, M. Psi. 

dilakukan guna memperoleh data yang lebih mendalam mengenai psikologi calon 

korban, korban, dan kaitannya dengan dampak yang akan  dialami oleh korban, 

serta bagaimana cara orangtua korban menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan 

kekerasan seksual pada anak.  Selain itu, penulis juga memperoleh data mengenai 

psikologi, motif, dan modus para pelaku kekerasan seksual anak. Wawancara ini 

dilakukan di ruang BLPA Gedung A Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) 

pada Senin 13 Oktober 2014.   

 Jovita Maria Ferliana, M. Psi.  mengatakan bahwa kaum anak merupakan 

pihak tidak berdaya, lemah, dan cenderung sulit melakukan perlawanan terhadap 

orang dewasa, terlebih orang dewasa yang mereka percayai dan mereka hormati. 
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Anak-anak dengan kepribadian yang  sering menyendiri, cenderung diam, jarang 

bermain dengan teman kelompok seusianya, pemalu dan kesepian dikategorikan 

sebagai anak inverior. Anak-anak kategori inilah yang sering menjadi incaran   

para pelaku kekerasan seksual anak. Usia anak yang berpotensi menjadi korban 

ialah anak yang berusia 12 tahun kebawah, dan paling banyak terjadi pada usia 3-

6 tahun. Semua lapisan masyarakat berpotensi menjadi korban kekerasan seksual 

pada anak, namun lingkungan menengah kebawah menjadi lingkungan yang 

paling berpotensi terjadi kekerasan seksual. Minimnya sistem penjagaan pada 

anak menjadi celah bagi para pelaku. Latar belakang kesulitan ekonomi yang 

terjadi pada keluarga menengah kebawah mengharuskan kedua orangtua bekerja, 

sehingga kegiatan anak di rumah menjadi tidak terkontrol. Pola asuh kalangan 

menengah bawah yang masih tabu dengan edukasi seksual membuat kebanyakan 

orangtua tidak mengajarkan edukasi seks kepada sang anak. Edukasi seks 

tentunya diberikan sesuai dengan porsi usia anak. Edukasi seks diberikan kepada 

anak secara sains, tanpa adanya unsur atau maksud pornografi didalamnya. Orang 

tua sudah seharusnya menjadi pihak pertama yang mengajarkan anak mengenai 

edukasi seks dini. Pihak kedua ialah sekolah. Jangan biarkan anak mencari tahu 

sendiri melalui teman atau melalui media apapun yang dapat diakses oleh anak-

anak. Edukasi ini dapat diberikan kepada anak saat mereka pertama kali 

menanyakan hal tersebut, atau dapat juga diberikan saat anak dalam kategori usia 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak). Jovita Maria 

Ferliana, M. Psi. juga mengatakan bahwa kebanyakan orangtua masih 

menganggap kekerasan seksual pada anak merupakan aib yang harus disimpan.  
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Hal ini membuat kasus kekerasan seksual pada anak terlambat dilaporkan dan 

bahkan tidak ditindak lanjuti sama sekali oleh orangtua yang bersangkutan.  

Akibatnya, trauma psikologis pada anak juga terabaikan. 

 Dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual dibagi menjadi 

dua, yaitu dampak fisik, dan dampak psikologis. Dampak fisik merupakan 

dampak yang terlihat secara fisik, seperti timbulnya luka pada daerah reproduksi, 

maupun daerah lainnya yang diekspolitasi oleh pelaku. Dampak fisik merupakan 

salah satu dampak jangka pendek yang masih dapat diobati, dan masih 

memungkinkan untuk dihilangkan. Berbeda dengan dampak fisik, dampak 

psikologis anak merupakan dampak jangka panjang yang sulit untuk dihilangkan.  

Dampak ini dapat terjadi secara langsung atau terjadi dalam waktu dekat setelah 

kejadian berlangsung, atau dapat juga terjadi beberapa lama setelah kejadian.  

Dampak psikologis yang dialami anak dalam jangka pendek ialah berubahnya 

tingkah laku, suka menyendiri, dan seringkali merasa sedih tanpa alasan jelas.  

Sedangkan dampak jangka panjang yang dialami korban ialah timbulnya perasaan 

berdosa, kotor, dan bersalah terhadap dirinya sendiri. Korban menjadi sulit 

menerima keadaan dirinya di masa lalu. Akibatnya, korban cenderung 

menjauhkan diri dari lingkungan yang mengucilkan dirinya. Dampak buruk 

lainnya ialah menolak lawan jenis (penyuka sesama jenis), dan bahkan menjadi 

pelaku kekerasan seksual.   

 Jovita Maria Ferliana, M. Psi. menjelaskan bahwa pelaku kekerasan 

seksual pada anak dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama ialah 

kalangan penderita pedofil. Kelainan seksual seperti timbulnya ketertarikan 

Kampanye Sosial..., Anggraeny Santana, FSD UMN, 2015



67 
 

seksual pada anak kecil perempuan disebut sebagai pedofil, sedangkan 

ketertarikan seksual pada anak laki-laki disebt sebagai pederast. Para penderita 

pedofil dan pederast sangat lihai dalam membaca pancaran mata anak-anak. Para 

predator ini tidak langsung memilih anak sebagai tempat menyalurkan hawa nafsu 

mereka, melainkan memantau terlebih dahulu karakteristik sang anak yang 

menjadi calon korban. Predator kekerasan seksual ini melakukan pendekatan 

terlebih dahulu kepada anak-anak yang cenderung pendiam, dan tidak memiliki 

tempat untuk mengadu (anak inverior). Tidak jarang para pelaku melakukan 

ancaman agar korban tidak menceritakan kepada siapapun. Predator akan dengan 

mudah menciptakan rasa nyaman dan aman pada calon korban. Setelah berhasil 

melakukan pendekatan, predator akan meminta korban untuk mengajak teman-

teman sesama inverior untuk datang kepada sang predator. Korban pun semakin 

bertambah, dan biasanya tidak jauh dari lingkungan korban pertama. Para pedofil 

dan pederast biasanya memilih rumahnya sendiri sebagai tempat melampiaskan 

nafsu seksualnya kepada anak-anak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko 

terbongkarnya kejahatan yang telah dilakukan. Predator biasanya meminta izin 

kepada orangtua korban dengan alasan ingin bermain dengan korban, dan 

menciptakan pencitraan sebagai pencinta anak-anak di mata masyarakat. Selain 

itu, pelaku juga sering kali menawarkan diri sebagai tempat menitipkan anak 

ketika kedua orangtua korban sibuk bekerja. Pedofil dan pederast berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang tinggi hingga yang rendah. Predator 

ini terdapat pada lingkungan rumah seperti ayah, ibu, baik kandung maupun tiri, 

paman, dll. Lingkungan sekolah dan pesantren seperti guru, yang dihormati oleh 
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anak, dan anak sering kali merasa kebingungan apakah yang dilakukan oleh sang 

guru baik atau tidak, petugas keamanan sekolah, guru ekstrakulikuler, dll. 

Lingkungan sosial seperti tetangga, teman, dan pedagang keliling, serta 

lingkungan panti yang terdiri atas pengelolah, pengasuh, dan teman panti.  

Sedangkan kategori kedua ialah pelaku non pedofil. Pelaku non pedofil ini 

melakukan kekerasan seksual atas latar belakang yang berbeda-beda.  Pelaku yang 

dipengaruhi oleh media penyedia konten pornografi biasanya didominasi oleh 

para remaja yang belum memiliki kematangan berfikir, memiliki energi yang 

besar, rasa ingin tahu yang besar namun disalurkan pada anak-anak yang tidak 

berdaya. Para pelaku non pedofil biasanya berasal dari kalangan menengah bawah 

yang tidak jarang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka tinggal di tempat padat 

penduduk, dengan kondisi rumah sempit, dan mengharuskan para penghuninya 

untuk tinggal dan melakukan aktivitas rumah tangga, termasuk aktifitas seksual 

orang dewasa dalam ruangan yang sama. Akibatnya banyak anak dalam 

lingkungan tersebut secara tidak sengaja melihat langsung kegiatan seksual yang 

dilakukan oleh orangtua mereka, dan sang anak dengan kepolosannya 

mempraktikkan apa yang mereka lihat, kegiatan tersebut dipraktikkan dengan 

tetangga mereka. Dari kedua kategori pelaku kekerasan seksual tersebut, 

lingkungan terdekat anak menjadi tempat yang paling rawan terjadi kekerasan 

seksual. Orangtua harus lebih peka terhadap kondisi sekitar anak, mulai terbuka 

dan mau mendengar suara anak, serta peduli terhadap perubahan perilaku pada 

anak. Langkah preventif atau langkah pencegahan akan lebih baik dilakukan 

ketimbang melakukan pengobatan terhadap korban.   
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5.   Data dokumen Departemen Kriminologi Universitas Indonesia 

Metodelogi yang dilakukan penulis guna mendapatkan data mengenai latar 

belakang, dan psikologi pelaku ialah dengan metode pengumpulan dokumen.  

Pengumpulan dokumen yang dilakukan berupa skripsi Departemen Kriminologi 

Universitas Indonesia yang membahas hal-hal terkait mengenai pelaku kekerasan 

seksual anak. Pengumpulan dokumen ini dilakukan pada Selasa, 14 Oktober 2014 

di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Dokumen yang dijadikan bahan 

kajian ialah skripsi dengan judul Kekerasan Seksual terhadap Anak (Child Sexual 

Abuse) di Jakarta, Bogo, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Analisa terhadap 

Pemberitaan Child Seksual Abuse di Harian Warta Kota tahun 2003). Ditulis oleh 

Rini Susilowati, program studi Departemen Kriminologi, Fakultas FISIP, 

Universitas Indonesia (2004). Skripsi lain yang terkait pelaku ditulis oleh Tetra 

Destarie Imantoro (2004), program studi Ilmu Kriminologi, Fakultas FISIP, 

Universitas Indonesia, dengan judul Peran Agen-agen Sosialisasi terhadap 

Pembentukan Kecenderungan Pelecehan Seksual oleh Anak (Analisa Kasus 

Terhadap Anal Pelaku Pelecehan Seksual).   

 Berdasarkan penelitian mengenai pelaku yang dilakukan oleh penulis ilmu 

kriminologi Universitas Indonesia, mayoritas pelaku merupakan orang-orang yang 

dikenal korban, dan menjadi orang kepercayaan korban. Usia pelaku bervariasi, 

mulai dari 15-65 tahun, namun didominasi oleh usia 15-20 tahun. Peneliti 

menyatakan bahwa usia pelaku pada periode tersebut cenderung belum memiliki 

kematangan berfikir, sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya 

dapat mengguncang pertahanan psikis mereka. Pelaku perempuan biasanya 
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melakukan pendekatan dengan cara rayuan dan bujukan, sedangkan pelaku laki-

laki lebih cenderung melakukan pemaksaan yang sifatnya menakuti dan 

mengancam korban. Para pelaku biasanya melakukan aksinya di rumah mereka 

sendiri, karena mereka tahu persis bagaimana kondisi dan situasi di sekitar 

rumahnya sendiri. Kebanyakan dari orangtua korban tidak pernah menyangka 

bahwa pelakunya merupakan tetangga, orang yang mereka percayai, dan mereka 

temui sehari-hari, yang bersikap baik tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan.  

Pelaku menjadikan anak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksualnya.  

Dalam hal ini pelaku telah mengekpoitasi korban tanpa mempedulikan dampak 

jangka panjang yang akan dialami oleh korban.  

 Pelaku rata-rata berpendidikan rendah. Mayoritas latar belakang 

pendidikan mereka mulai dari tamatan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Pendidikan mereka yang rendah berpengaruh pada 

daya saing mereka untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar. Hal ini  

menjadikan kebanyakan dari mereka hanya berprofesi sebagai buruh, sopir, 

pedangan kaki lima, pedagang kecil lainnya, atau bahkan hanya menjadi 

pengangguran. Dengan pendidikan yang rendah, kemampuan pengendalian diri 

mereka pun cenderung rendah. Hal ini berdampak pada saat dorongan seksual 

mereka muncul dan tidak dapat dikendalikan dengan baik, akibatnya kaum anak 

yang tidak berdaya menjadi wadah pelampiasan mereka.   

 Saat orangtua mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban, mereka 

lebih memilih untuk menutup kasus tersebut tanpa melaporkannya kepada pihak 

berwajib.  Stigma aib pada kekerasan seksual anak  masih dianut oleh masyarakat 
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menengah bawah.  Akibatnya kasus tersebut hanya diselesaikan secara berdamai 

antar kedua belah pihak, tanpa ada tindak lanjut secara hukum. Masyarakat 

cenderung tidak berani jika pelakunya merupakan orang terkenal, tokoh 

masyarakat, dan disegani oleh warga sekitar. Solusi berdamai yang dilakukan 

tidak akan memberikan efek jerah bagi para pelakunya. Dengan begitu pelaku 

akan leluasa melakukan hal serupa kembali dengan anak-anak lainnya, sehingga 

angka korban korban pun semakin bertambah banyak. Pelaku juga dapat dengan 

bebas melarikan diri ke daerah lain dengan membawa kebiasaan buruknya 

melakukan kekerasan seksual pada anak-anak. Pelaku yang berhasil ditangkap 

oleh polisi mengaku bawha saat mereka tertangkap mereka sudah melakukan 

kejahatan yang sama lebih dari satu kali dan lebih dari satu korban di lokasi yang 

sama maupun berbeda.   

 Hukum merupakan reaksi formal atas tindak kekerasan seksual pada anak.  

Kejahatan ini masuk dalam ranah hukum pidana yang diatur dalam Undang-

undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hingga saat ini banyak 

masyarakat yang menilai hukuman bagi para pelaku tidak sebanding dengan apa 

yang telah mereka lakukan.   

 Kejahatan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan banyak 

korban yang baru melapor beberapa waktu setelah kejadian, dan biasanya telah 

dilakukan oleh pelaku secara berulang kali. Kondisi lingkungan yang tidak 

mendukung untuk melapor cenderung lebih memperhatikan dampak yang terlihat 

secara fisik ketimbang psikis, dan jalur hukum sebagai langkah peradilan.  

Orangtua juga sering beranggapan jika membawa ke jalur hukum berarti akan 
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membawa mereka pada situasi yang lebih sulit dengan banyaknya prosedur dan 

tidak jarang harus mengeluarkan uang transport, serta kebutuhan lainnya yang 

tidak dapat dihindari.   

 Para korban yang tidak menjalani terapi psikologis akan mengalami reaksi 

kejiwaan pada saat mereka bertambah dewasa. Rasa bersalah, kotor dan berdosa 

akan mereka rasakan saat masuk dalam fase remaja. Bunuh diri, dan yang menjadi 

pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan dampak terburuk dari fenomena 

ini. Kebanyakan dari pelaku justru memang pernah menjadi korban di masa 

lampau, mereka melampiaskan trauma yang mendalam tersebut dengan cara 

melakukan hal yang pernah dilakukan oleh pelaku.   

 Pelaku dengan pengaruh pornografi terkadang tidak melakukan aksinya 

sendirian, namun melakukan secara berkelompok dengan sesama teman yang baru 

saja mengakses konten pornografi.  Sodomi merupakan salah satu jenis kekerasan 

seksual yang dilakukan pelaku.  Sodomi merupakan kelainan pelaku dalam fantasi 

seksualnya.  Mereka lebih menyukai berhubungan dengan cara yang tidak lazim, 

dan dilakukan pada anak-anak yang berjenis kelamin sama.   

 Masih sering terjadi kerancuan antara perkosaan dengan perbuatan cabul.  

Kerancuan ini berdampak pada keputusan hukuman yang akan diberikan pada 

pelaku. Perbedaan antara perkosaan dengan kekerasan seksual terletak pada tindak 

penetrasi penis dengan vagina. Kekerasan seksual tidak terjadi penetrasi, 

sedangkan perkosaan, terjadi pemaksaan penetrasi antara korban dengan pelaku.  

Sementara untuk istilah pencabulan yang awam disebut oleh masyarakat 
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mengarah pada tindak eksploitasi seksual orang dewasa pada anak. Istilah ini 

digunakan masyarakat untuk manghaluskan kata perkosaan yang dinilai lebih 

'kasar dan berat'. 

 Kebanyakan dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga maupun media 

hanya menyebutkan jenis perkosaan, sodomi, dan pencabulan. Mereka tidak 

menyebutkan secara spesifik apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Hal 

inilah yang membuat minimnya istilah dan definisi dalam kekerasan seksual, 

padahal jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat beragam dan 

sangat tidak manusiawi. Bahkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, tidak dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual 

yang dilakukan pelaku.   

 Perilaku yang digolongkan dalam child sexual abuse antara lain : 

a.  Hubungan seksual : 

 1. Terjadi penetrasi, sekecil apapun, ke dalam vagina atau melalui anak 

 seseorang oleh penis orang lain, ditemukan atau tidak ditemukan sperma 

 orang tersebut. 

 2. Ada kontak seksual anatara kelamin baik melalui anal seseorang dengan 

 mulut orang lain 

  3.  Memasukkan satu benda ke dalam kelamin seseorang atau secara anal,  

  kecuali dilakukan untuk kepentingan medis.    
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b.  Kontak seksual 

 Merupakan sentuhan pada kelamin atau organ intim (payudara, sekitar 

kelamin, pinggul, paha, dan bokong) baik dalam keadaan telanjang 

maupun berpakaian.   

 1.  Alasan dibenarkan jika dapat dipertanggungjawabkan, dan dilakukan  

 dengan penuh kasih sayang, seperti mengganti popok, atau pakaian anak. 

 2.  Dilakukan untuk kepentingan medis 

c.  Eksibiosinisme 

 1.  Memperlihatkan alat kelamin pelaku dihadapan anak-anak 

 2.  Secara terus-menerus mempertontonkan alat kelamin di depan anak 

untuk  kepentingan seksual secara paksa dan menggunakan kekerasan 

d.  Eksploitasi seksual 

Merupakan tindak seksual yang mengajak anak untuk : 

 1.  Masuk dalam prostitusi anak 

 2.  Memanfaatkan anak dalam pembuatan film, fotografi, video, peragaan 

 model, atau mempertontonkan anak secara langsung untuk kepentingan 

 seksual.    
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6. Wawancara dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan),  Elwi Gito, dan Ibu Mia 

Wawancara dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) dilakukan oleh penulis dengan Divisi Partisipasi 

Masyarakat, yaitu Elwi Gito, S. I. Kom sebagai asisten kampanye, dan Mia Olivia 

sebagai staff kampanye. Wawancara dilakukan di perpustakaan Komnas 

Perempuan Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta. Wawancara dilaksanakan pada Selasa, 

21 Oktober 2014. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data mengenai 

lingkungan korban dengan pelaku.   

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Komnas Perempuan, mereka 

juga menyatakan hal yang sama mengenai pelaku yang memang orang terdekat 

korban.  Hal ini tidak terlepas dari masalah himpitan ekonomi yang memunculkan 

masalah pemukiman warga yang saling berdekatan satu dengan yang lainnya.  

Masyarakat menengah bawah yang tinggal berdekatan menaruh rasa kekeluargaan 

yang tinggi satu sama lainnya yang membuat mereka saling percaya.  

Kepercayaan antar tetangga ini justru disalah gunakan oleh para pelaku untuk 

melampiaskan kebutuhan seksual mereka. Orangtua korban yang sudah mengenal 

pelaku begitu dalam merasa tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan 

pelaku. Jalur damai tanpa ada tindak hukum membuat para pelaku tidak jerah 

untuk mengulangi hal yang sama.   

 Kota metropolitan seperti Jakarta yang penuh dengan gedung bertingkat 

memiliki sisi lain, yaitu masih adanya pemukiman warga yang begitu rapat, padat, 
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dan penuh sesak. Lokasi ini menjadi lokus terbanyak angka kasus kekerasan 

seksual yang telah dilaporkan oleh orangtua maupun warga. Masih banyak kasus 

sejenis lainnya yang tidak terhitung dan belum melakukan pelaporan. Lokasi 

padat penduduk seperti ini sangat minim dengan fasilitas keamanan, sehingga 

memudahkan warganya leluasa melakukan tindak kekerasan seksual pada anak.  

Anak-anak juga tidak diawasi atau dikontrol oleh kedua orangtuanya, mereka 

cenderung dibebaskan bermain ke mana saja tanpa adanya pengawasan orangtua 

maupun petugas keamanan. Berbeda dengan pemukiman kalangan menengah atas 

yang sudah lebih aman dengan adanya aparat petugas keamanan. 

 Masih banyak terjadi perbedaan paham definisi kekerasan seksual yang 

berdampak pada putusan hukuman yang akan dijalani pelaku. Seperti misalnya 

kekerasan seksual yang dilakukan dengan benda tumpul tidak dikategorikan 

sebagai tindak perkosaan, karena tidak terjadi penetrasi antara vagina dengan 

penis. Padahal hal ini dapat terjadi dengan unsur paksaan yang dapat 

dikategorikan sebagai perkosaan.  

7.  Observasi pemukiman warga sekitar Tanah Kusir 

Observasi dilakukan penulis pada Selasa, 4 Oktober 2014 di wilayah Tanah Kusir, 

Komplek Kostrad, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Observasi dilakukan guna 

mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai pola, dan kondisi pemukiman 

warga yang menjadi target kampanye sosial. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, wilayah Tanah Kusir, tepatnya pada Komplek Kostrad, Pondok Indah 

terdapat pemukiman padat penduduk dengan sistem 'gang'. Warga pada wilayah 

ini tinggal berdempetan, dan jalan menuju ke rumah-rumah warga hanya dapat 
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diakses dengan cara berjalan kaki, atau dengan menggunakan sepeda motor, 

karena keadaan jalan yang tidak memadai.  Profesi dari para penduduknya cukup 

beragam, mulai dari pedagang kecil, petugas keamanan, sopir, karyawan, buruh, 

dll.  Mereka hidup dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, dan saling mengenal 

secara dekat antar tetangga yang satu dengan yang lainnya.  Hal ini membuat rasa 

percaya mereka sangat tinggi. Ketika penulis menayakan tentang kekerasan 

seksual pada anak, kebanyakan dari kaum Ibu mengatakan bahwa mereka belum 

memiliki sikap waspada dalam adanya bahaya kekerasan seksual yang 

mengancam anak-anak mereka. 

8.  Observasi wilayah Manggarai  

Observasi pemukiman warga padat penduduk dilakukan pada wilayah sekitar 

Stasiun Manggarai. Observasi dilakukan pada Minggu, 10 November 2014.  

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat pola yang sama antara wilayah 

Tanah Kusir dengan Manggarai. Terdapat pemukiman warga dengan sistem 'gang' 

kecil. Serupa dengan wilayah Tanah Kusir, gang pada wilayah ini juga tidak dapat 

diakses dengan mobil, melainkan hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki dan 

dengan sepeda motor. Terdapat beberapa titik tempat berkumpulnya warga, 

seperti masjid, warung sayur, warung kopi, dan rumah warga tempat ibu-ibu 

menghabiskan waktu untuk mengobrol. Rasa kekeluargaan, kepercayaan, dan 

gotong royong warga juga tinggi. Kebanyakan dari mereka banyak yang belum 

memiliki rasa waspada terhadap kekerasan seksual pada anak. 
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Gambar 3.1.  Wilayah Manggarai 

(Sumber: Dokumntasi penulis) 
 

9.  Kuisioner Gaya Fotografi dan Media Kampanye Sosial 

Pengumpulan data dalam bentuk kuisioner dilakukan penulis pada lingkungan 

rumah penduduk dengan sistem gang pada wilayah Tanah Kusir, Komplek 

Kostrad, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan pada 

Selasa, 4 Oktober 2014. Penyebaran kuisioner ini dilakukan penulis untuk 

mengetahui bagaimana gaya fotografi yang mudah dipahami oleh warga sekitar. 
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Berikut merupakan gambar yang tercantum pada lembar kuisioner : 

 Gambar A   Gambar B  Gambar C        Gambar D 

Gambar 3.2. Gambar Kuisioner 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
Gambar 3.3. Diagram Pertanyaan 1 
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Gambar 3.4. Diagram Pertanyaan 2 

Gambar 3.5. Diagram Pertanyaan 3 
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Gambar 3.6. Diagram Pertanyaan 4 

 
Gambar 3.7. Diagram Pertanyaan 5 
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Gambar 3.8. Diagram Pertanyaan 6 

 

Gambar 3.9. Diagram Pertanyaan 7 
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3.1.3.  Kesimpulan Hasil Data Lapangan 

Berdasarkan hasil data lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 

menyimpulkan bahwa kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan 

disetiap tahunnya. Usia anak-anak yang menjadi korban didominasi oleh 

kelompok umur dibawah 12 tahun, sekitar 3-6 tahun. Anak-anak pada usia 

tersebut memiliki rasa percaya yanng begitu tinggi terhadap orang dewasa. 

Mereka merupakan kaum lemah yang belum bisa melakukan perlawanan, dan 

belum memahami apa dilakukan oleh orang dewasa terhadap dirinya. Karakter 

anak inverior yang cenderung tertutup dan pendiam menjadi sasaran empuk para 

pelaku kekerasan seksual. Anak dengan tipe inverior akan dengan mudah dirayu 

dan bahkan diancam tanpa berani mengadu kepada siapa pun karena sifatnya yang 

tertutup. Anak jenis ini akan dengan mudah merasa nyaman dengan orang yang 

mendekati mereka. Para pelaku inilah yan sangat lihai mendapatkan rasa nyaman 

dan percaya sang anak. 

 Para pelaku merupakan kalangan terdekat anak yang tahu persis kapan 

kesempatan untuk menjalankan aksinya itu datang. Kedua orangtua korban yang 

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan terpaksa menitipkan 

anak mereka kepada tetangga yang mereka percaya. Kepercayaan ini 

dimanfaatkan oleh pelaku untuk menutup kedoknya sebagai pelaku. Mereka akan 

dengan lihai berlaku seolah-olah mereka menyanyangi anak tersebut dan terlihat 

seperti orang yang mencintai anak-anak. Kebanyakan dari orangtua tidak 

menyangka jika pelaku merupakan orang yang biasanya mereka temui setiap 
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harinya. Para pelaku tahu persis kapan orangtua korban ada di rumah, dan kapan 

orangtua korban pergi. Mereka biasanya menjalankan aksinya di rumah pelaku itu 

sendiri, karena mereka merasa lebih aman jika dilakukan di rumah sendiri dengan 

keadaan yang sepi.   

 Kejahatan kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan menengah 

bawah yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Latar belakang 

pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mampu bersaing untuk 

mendapatkan pekerjaan yang tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya lulus Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan hanya bekerja sebagai 

buruh, pedangan kecil, sopir, atau bahkan penangguran. Pendidikan yang rendah 

membuat pengendalian diri dan kematangan berfikir mereka juga lemah.  Pelaku 

kebanyakan tidak dapat mengontrol hasrat mereka sesaat setelah mengkonsumsi 

konten pornografi seperti video porno, majalah porno, dan media lainnya.  Pelaku 

beranggapan bahwa anak kecil memang makhluk yang lemah yang bisa mereka 

manfaatkan menjadi tempat mereka melampiaskan hasrat mereka.   

 Kalangan menengah bawah memandang kasus kekerasan seksual sebagai 

sebuah aib yang harus disimpan. Sehingga hanya segelintir orangtua yang berani 

melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Orangtua yang masih 

menganggap hal ini sebagai suatu hal yang tabu dan bersifat aib hanya 

menyelesaikan dengan cara berdamai dengan pelaku. Akibatnya pelaku tidak 

merasa jerah dan dengan bebas dapat mengulanginya kembali dengan korban-

korban lainnya. Kendala keuangan juga menjadi alasan orangtua korban enggan 
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melaporkannya kepada polisi.  Mereka beranggapan jika melaporkan kasus berarti 

memepersulit keluarga mereka dengan berbagai prosedur yang harus dijalani, dan 

membutuhkan biaya transportasi, serta biaya lainnya bagi para aparat yang sudah 

membantu jalannya pelaporan kasus.   

 Di sisi lain, dampak psikologis pada korban sangat mendalam dan 

berdampak pada jangka panjang saat mereka tumbuh dewasa. Konsep agama yang 

mengenal dosa membuat mereka merasa kotor dan tidak pantas untuk melakukan 

apa-apa.  Akibatnya banyak korban yang menjadi minder, tidak mau berhubungan 

dengan lawan jenis, bunuh diri, dan yang paling fatal adalah menjadi pelaku 

kekerasan seksual itu sendiri. Korban yang mengalami trauma berkepanjangan 

dan tidak mendapatkan terapi secara psikis sangat berpotensi untuk menjadi 

pelaku di saat mereka beranjak dewasa. Siklus inilah yang hingga saat ini belum 

terputus seperti lingkaran yang terus berputar mengulangi hal serupa secara terus-

menerus.   

 Berdasarkan hasil kuisioner, penulis memilih ilustrasi fotografi dengan 

gaya yang mudah ditangkap oleh masyarakat, tanpa menggunakan unsur-unsur 

simbolik. Perancangan visual ini akan dirancang dengan media cetak. Hal ini 

didasarkan pada hasil kuisioner yang menunjukan bahwa masyarakat pada 

kalangan menengah bawah cenderung akrab dengan media cetak daripada media 

digital. 

 Berdasarkan kesimpulan data yang telah didapatkan penulis, maka penulis 

akan melakukan kampanye sosial pencegahan kekerasan seksual pada anak untuk 
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wilayah Jakarta. Kampanye ditunjukkan kepada orangtua kalangan menengah 

bawah yang masih belum memilki kesadaran, dan kepekaan terhadap pencegahan 

kekerasan seksual pada anak mereka. Kampanye ini juga menjadi media 

mengupayakan kepekaan orangtua terhadap perubahan perilaku anak. Selain itu, 

kampanye ini juga mengupayakan perubahan pandangan masyarakat terhadap 

stigma aib yang selama ini terjadi. Tindakan melapor menjadi satu langkah yang 

tepat dilakukan saat mengetahui adanya tindak kekerasan seksual pada anak di 

sekitar kita. 

3.2. Mandatori 

Mandatori pada kampanye sosial mencantumkan logo lembaga negara, lembaga 

swadaya masyarakat, serta perusahaan yang mendukung kampanye sosial terkait. 

Logo ini diletakan pada bagian atas, atau bagian bawah area media kampanye, 

tergantung dengan layout serta konsep dari perancangan visual. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan instasi negara 

yang bertugas melakukan sosialisasi mengenai peraturan negara yang berkaitan 

dengan kegiatan melindungi, mengumpulkan data, menerima pengaduan 

masyarakat, penelaahan, pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak. Instansi negara ini melakukan kampanye sosial yang berkaitan 

dengan hak anak Indonesia secara berkala. KPAI memiliki dana yang berasal dari 

APBN, yaitu anggaran Departemen Sosial dan Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memberikan dukungan 

dalam penyelenggaraan kampanye sosial WASPADA!. 
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan bekerja sama dengan 

pemerintah daerah DKI Jakarta dalam upaya penyebaran media kampanye sosial, 

seperti penyebaran ke sekolah-sekolah, puskesmas, serta lokasi lainnya yang ada 

di wilayah Jakarta 

 

 

 
Gambar 3.10. Logo Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 
 
 

 
 
 

Gambar 3.11. Logo DKI Jakarta 
 

3.3.  Mind Mapping 

Data lapangan yang telah diperoleh penulis kemudian diolah dalam mind map.  

Mind map berisi semua kata kunci yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada 

anak.  Mind map kekerasan seksual pada anak dibuat sebagai berikut : 
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Gambar 3.12. Mind mapping 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
3.4.  Konsep Kreatif 

Berdasarkan hasil mind mapping, penulis menggunakan kata WASPADA! 

sebagai nama dari kampanye sosial cegah kekerasan seksual pada anak. 

WASPADA! juga merupakan singkatan dari penggalan kata dan huruf WAS, P, 

A, D, dan A, "aWAS Pelaku Ada Dekat Anak".  WASPADA! menjadi salah satu 

langkah dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Orangtua diharapkan 

dapat merubah sikap yang semula memilki rasa percaya yang begitu tinggi dengan 

orang terdekat anak menjadi lebih berhati-hati dan terus memantau sikap dan 

bagaimana kegiatan orang terdekat anak dengan anak itu sendiri. Hal ini 

didasarkan pada data dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa pelaku 

kekerasan seksual merupakan pihak terdekat anak yang sangat dipercaya oleh 

Kampanye Sosial..., Anggraeny Santana, FSD UMN, 2015



89 
 

orangtua korban. Dengan mengambil sikap WASPADA!, orangtua akan lebih 

berhati-hati, dan akan semakin peka jika terjadi perubahan sikap pada anak.  

Dalam kampanye sosial WASPADA!, masyarakat diharapkan mau mengambil 

keputusan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwajib 

sebagai langkah awal memutus'lingkaran setan' pada anak. Dengan melaporkan 

kejadian, maka angka korban kekerasan seksual dapat menurun, dan para pelaku 

juga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Langkah melapor kejadian kekerasan 

seksual pada anak menjadi sebuah langkah perubahan terhadap stigma aib yang 

selama ini tertanam oleh masyarakat. Anak sebagai korban kekerasan seksual 

memiliki hak untuk dilindungi, bukan disembunyikan sebagai aib keluarga dan 

masyarakat.   
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BAB IV 
PERANCANGAN 

 

4.1.  Pengembangan Konsep 

Pengembangan konsep merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan mind 

mapping. Hasil dari mind mapping kemudian dikembangkan ke dalam 

brainstorming, yang menghasilkan strategi perancangan media visual kampanye 

sosial Cegah Kekerasan Seksual pada Anak "Waspada:Awas Ada Pelaku Dekat 

Anak". 

4.1.1.  Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WASPADA ! 

 

WASPADA  

“awas ada pelaku 

dekat anak!” 

Layout logotype 

WASPADA! 

Membentuk 

sebuah  

simbol/icon  orang 

dewasa sebagai sisi 

pelaku dan anak 

kecil (perempuan) 

yang digambarkan 

sebagai korban.  
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KORBAN 

 

Korban 
merupakan 
Innocent 
victim. 
Polos, lugu, 
tidak 
berdaya, 
tidak 
mengerti, 
tidak dapat 
melindungi 
diri 

 

  

PELAKU 

 

Melakukan 
pendekatan 
dengan 
anak 
melalui 
rayuan  

 

  

PESAN 

 

Ditampilkan 
dalam 
headiline, 
dan 
subheadline 
dengan 
bahasa ringan 
yang mudah 
dipahami 
oleh kalangan 
menengah 
bawah 

  

Kampanye Sosial..., Anggraeny Santana, FSD UMN, 2015



92 
 

 

 

 

 

  
Gambar 4.1 Brainstorming 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Berdasakan kata kunci yang ditemukan dalam mind map, penulis 

mengembangkan kata WASPADA! (Awas Pelaku Ada Dekat Anak)  yang 

dijadikan nama dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual pada anak.  

Penulis menggunakan prinsip gestalt figure ground dalam mengolah kata 

waspada, yang digunakan sebagai logo serta nama kampanye. Terlihat objek 

orang dewasa dan anak kecil pada huruf 'A' dan 'D'. Kedua figur tersebut terlihat 

menjadi sebuah kesatuan dalam foreground dan background kata WASPADA!. 

Penulis mengembangkan kata victim innocent yang melekat pada korban. Kata ini 

dikembangkan pada rupa fotografi yang memperlihatkan sisi lugu anak yang 

dimanfaatkan oleh pelaku. Simbol kata rayuan dan ajakan dikembangkan penulis 

dalam wujud fotografi yang digambarkan pada objek tangan orang dewasa. Pesan 

yang ingin disampaikan penulis adalah tindak perilaku waspada sebagai langkah 

pencegahan kekerasan seksual anak yang harus ditanam dan diterapkan oleh para 

orangtua. Pesan ini disampaikan dengan headiline “Jangan Biarkan Anak Anda 

Menjadi Korban Kekerasan Seksual”. Pesan juga ditampilkan dalam subheadline 

PESAN 

 

Melakukan 
tindakan 
“LAPOR-
KAN” 
Tindakan 
ini dapat 
dilakukan 
dengan 
menghu-
bungi pihak 
KPAI 
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“Waspada terhadap orang di sekitar anak!. Siapa saja dapat menjadi pelaku dan 

korban kekerasan seksual pada anak”. Pesan disampaikan dengan menggunakan 

bahasa yang ringan, sehingga mudah dimengeti oleh audiencenya. Selain langkah 

preventif, penulis juga menyampaikan pesan melalui kalimat ajakan “Laporkan 

Segala Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak”. Dengan melapor segala bentuk 

kekerasan seksual pada anak, maka stigma aib yang melekat pada masyarakat 

dapat berubah secara perlahan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada tindak lanjut 

yang akan dijalani oleh korban dan pelaku.  

 Berikut beberapa referensi visual kampanye sosial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Referansi Poster 
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4.1.2.  Sketsa perancangan 

Sebelum melakukan proses digitalisasi, penulis terlebih dahulu melakukan sketsa 

perancangan visual berdasaarkan hasil brainstorming serta referensi yang ada. 

Berikut merupakan sketsa perancangan visual. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3. Sketsa Logo 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4. Sketsa Poster 
 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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4.2.  Aplikasi Keatif 

Berdasarkan hasil sketsa perancangan, penulis melakukan digitalisasi alternatif 

perancangan media visual kampanye WASPADA!.  Penulis mengembangkan kata 

waspada, tanda seru, dan eksplorasi huruf 'D' dan 'A' yang akan diolah menjadi 

logo kampanye sosial. visual kampanye sosial WASPADA!. Perancangan 

identitas visual ini menjadi pembeda kampanye WASPADA! dengan kampanye 

sosial lainnya.  

4.2.1.  Perancangan Logo 

Logo merupakan sebuah identitas kampanye yang dapat dilihat secara fisik.  Logo 

akan mencerminkan tujuan dari kampanye sosial yang akan dicapai.  Berikut 

merupakan tahapan serta unsur-unsur yang terkandung dalam logo WASPADA! : 

1.  Logotype dan slogan 

Logotype merupakan rangkaian kata yang menyampaikan pesan dan 

pikiran kampanye kepada khalayak. Logotype pada WASPADA! terdiri 

dari tiga penggalan kata WAS, PA, dan DA!. Tiga penggalan kata ini 

merupakan singkatan dari pesan kampanye yaitu AWAS PELAKU ADA 

DEKAT ANAK!. Logo kampanye WASPADA! menggunakan prinsip 

gestalt figure ground, yang memperlihatkan dua objek berbeda dalam 

sebuah objek utama hingga membentuk sebuah kesatuan. Dua objek 

berbeda diperlihatkan melaui foreground serta background kata 

WASPADA!. Logotype WASPADA! memiliki Huruf 'D' dan 'A' yang 

terdapat pada kata WASPADA! dikembangkan menjadi simbol pelaku dan 
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korban dengan ilustrasi icon orang dewasa yang sedang menyentuh anak 

kecil (perempuan). Huruf A diolah menjadi simbol orang dewasa, dengan 

tangan yang menyentuh seorang anak kecil. Anak kecil dimunculkan pada 

ground yang ada diantara huruf A dan D. Jarak antara huruf A dan D 

dieksplorasi hingga membentuk simbol anak kecil (perempuan) yang 

mewakili korban kekerasan seksual. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5. Logo Kampanye Sosial WASPADA! 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

  

 Slogan merupakan serangkaian kata yang muda diingat, dan memiliki 

makna sebagai pesan utama. Slogan atau tagline yang digunakan dalam 

kampanye WASPADA! terletak pada kepanjangan dari kata WASPADA! itu 

sendiri, yaitu "Awas Ada Pelaku Dekat Anak!".  Tagline ini berbicara langsung 

mengenai pesan yang ingin disampaikan, yaitu pesan bahwa masyarakat 

hendaknya lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, karena siapa saja dapat 

menjadi pelaku, dan siapa saja dapat menjadi korban, di mana pun dan kapan 

pun.  
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Gambar 4.6.Slogan Kampanye Sosial WASPADA! 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 
 

2.  Warna pada Logo 

Warna mampu menimbulkan kesan dan pesepsi oleh siapa saja yang melihatnya.  

Kata WASPADA! yang muncul sebagai kata seru dipertegas dengan warna 

merah, sebagai primary color logo. Warna merah menimbulkan kesan bahwa 

WASPADA! merupakan sebuah ajakan penting yang hendaknya dilakukan. 

Warna merah menjadi tanda bahwa terdapat korban, dan noda yang sudah 

ditorehkan dari fenomena kekerasan seksual pada anak. Korbannya merupakan 

makhluk tidak berdaya yang masa depannya sudah dinodai, dirusak, dan akan 

membekas sepanjang hidupnya. Warna merah digunakan sebagai pengingat dan 

peringatan agar tidak ada lagi korban lugu yang terus bertambah. Sedangkan 

untuk secondary color, logo WASPADA! menggunakan warna hitam dan putih. 

Warna hitam dan putih ini akan digunakan pada media yang dalam kondisi 

keterbacaanya hanya dapat dijangkau dengan warna hitam dan putih. Berikut kode 

warna pada logo WASPADA!: 
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     Process Color 0%C 0%M 0%Y 255%K 
     RGB Value      R : 0         G:0          B:0 
     Hexagonal      #000000 
 
      Process Color 0%C 0%M 0%Y 0%K 
      RGB Value      R : 255         G:255          B: 255 
      Hexagonal      #000000 

Gambar 4.7.  Warna Logo WASPADA! 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.2.2.  Tipografi 

Pemilihan tipografi yang akan muncul dalam media kampanye sosial berkaitan 

dengan aspek readibility dan legibility, yaitu aspek keterbacaan dan kenyamanan 

dalam membaca sebuah teks. Selain itu, tipografi juga mampu menimbulkan 

kesan dalam penyampaian pesan. Tipografi pada logo kampanye sosial 

WASPADA! menggunakan jenis huruf dengan karakter yang terkesan tegas, kuat, 

dan serius. Jenis huruf yang digunakan ialah jenis huruf sans serif, 

‘BigNoodleTitling’. Jenis huruf ini hanya menyediakan huruf kapital. 

 

 

 
Gambar 4.8.  Jenis Huruf Big Noodle Titling 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 
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Pada headline, penulis akan menggunakan jenis huruf sans serif, 'Franklin 

Gothic Heavy'. Jenis huruf ini memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, dan 

mampu menimbulkan kesan tegas, serta serius.   

 

 
 
 
 

Gambar 4.9.Jenis Huruf Franklin Gothic Heavy 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

Jenis huruf pada body text  akan diaplikasikan dengan jenis huruf yang 

tidak menimbulkan kelelahan pada mata pembacanya. Jenis huruf yang ringan, 

dengan keterbacaan yang tinggi akan memudahkan pembaca mencerna pesan 

yang ingin disampaikan. 

 

 
 
 

Gambar 4.10.Jenis Huruf Calibri 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

4.2.3.  Fotografi 

Kampanye sosial WASPADA! akan menggunakan ilustrasi fotografi dalam 

menyampaikan pesan visual pencegahan kekerasan seksual pada anak. Warna 

dalam ilustrasi fotografi yang digunakan ialah  warna monochrome, hitam putih, 

dengan kontras yang kuat. Jenis fotografi sebagai ilustrasi visual berupa human 
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interest, dengan objek anak kecil. Foto ini ditampilkan dengan penggambaran 

suasana yang murung, sedih, dan suram melalui ekspresi sang model yang 

menatap tajam. Jenis fotografi human interest sangat melekat dengan teknik black 

and white. Warna monochrome pada foto dapat menciptakan kesan yang lebih 

mendalam terhadap penggambaran karakter, serta kondisi yang ada pada foto. 

Secara tidak langsung, akan timbul komunikasi antara audiens dengan objek pada 

foto. Audiens dapat merasakan kesan dan pesan yang ingin disampaikan melalui 

foto. Gesture model sebagai objek foto merupakan  penggambaran dari dampak 

yang akan dialami oleh anak jika menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, 

penulis juga menampilkan pesan melalui sisi pelaku sebagai objek fotografi. 

Pelaku diperlihatkan melalui tangan orang dewasa yang mencengkram bahu 

seorang anak kecil. Foto ini merupakan penggambaran seorang pelaku yang 

mengajak seorang anak kecil dengan niat jahat. Pengambilan angel dalam ilustrasi 

fotografi menggunakan angle extreme shoot dan medium shoot. Teknik 

pengambilan extreme shoot dapat menciptakan kesan mencekam, dan fokus pada 

objek utama yang menggambarkan bahwa kekerasan seksual merupakan 

fenomena yang serius, dan harus ditangani bersama. Objek dalam foto diperankan 

oleh model. 
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Gambar 4.11. Alternatif Foto 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 
4.2.4.  Warna dan Elemen Grafis 

Poster dirancang dengan ilustrasi fotografi dan dilengkapi dengan elemen grafis 

berwarna merah transparan di setiap media visual kampanye. Elemen grafis ini 

akan muncul dengan bentuk segitiga. Elemen grafis ini akan muncul sebagai 

identitas visual dengan warna merah, dengan jenis color mode multiply. Elemen 

visual ini merupakan tanda atau simbol noda yang sudah melekat pada korban. 

Bentuk segitiga merupakan analogi dari kekerasan seksual pada anak yang dikenal 

dengan fenomena 'gunung es', dimana fenomena ini hanya mengerucut di atas, 

tanpa mengetahui bagaimana akar dari permasalahan yang tidak terlihat di bawah. 

Sedangkan elemen garis yang melintang miring terpisah dengan segitiga 

merupakan tanda dari adanya sebuah pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi 

pada kasus kekerasan seksual. Elemen visual berwarna merah muncul memenuhi 

sekitar 40%-50% area media kampanye. Jumlah ini dianalogikan sebagai beban 

psikologis anak yang ditanggung sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan 

seksual sudah menodai sebagian masa depan mereka. Warna merah yang terlihat 
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menyatu dengan ilustrasi fotografi mampu memberikan kesan mencekam, dan 

menimbulkan rasa simpati. 

 
 

Gambar 4.12.Warna pada Media Visual Kampanye 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 

 
 

Gambar 4.13. Elemen Grafis pada Media Visual Kampanye 
(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 
 

4.2.5. Poster 

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan penulis, kalangan menengah bawah 

lebih dekat dengan media cetak. Media cetak utama yang dijadikan sebagai media 

penyampaian informasi yang dipilih ialah poster. Poster dapat dicantumkan di 
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sekolah TK dan SD, dan Puskesmas. Poster dapat diletakan di area mading 

sekolah, ruang tunggu sekolah, serta pada koridor sekolah. Begitu juga dengan 

puskesmas. Ruang tunggu menjadi tempat yang ramai dan orang-oang memiliki 

waktu yang cukup untuk membaca sebuah poster.  

 Elemen yang terdapat pada poster ialah fotografi, logo kampanye, logo 

KPAI, identitas grafis, headline, sub headline, serta kontak pelaporan( hotline) 

dan pengaduan kekerasan seksual anak lembaga KPAI. 

 Poster dirancang dalam posisi potrait dan landscape dua seri. Seri poster 

dibedakan pada objek fotografi yang ada di dalamnya. Seri pertama 

menggambarkan seorang pelaku kekerasan seksual anak yang sedang memegang 

bahu sang anak sebagai penggambaran rayuan sang pelaku. Dalam seri ini, pelaku 

dimunculkan melalui tangan orang dewasa yang besar, dan kekar. Tangan orang 

dewasa ini menunjukan kekuasaannya terhadap anak kecil yang menjadi korban. 

Sang anak secara fisik tidak terlihat menderita kesakitan karena lihainya sang 

pelaku dalam menjalankan askinya. Sedangkan pada seri yang kedua, wajah anak 

dengan extreme shoot dijadikan sebagai objek fotografi. Extreme shoot ini 

menggambarkan sifat alamiah anak sebagai victim inocent, yang tidak mengerti 

apa-apa. 

 Headline pada kampanye sosial WASPADA! ialah "Jangan Biarkan Anak 

Anda Menjadi Korban Kekerasan Seksual".  Headline ini mencoba mengajak 

pada orangtua yang memiliki anak untuk berusaha melindungin anak mereka dari 

tindak kekerasan seksual.  Headline ini secara langsung menyampaikan pesannya 
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bahwa kegiatan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sub headline dari 

kampanye sosial WASPADA! ialah "Waspada terhadap orang di sekitar anak!. 

Siapa saja dapat menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak". 

 Kontak lembaga KPAI dimunculkan pada bagian bawah poster. Kontak ini 

berisi nomor telepon dan website. Selain itu, terdapat juga keterangan sosial media 

dari kampanye sosial WASPADA!. Pengaduan dan pelaporan terhadap tindak 

kekerasan seksual anak dapat dilakukan dengan menghubungi kontak tersebut. 

Masyarakat diharapkan mau ikut berpartisipasi dalam langkah menekan angka 

kekerasan seksual anak dengan cara melaporkan tindak kejahatan tersebut. 

Berikut dua seri poster WASPADA! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 14. Poster kampanye sosial WASPADA! 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

  

 Berikut peletakan poster di sekolah, serta puskesmas. Lokasi ini 

merupakan lokasi yang dijangkau oleh target kampanye. 

Kampanye Sosial..., Anggraeny Santana, FSD UMN, 2015



105 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 15. Lokasi Penempatan Poster 

(Sumber: Dokumentasi penulis) 

 
 

4.2.6. Baliho dan Neon Box 

Konten pada media baliho sama dengan konten yang ada pada poster. Baliho juga 

menjadi salah satu media utama kampanye karena memiliki keunggulan yang 

dapat dibaca pada jarak jauh, serta dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. 

Baliho akan dicetak dengan ukuran 4x2 meter dengan menggunakan bahan flexi 

korea. Berikut media perancangan baliho dengan posisi landscape. 
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Gambar 4. 16. Baliho kampanye sosial WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 Baliho dan neon box akan diletakan pada area terbuka seperti protokol 

jalan, jembatan penyebrangan, area depan sekolah, serta stasiun kereta api. Area 

terbuka ini akan mudah dilihat oleh seluruh kalangan masyarakat. Berikut 

penempatan media baliho serta neon box. 

 

Gambar 4. 17. Lokasi penempatan baliho dan neon box 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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4.2.7.  X-banner 

Karakteristik konten pada  x-banner hampir sama dengan baliho, namun x-banner 

hanya memiliki jarak pandang yang lebih dekat dibandingkan baliho.  X-banner 

akan dicetak dengan ukuran 60x160 cm, dan menggunakan bahan flexi china. 

Berikut desain pada x-banner. 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 18. X-banner kampanye sosial WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
 Berikut merupakan penempatan x-banner yang diletakan pada ruang 
tunggu puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19. Lokasi penempatan X-banner  
(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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4.2.8.  Brosur 

Brosur pada kampanye WASPADA! dibagikan pada audiens dalam ukuran A4, 

dengan bahan via felt 118 gram. Bahan ini merupakan salah satu jenis fancy paper 

yang memiliki tekstur lebih kasar daripada kertas biasa lainnya yang sering 

digunakan khalayak. Kertas ini dipilih sebgai bahan brosur karena teksturnya yang 

khas dan dapat menjadi pembeda dengan media kampanye sosial lainnya. 

 Informasi yang ada pada brosur berupa penjelasan mengenai definisi, 

jenis, fakta, serta dampak dari kekerasan seksual. Selain itu, brosur juga berisi  

informasi kontak pihak KPAI yang siap melayani pengaduan kekerasan seksual 

anak. Informasi kontak KPAI ini mengajak para pembacanya untuk ikut serta 

dalam tindak pelaporan atas kekerasan seksual anak yang mereka ketahui. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 20. Brosur kampanye sosial WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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4.2.9. Booklet 

Informasi yang tercantum dalam booklet cenderung lebih lengkap dan mendalam 

daripada brosur. Booklet kampanye WASPADA! menjabarkan bagaimana cara 

mencegah kekerasan seksual berdasarkan usia anak. Selain itu, booklet 

WASPADA! juga menjelaskan bagaimana dampak yang akan dialami oleh anak 

jika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Dampak secara fisik dan 

psikologis dijabarkan agar orangtua mengetahui apa yang akan terjadi jika anak 

mereka menjadi korban. Hal ini akan berdampak pada psikologis orangtua yang 

menjadi semakin ini melindungi anak mereka sebagai langkah preventif atau 

langkah pencegahan terhadap fenomena kekerasan seksual anak.  

 Booklet dirancang dengan ukuran 14.5 x 14.5 cm. Ukuran ini dipilih untuk 

memudahkan para audiens membawa booklet kemana saja, dan membagi 

informasi yang mereka dapat. Material yang digunakan sama dengan brosur, yaitu 

kertas dengan bahan via felt 118gram. Booklet WASPADA! menggunakan jilid 

steples sebagai finishing booklet.  Berikut merupakan perancangan media booklet. 
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Gambar 4. 21. Booklet kampanye sosial WASPADA! 

 (Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
 

4.2.10.  Iklan Surat Kabar 

Berbeda dengan baliho, x-banner, dan poster yang hanya dilihat sekilas, iklan 

pada koran memiliki keunggulan yang dapat dilihat dalam jangka waktu yang 

lebih lama. Selain itu, penyebaran koran juga lebih luas. Iklan koran akan 

dimunculkan dalam ukuran 4x270 milimeter kolom (mmk), atau 184x270 

milimeter, dengan format full colour. Iklan pada surat kabar akan disebar pada 

koran lokal seperti 'Lampu Merah' dan 'PosKota'. Iklan surat kabar ini 

dimunculkan setiap satu kali dalam sebulan selama tiga bulan berturut-turut. 

Berikut peletakan media iklan pada koran.  
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Gambar 4. 22. Iklan surat kabar 
 (Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.2.11.  Sticker 

Sticker digunakan sebagai media kampanye berjalan. Sticker yang berisi pesan 

serta pengingat diaplikasikan pada bus transjakarta. Stiker ini akan didistibusikan 

oleh pemda DKI Jakarta. Berikut merupakan aplikasi sticker pada transjakarta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 23. Sticker bus 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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 Sticker juga dapat menjadi salah satu media kampanye yang sifatnya 

sebagai merchandise, dan akan dibagikan pada target audiens. Sticker dibagikan 

pada ukuran 5x5 cm serta ukuran 10x10 cm, dengan bahan matte sticker. Stiker 

berisi logo serta beberapa kalimat pertanyaan yang sifatnya sebagai pengingat 

audiens. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. 24. Stiker kampanye WASPADA! 

(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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4.2.12.  Goodie Bag 

Kampanye sosial WASPADA! akan membagikan merchandise kepada audiens 

dalam kegiatan tertentu, seperti seminar dan penyuluhan. Merchandise ini sifatnya 

terbatas. Seluruh merchandise akan dimasukan ke dalam goodie bag. Berikut 

merupakan rancangan goodie bag WASPADA! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 4.25. Goodie bag kampanye WASPADA! 

(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.2.13.  Gelas (mug) 

Gelas merupakan merchandise yang sifatnya sebagai pengingat. Gelas merupakan 

salah satu benda yang melekat pada setiap orang, dan digunakan setiap hari. 

Dengan demikian gelas dapat menjadi media yang sifatnya mengingatkan target 

kamapnye WASPADA!. Terdapat logo, serta hotline KPAI yang dapat 

dihubungin sebagai langkah pelaporan kekerasan seksual pada anak. Berikut 

merupakan desain gelas WASPADA! 
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Gambar 4. 26. Gelas (mug) kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
 

4.2.14.  Buku Catatan 

Buku catatan merupakan benda yang tidak asing dan sering kali digunakan oleh 

orang dewasa. Buku catatan ini digunakan sebagai pengingat melalui bahasa 

visual yang dirancang pada sekat-sekat kertas. Buku catatan ini dibagikan dengan 

2 jenis ukuran, yaitu  7x10 cm dan 10,5x14,85 cm. Bahan yang digunakan pada 

agenda ialah bahan kraft paper 200gram. Bahan ini dipilih karena kaeakteristik 

warna yang kuat, yaitu warna coklat menyerupai kerdus, sehingga dapat menjadi 

pembeda dengan kampanye sosial lainnya. Berikut merupakan buku catatan 

WASPADA! 
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Gambar 4. 27. Buku catatan kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.2.15.  Pin 

Pin merupakan media kampanye berjalan, karena dapat digunakan langsung oleh 

audiens, dan dapat dilihat oleh orang lain. Merchandise ini digunakan sebagai 

pengingat. Berikut merupakan desain dari pin WASPADA! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. 28. Pin kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

4.2.16.  Kaos 

Kaos juga memiliki karakter yang hampir sama dengan pin, yaitu digunakan 

sebgai media kampanye berjalan yang dapat dilihat oleh target lainnya. Selain itu, 
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kaos dapat dilihat dari jarak jauh karena ukurannya yang besar. Berikut 

merupakan desain dari kaos WASPADA! 

 

Gambar 4. 29. Kaos kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.2.17.  Topi 

Media kampanye berjalan lainnya ialah topi. Topi biasa digunakan oleh audiens 

saat ingin bepergian keluar. Terdapat informasi hotline KPAI yang dapat 

dihubungin sebgai tindakan melapor. Berikut merupakan desain dari topi 

WASPADA!. 

 

 

 

 
Gambar 4. 30. Topi kampanye WASPADA! 

(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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4.2.18.  Kalender 

Kalender merupakan benda yang tidak asing dan selalu ada di dalam sebuah 

rumah. Kalender ini digunakan sebagai pengingat audiens akan gerakan preventif 

yang harus dilakukan orangtua dalam menekan angka kekerasan seksual. 

Kalender diberikan dalam ukuran A3 dengan bahan kraft paper 200 gram. Berikut 

merupakan desain kalender WASPADA! 

 

Gambar 4. 31. Kalender kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.2.19. Media Sosial 

Selain menggunakan media  yang bersifat fisik, kampanye WASPADA! juga 

menggunakan media yang sifatnya online, seperti sosial media. Berdasarkan hasil 

kuisioner, sosial media yang paling dekat dengan target primer adalah Facebook 

dan Twitter. Kedua media sosial ini akan menyuguhkan informasi yang mudah 

diakses kapanpun dan di mana pun oleh audiens dengan tampilan foto serta 
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informasi yang terus diperbaharui. Berikut merupakan tampilan sosial media yang 

digunakan oleh kampanye WASPADA!. 

 

Gambar 4. 32. Kalender kampanye WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 

 
4.3. Media Plan 

Setelah melakukan proses perancangan media visual dan menyelesaikan tahap 

produksi, maka yang harus dilakukan selanjunya adalah menentukan waktu dan 

lokasi penyebaran media kampanye. Berikut merupakan timeline media plan 

kampanye WASPADA!. 
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 Gambar 4. 33. Media Plan kampanye sosial WASPADA! 
(Sumber: Dokumntasi penulis) 
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 Media utama dalam kampanye WASPADA! ialah poster, baliho, x-banner. 

Poster akan dicetak sebanyak 2000 lembar, baliho sebanyak 300 buah, dan x-

banner sebanyak 200 buah. Poster akan disebar ke Taman Kanak-kanak, Sekolah 

Dasar, serta Puskesmas yang ada di Jakarta. Setiap lokasi akan mendapatkan 2-6 

poster. Poster dapat diletakkan di ruang tunggu, maupun koridor sekolah. Begitu 

juga dengan puskesmas. Penyebaran poster akan dilakukan pada periode awal 

April 2015 hungga akhir Juni 2015.  

 Sedangkan media pendukung lainnya seperti booklet, brosur serta 

merchandise dibagikan pada saat puncak kampanye sosial, yaitu pada awal Juni. 

Hal ini dilakukan untuk menyambut dan merayakan hari anak nasional pada 

pertengahan bulan Juli, tepatnya 23 Juli 2015. 

 Kampanye yang sifatnya online seperti Facebook dan Twitter, serta situs 

web KPAI diunggah sejak kampanye dimulai, yaitu pada bulan Mei. Media online 

ini akan terus menyediakan konten informasi terbaru selama berlangsungnya 

periode kampanye, dan akan tetap diaktifkan diluar periode kampanye.  

4.4. Budgeting 

Berikut merupakan keperluan budgeting kampanye sosial WASPADA! 
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