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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut Yusuf (2014) metode pengumpulan data secara kualitatif ada tiga teknik 

yaitu observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. (hlm. 372-391). 

Penulis menggunakan pendekatan tersebut dalam mengumpulkan data: 

3.1.1. Wawancara 

Yusuf (2014) mengatakan wawancara merupakan proses interaksi dengan 

bertanya langsung antara pewawancara dengan sumber informasi mengenai 

masalah yang sedang diteliti (hlm. 372). Penulis melakukan wawancara kepada 

beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak. 

Pihak-pihak tersebut adalah Komnas Anak, Komnas Perempuan, ahli di bidang 

feminis dan anak, Balai Pemasyarakatan yang membimbing dan mengawasi 

pelaku dan korban kekerasan seksual anak, dan psikiater anak.  

a. Wawancara dengan Bapak Hery Chariansyah, selaku Ketua Dewan Pengawas  

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) 

Penulis melakukan wawancara hari Senin, 27 Februari 2017 dengan Bapak Hery 

Chariansyah di kantor Komnas Anak yang terletak di TB Simatupang. Penulis 

menggali masalah anak yang perlu dilakukan penanggulangan segera mungkin. 

Data-data mengenai kasus anak yang terjadi di masyarakat didapatkan Komnas 

Anak melalui telepon, pengaduan langsung dan media. Dari situ baru dapat dilihat 
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grafik masalah anak yang urgent untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang 

memiliki tanggung jawab terhadap hak anak, termasuk Komnas Anak sendiri.  

 Berdasarkan data tersebut terbukti masalah kekerasan pada anak yang 

masih mendominasi. Bapak Hery menjelaskan bahwa ada 5 jenis kekerasan yang 

dialami anak, yaitu fisik, psikis, seksual, penelantaran dan perlakuan salah. 

Melihat data kekerasan anak, ternyata kasus kekerasan seksual adalah yang paling 

banyak. Masih perlu perhatian yang intens dan penanganan sampai sekarang. 

Terutama kekerasan seksual yang akhir-akhir meningkat adalah gang rape. Gang 

rape adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang.  

 Kasus gang rape yang terjadi dari Januari sampai Juni 2016 sebanyak 42 

kasus. Selama 2 minggu awal Januari tahun 2017 sudah ada 4 kasus lagi yang 

masuk. Bahkan sebenarnya, masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. Hal ini 

menandakan semakin parahnya kasus pemerkosaan pada anak. Dalam kasus 

seperti ini, usia yang menjadi korban juga bermacam-macam, bahkan ada yang 

masih bayi.  

 Perlunya keterlibatan dari berbagai pihak, yaitu orang tua, masyarakat 

serta negara dalam menanggapi isu seperti ini. Dari segi hukum, sudah saatnya 

negara tegas dalam mengatur hukuman terhadap kasus seperti ini. Walaupun 

seharusnya ada keringanan pada pelaku anak, dikarenakan anak-anak juga masih 

harus dilindungi melalui hukum. Selain itu, memang anak perempuan juga perlu 

dibekali pendidikan seks. Seperti bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan 

tidak. Komnas Anak pernah melakukan kampanye dengan model seperti ini. 
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Orang tua sendiri juga harus tetap waspada. Misalnya saja ada contoh kasus, yaitu 

ada seorang anak tidak terlihat nakal. Jarang sekali keluar rumah, sering terlihat di 

kamar saja, namun setelah 8 bulan baru ketahuan ia mengalami kehamilan besar. 

Orang tua pun sangat kaget. Menurut Pak Hery, hal-hal seperti itulah yang perlu 

lebih diperhatikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bapak Hery Chariansyah, Ketua Dewan Pengawas Komnas Anak  

 (Sumber: http://moneter.co.id/author/adit/page/76/) 

 

b. Wawancara dengan Ibu Mamiek Sri Supatmi, M.Si., selaku dosen Departemen 

Kriminologi Universitas Indonesia  

Wawancara dilakukan hari Jumat, 10 Maret 2017 dengan Ibu Mamiek di ruang 

rapat dosen Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Ibu Mamiek adalah 

seorang ahli feminis dan anak. Diharapkan dari wawancara ini penulis dapat 

mengetahui lebih dalam mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di 

kalangan anak. Menurut Ibu Mamiek, satu kasus kekerasan seksual saja sudah 

serius. Apalagi sekarang memang ada kenaikan yang signifikan terhadap kasus 
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kekerasan seksual yang bergerombol (gang rape). Hal ini menandakan ada yang 

salah dan alarm bagi kita untuk segera memperhatikan kasus kejahatan seksual 

yang tidak pernah selesai, malah semakin menjadi-jadi ini.  

 Ibu Mamiek lebih melihat kepada akar permasalahan. Tidak ada faktor 

tunggal yang melatarbelakangi kasus kekerasan seksual. Faktor saling bertumpang 

tindih. Salah satunya faktor pola pikir masyarakat berkaitan dengan seks. 

Bagaimana pandangan laki-laki di Indonesia bahwa perempuan adalah objek seks, 

lemah, subordinat. Ada pandangan masyarakat yang menganggap memperkosa 

perempuan adalah hal yang biasa, menunjukkan maskulinitas. Hal ini terlihat dari 

anak-anak SMP, SMA yang merasa hebat ketika sudah berhubungan seks dengan 

pacar. Sehingga dapat dibilang serupa dengan perkelahian. Maskulinitas diukur 

melalui keberanian melakukan kekerasan. Selain itu, video pornografi juga 

memberi kontribusi terjadinya kekerasan seksual. Pemerintah perlu melakukan 

pembatasan terhadap video porno.   

 Menurut beliau, kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kejahatan 

lintas kelas, etnis, waktu, golongan. Sudah terjadi sejak lama. Contohnya adalah 

sum kuning, kasus gang rape tahun 1970 di Yogyakarta. Memang yang selalu 

terekspos adalah kalangan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan kemiskinan 

dan pendidikan kurang membuat anak-anak lebih rentan terhadap hal seperti itu. 

Pelaku dari kasus seperti ini biasanya berusia campuran. Secara keseluruhan 

paling banyak adalah pelaku dewasa, namun yang terlihat akhir-akhir ini malah 

usia para pelaku anak laki-laki bertambah banyak. Dilihat dari segi umurnya juga 

semakin kecil.  
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 Ibu Mamiek melanjutkan bahwa masyarakat Indonesia masih tidak cukup 

memberi kepedulian terhadap korban kekerasan seksual. Masyarakat sering tidak 

percaya pada korban dan menganggap hal tersebut aib. Di polisi, tidak dipercaya 

dan prosesnya panjang dan berat. Misalnya ketika menunggu persidangan, 

konvrontasi dengan pelaku. Setiap pertanyaan pada korban selalu membuka luka, 

mengingatkan terhadap trauma korban. Padahal sudah menjadi korban, masih 

mengalami penderitaan lagi. Hal ini disebut dengan istilah viktiminasi sekunder. 

Dapat disimpulkan, hal-hal tersebut yang membuat banyak korban menutup 

dirinya, enggan berbicara. Ditambah mendapat pemahaman bahwa hal itu 

memalukan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Padahal, keengganan korban 

untuk melapor sama saja dengan melindungi para pelaku, melanggengkan 

kekerasan itu sendiri. 

 Proses pencegahannya adalah proses yang panjang. Perlu keterlibatan dari 

berbagai pihak, seperti orang tua, guru, komunitas, masyarakat sekitar dan negara. 

Dari sejak dini, anak-anak harus mulai dididik dan diajarkan untuk menghargai 

dirinya sendiri dan lawan jenis. Melindungi diri dan didikan orang tua mengenai 

waspada terhadap kekersan seksual yang berpotensi terjadi pada siapa saja. 

Kemudian, langkah lainnya adalah bagaimana mengubah perilaku, membangun 

sikap peduli, empati masyarakat terhadap korban sehingga membuat mereka tidak 

merasa rendah. Hal ini harus turut didukung dengan memberi ruang untuk korban 

berbicara.  
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Gambar 3.2. Wawancara dengan Ibu Mamiek  

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

c. Wawancara dengan Ibu Magdalena Sitorus, selaku Komisioner Komisi 

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 

Wawancara dilakukan hari Kamis, 16 Maret 2017 dengan Ibu Magdalena Sitorus 

di kantor Komnas Perempuan yang terletak di Jalan Latuharhari. Diharapkan 

wawancara dengan Komnas Perempuan dapat mengumpulkan data dan fakta 

kekerasan seksual yang terjadi di lapangan, seperti faktor apa saja yang melatar 

belakangi serta solusi pencegahan dan menanggulangi isu kekersan seksual anak. 

Data kekerasan Komnas Perempuan didapatkan dari form yang dikirimkan ke 

jaringan di seluruh provinsi dan pengaduan langsung. Banyak form yang 

dibagikan, akan tetapi lebih besar persen form yang tidak kembali.  

 Hal ini menggambarkan realitas yang terjadi. Banyak kasus kekerasan 

seksual yang masih belom terlapor. Kendalanya bermacam-macam seperti letak 

geografis sulit, kesulitan dari pengalaman masyarakat seperti penanganan tidak 
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efektif yang merugikan korban. Sehingga korban memilih tidak melaporkannya 

karena dianggap sia-sia. Padahal Komnas Perempuan juga berfokus pada korban. 

Apa yang harus dilakukan dalam menangani korban kekerasan seksual. 

 Di dalam perkembangannya yang biasanya pelaku adalah orang terdekat 

seperti ayah, paman, saudara, sekarang yang memprihatinkan adalah pelaku 

bergerombol. Pelaku dan korban seringkali masih usia di bawah umur (anak). 

Yang perlu dicermati adalah ada situasi dimana anak perempuan berjalan, tidak 

mengerti bahaya, kemudian ada kelompok yang melihat itu sebagai target yang 

pas. Seolah-olah perempuan memang dibenerkan menggoda hasrat. Sebetulnya 

menurutnya hal ini lebih ke tidak menghargai perempuan. 

 Kasus ini memang terjadi di berbagai kalangan. Tidak menutup 

kemungkinan kelas menengah ke atas juga terdapat kasus seperti ini. Misalnya 

ketika lagi pesta. Akan tetapi seringkali mereka berhasil menutupinya dengan 

iming-iming uang yang mereka miliki. 

 Ibu Magdalena melanjutkan bahwa kehidupan anak sangat tergantung 

peran dan fungsi orang dewasa sekitarnya, seperti orang tua, guru, orang di 

komunitas. Hal itu yang membentuk karakter mereka. Tumbuh kembang anak 

dipengaruhi lingkugannya. Anak sering melakukan imitasi. Value apa yang 

diterima anak menjadikan karakter dirinya. Seringkali orang tua mengabaikan hal-

hal seperti ini.   
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 Komnas Perempuan secara hukum menginginkan RUU Penghapusan 

kekerasan seksual segera diperhatikan. Negara tidak melihatnya padahal jenis 

kekerasan fenomena semakin parah. Hukum mengenai isu ini masih lemah, 

kebijakan juga banyak yang diskriminatif. Masyarakat juga kurang perhatian dan 

mendukung terhadap isu ini. Media yang juga menjadi komponen penting karena 

memberi edukasi kepada masyarakat harus turut berpartisipasi.  

 Menurut Ibu Magdalena kasus ini memang kompleks dan yang terpenting 

adalah bagaimana prevensi dan proteksi dalam upaya menanggapi isu kekerasan 

seksual tersebut. Secara preventif adalah pencegahan. Upaya yang dapat 

dilakukan adalah mendidik anak laki-laki dan perempuan untuk menghargai setiap 

jenis kelamin. Sehingga mereka akan terus berpikir ulang ketika mengahapi hal-

hal seksual. Memberi pengetahuan kepada anak perempuan untuk protect your 

body. Misalnya pendidikan anak dari usia dini mengenai seks dan perlindungan 

diri. Memahami bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang laki-laki 

tidak dikenal bahkan ayahnya sendiri.   

 Proteksi sendiri adalah upaya yang dilakukan ketika kejadian sudah 

terjadi. Dapat dilakukan dengan membangun rasa keberpihakan pada korban, 

Upaya pencegahan serta mekanisme pengangan korban yang juga penting. Salah 

satu cara dari pemberitaan media. Media massa mengedukasi masyarakat 

bagaimana harus lebih empati terhadap korban. Masyarakat harus 

membanyangkan betapa menderitanya sebagai korban. Sudah luka secara fisik 

dan psikis sampai menyebabkan trauma. Bagaimana kita sebagai masyarakat 

mendukung dan memperlakukan korban setelah mengetahui kejadian tersebut, 
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bukan malah semakin membuatnya malu dan merasa rendah. Dibutuhkan 

pengawasan terus menerus dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Ibu Magdalena  

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

d. Wawancara dengan Bapak Sugiyarto, S.Sos, M.H., selaku staff sub seksi 

bimbingan client anak Balai Pemasyarakatan (Bapas)  

Wawancara dengan Bapak Sugiyarto dilakukan pada hari Rabu, 8 Maret 2017 di 

kantor Bapas Bogor. Bapas client anak sendiri bertugas mendampingi, 

membimbing, mengawasi client anak selama periode siding dan selanjutnya. 

Wawancara ini bertujuan mengenal lebih dalam motif-motif pelaku dan apa yang 

dialami korban kekerasan seksual anak. Dari banyak kasus yang ditangani oleh 

Bapas, latar belakang terjadinya kasus kekerasan seksual adalah perkembangan 

informasi yang mempengaruhi pola pikir anak.  
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 Perkembangan informasi yang dimaksud adalah teknologi yang semakin 

canggih dan masuknya budaya barat. Teknologi yang dimaksud adalah 

kemudahan akses terhadap film-film porno. Kemudian, budaya barat yang tidak 

sesuai mengikis budaya ketimuran sehingga anak-anak semakin berani. Hal ini 

juga berpotensi terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua tidak 

peduli, yang penting mengetahui anaknya sehat. 

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugiyarto dan melihat data berita 

acara sebuah kasus gang rape dijelaskan sebagai berikut. Ada sebuah kasus gang 

rape yang baru terjadi 2 bulan terakhir ini. Pelakunya adalah 5 orang. Kita sebut 

saja A, B, C, D dan E. Usia pelaku beragam mulai dari 14-18 tahun. Kronologi 

terjadinya adalah pada awalnya pelaku A mengajak korban bernama Mawar dan 

adiknya Melati untuk pergi ke rumah teman A. Korban merupakan kakak adik 

(nama disamarkan) berusia 12 dan 14 tahun. Mawar dan Melati setuju dan 

mengikuti korban pergi ke rumah Budi (nama disamarkan). Rumah Budi kosong, 

orang tua tidak ada, namun Budi tidak berani ikut-ikutan sehingga ia keluar dari 

rumah dan pergi. Sesampainya di rumah itu, A menelepon teman-temannya untuk 

datang karena ada Mawar. Tanpa pikir panjang, B, C, D, dan E pergi ke rumah 

Budi. Secara bergantian mereka memperkosa Mawar. Ketika diwawancarai, motif 

mereka melakukan hal ini dikarenakan terangsang dengan korban dan mereka 

mengakui sering menonton pornografi.  

 Mawar tidak memberitahu hal ini kepada orang tuanya karena takut. 

Sampai dirinya hamil besar, orang tua Mawar baru mengetahuinya. Orang tuanya 

kaget dan sempat emosi, tidak menyangka sampai melaporkan kejadian ini kepada 
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polisi. Mawar memberitahu siapa pelakunya. Pihak korban sendiri tidak mau 

terbuka karena malu. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Bapak Sugiyarto  

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

e. Wawancara dengan dr. Fransiska Kaligis, SpKJ(K), selaku psikiater anak dan 

remaja. Wawancara dengan Kak Debora Basaria, selaku dosen psikologi 

Universitas Tarumanagara bagian anak dan remaja 

Wawancara dengan dr. Fransiska dilakukan hari Senin, 27 Maret 2007 di ruang 

praktik departemen psikiatri RSCM. dr. Fransiska. Wawancara ingin mengetahui 

psikologi korban dan orang tua. Dampak apa yang dialami korban. Menurut 

beliau, memang dampak yang dialami setiap korban kekerasan seksual berbeda-

beda. Diperlukan pendekatan dan penggalian lebih dalam pada masing-masing 

individu yang menjadi korban. Secara umum, dampak yang dialami korban anak 

selain kemungkinan luka fisik (misalnya sampai berdarah) adalah adanya perasaan 

malu, takut dan menyalahkan diri sendiri sehingga membuat mereka menutup diri 
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untuk tidak menceritakan pada orang lain. Perbedaan dampak yang dialami 

korban juga dapat dilihat berdasarkan usia mereka. Korban di bawah 5 tahun tentu 

memiliki reaksi yang berbeda dengan korban usia 6 -12 tahun. Akan tetapi, jika 

tidak segera ditangani anak akan mengalami trauma, stress kronik yang dapat 

menghambat perkembangan mereka kedepannya. Dikarenakan ketika itu terjadi 

ada zat-zat yang bersifat toksik keluar dari tubuh mereka. 

 Kebanyakan kasus yang ditemui di lapangan, orang tua telat menindak-  

lanjuti anaknya yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Reaksi pertama 

orang tua ketika mengetahui adalah kaget dan marah yang merupakan emosi 

sesaat, sehingga hal tersebut membuat orang tua sampai memukul anaknya. 

Padahal, respon orang tua tersebut sangat reaktif terhadap anak. Hal ini 

dikarenakan usia anak memiliki respon psikologis yang kuat. Anak malah 

semakin enggan untuk berbicara dan membuka luka-lukanya.  

 Memang tidak mudah dalam mendeteksi anak yang mengalami kekerasan 

seksual, karena tidak ada gejala yang benar-benar spesifik. Gejala umumnya 

adalah  anak terlihat menarik diri dari lingkungan, adanya perubahan sikap 

menjadi lebih manja atau murung, muncul gejala yang terfokus dengan hal 

seksual dan terlihat akut akan sentuhan fisik oleh lawan jenis. 

 Pertolongan pertama dapat dilakukan oleh orang tua sebelum selanjutnya 

ditangani oleh ahli. Dapat dilakukan berdasarkan usia. Jika usia dibawah 6 tahun 

kebanyakan anak menjadi lebih pasif, sulit bicara, anak ketakutan dan mengalami 

gangguan tidur. Orang tua harus lebih bersabar dan berhati-hati. Melakukan 
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pengawasan terus menerus terhadap anak tetapi tidak membuat mereka merasa 

terkekang. Usia 6 sampai 11 tahun, kebanyakan anak merasa menyalahkan diri 

sendiri dan harus bertanggung jawab. Orang tua harus membantu dengan terus 

mengatakan bahwa kejadian tersebut dapat terjadi bukan karna salah anak. 

 Menurut dr. Fransiska, trauma pasca kejadian dapat disembuhkan. Berapa 

lamanya tergantung dari masing-masing individu dan dukungan dari sekitarnya. 

Oleh sebab itu, penting memberi edukasi kepada orang tua yang merupakan orang 

terdekat bagaimana dapat mendeteksi secara dini dampak psikologis anak yang 

mengalami kekerasan seksual. Bagaimana orang tua harus bersikap saat itu terjadi 

dan kedepannya, sehingga anak dapat cepat pemulihannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Wawancara dengan dr. Fransiska Kaligis, SpKJ(K)  

 (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Kak Debora 

Basaria, dosen psikologi bagian anak dan remaja Universitas Tarumanagara pada 

haris Senin, 27 Maret 2017. Wawancara dilakukan di ruangan beliau. Menurut 

beliau, reaksi yang dialami korban bermacam-macam, tidak selalu sama. Hal ini 

dipengaruhi oleh usia korban, siapa pelakunya, apakah pelakunya dekat dengan 
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korban dan sudah pernah dilakukan berapa kali. Secara umum, dampak yang 

terjadi adalah anak menjadi marah jika disentuh, takut dengan lingkungan 

sekitarnya dan bermurung diri (menutup diri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Wawancara dengan Kak Debora Basaria 

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

3.1.2 Dokumen yang Berkaitan  

a. Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak 2016 

Catatan akhir tahun Komisi Nasional Perlindungan Anak merupakan rangkuman 

kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi selama tahun 2016. Berdasarkan data 

tersebut, Komnas Anak menetapkan 2016 sebagai tahun yang kondisi darurat 

nasional kejahatan seksual pada anak. Terdapat total 625 kasus yang masuk, 

dengan rincian kasus kekerasan seksual terbanyak 309 kasus (51%), kekerasan 
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fisik 273 kasus (40%) dan kekerasan psikis 43 kasus (9%). Latar belakang kasus 

kekerasan seksual terbanyak karena hasrat yang tak tersalurkan sebanyak 150 

kasus (50%), terangsang dengan korban sebanyak 128 kasus (35%), pornografi 9 

kasus (5%) dan alasan lain-lain.  

b. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2017  

Catatan tahunan Komnas Perempuan 2017 berisi data-data kasus yang terjadi 

sepanjang tahun 2016. Mulai dari data berapa banyak form disebar dan yang 

kembali. Tahun 2017 Komnas Perempuan menyebar form sebanyak 674 lembar 

dan respon pengembalian form hanya sebesar 34% (233 formulir). Data kekerasan 

tahun 2016 menunjukkan kekerasan seksual di urutan tertinggi sebanyak 2270 

kasus (74%). Kemudian disusul dengan kekerasan fisik sebanyak 490 kasus 

(16%). Yang paling rendah adalah kekerasan psikis sebanyak 83 kasus. Pada 

tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 dan 2015, kekerasan seksual juga 

menempati urutan tertinggi sebesar 56 % dan 61%. 

 Ada data usia pelaku dan korban tahun 2016. Korban kekerasan yang 

paling banyak adalah 13 -18 tahun (2.253 orang, 22%). Disusul oleh usia 6-12 

tahun , dan yang paling rendah rentang usia diatas 40 tahun. Pelaku yang terbesar 

di rentang usia 25-40 tahun (922 orang, 30%). Perbedaan rentang usia antar 

pelaku dan korban, menandakan pelaku relatif memiliki kekuasaan lebih besar 

saat berhadapan dengan korban anak.  

 Berbagai upaya dilakukan dilakukan untuk mengurangi angka kekerasan 

terhadap perempuan, akan tetapi ada beberapa hambatan. Seperti penegakan 
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hukum yang lemah, banyak kebijakan yang diskriminatif, minimnya lembaga 

untuk menangani dan melayani korban, kurangnya dukungan pemerintah terhadap 

mereka, lambannya negara menangani kasus ini dan banyaknya pandangan anti 

kesetaraan gender.  

c. Buku-buku mengenai kisah hidup korban kekerasan 

Penulis membaca buku-buku yang menceritakan kisah hidup mereka yang 

mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Buku tersebut adalah Para 

Penyintas dari Pamulang hingga Papua yang berisi kumpulan kisah-kisah kecil 

tentang kehidupan mereka yang menjadi korban kekerasan entah itu kekerasasn 

fisik maupun seksual. Buku kedua adalah Perempuan di Rantai Kekerasan. Kisah 

dibuku ini merupakan kumpulan kisah dari beberapa penulis. Buku terakhir 

adalah Little Survivors oleh Wensley Clarkson. Dalam buku ini banyak 

menceritakan kisah anak-anak yang tetap gigih melakukan perjuangan hidupnya 

walaupun telah mengalami kekerasan. Penulis melakukan studi dokumen ini 

bertujuan agar dapat mendalami masalah dan turut terbawa dalam suasana, 

memahami perasaan mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.  

d. Kampanye yang pernah dilakukan Komnas Anak dan Perempuan 

- Kampanye yang dilakukan Komnas Anak 
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Gambar 3.7. Kampanye yang pernah dilakukan Komnas Anak 

 (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

- Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Kampanye yang pernah dilakukan Komnas Perempuan 

 (Sumber: Facebook Komnas Perempuan) 

- Kampanye Mendukung Pemerintah Prioritaskan Selesaikan RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual  
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Gambar 3.9. Kampanye yang pernah dilakukan Komnas Perempuan 

 (Sumber: tribunnews.com) 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Landa (2010), ada enam tahap dalam sebuah proses perancangan, yaitu: 

overview, strategy, ideas, design, production, dan implementation (hlm. 13). 

Dalam proses perancangan, tahapan yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Overview 

Penulis melakukan pencarian dan penelitian terhadap masalah-masalah anak. 

Mencari lembaga masyarakat yang berkaitan dengan masalah anak kemudian 

menggali masalah yang sedang fenomenal dan perlu solusi. Penulis 

mengamati masalah kekerasan seksual yang bentuknya semakin parah, 

terutama terhadap korban yang anak. Isu ini perlu segera diperhatikan secara 

luar dan dalam. Dalam memperdalam masalah, penulis melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang ahli mengenai isu seperti ini. Pihak tersebut adalah 

Komnas Anak dan Perempuan, psikiater anak, balai masyarakat yang 

membimbing kasus anak di persidangan serta ahli feminis dan anak. 

2. Strategy 
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Setelah menemukan masalah, penulis menentukan strategi perancangan 

kampanye sosial tersebut, menggunakan metode kampanye Ostergaard. 

Penulis ingin menyadarkan masyarakat khususnya orang tua tentang pentingya 

peran mereka dalam penyembuhan terhadap anak korban kekerasan seksual. 

Penulis merancang hal-hal yang menjadi dasar dalam perancangan ide desain 

3. Ideas 

Penulis menyusun ide desain apa yang dapat dijadikan solusi masalah ini. 

Strategi yang sudah disusun serta berdasarkan data yang telah dikumpulkan 

adalah acuan dasar perancangan ide. Dalam tahap ini termasuk ada mind 

mapping dan brainstorming. Dari kedua hal tersebut muncul sebuah ide yang 

akan divisualisasikan.  

4. Design 

Pada tahap desain, penulis mulai melakukan beberapa sketsa alternatif dari ide 

yang telah ditentukan. Setelah sketsa, pilih satu sketsa yang paling tepat dan 

dan sampai pesan visualnya untuk dilakukan digitalisasi. 

5. Production 

Penulis melakukan proses produksi dari desain yang telah dibuat. Proses 

produksi meliputi pengaplikasian terhadap beberapa media sesuai dengan 

strategi kampanye 

6. Implementation 

Pada tahap ini penulis melakukan implementasi desain, yaitu penerapan desain 

terhadap permasalahan. Penulis melakukan review atas kelebihan maupun 

kekurangan desain dalam penerapannya terhadap masyarakat 
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3.3. Profil Penyelenggara Kampanye 

Penyelenggara kampanye didukung oleh lembaga Pusat Krisis Terpadu Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusomo (PKT RSCM). 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Logo RSCM 

 

3.3.1. Sejarah Pusat Krisis Terpadu RSCM 

Pusat Krisis Terpadu RSCM dibuka pada tanggal 27 Mei 2000 bersamaan dengan 

peresmian renovasi gedung perkantoran RSCM. Mulai beroperasi pada tanggal 6 

Juni 2000. Awal didirikan PKT RSCM adalah gagasan dari diskusi Komnas 

Perempuan yang merasa perlu ada crisis centre untuk korban kekerasan terhadap 

perempuan.  

3.3.2. Visi Misi Pusat Krisis Terpadu RSCM  

Visi:  - Menuju pemberdayaan perempuan melalui respon yang layak dan  

 akuntabel pada kekerasan terhadap perempuan.   

 - Menjadi tempat bagi para profesional yang multi disiplin untuk melayani 

 masyarakat 
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Misi: - Memberikan layanan menyeluruh bagi korban kekerasan terhadap 

 perempuan dan anak dibidang medis, medikolegal dan psikososial.  

  - Memberikan akses ke jaringan advokasi dan rumah aman 
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