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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jalan raya merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah 

untuk tempat melintasnya kendaraan. Masyarakat selalu membutuhkan 

kendaraan untuk pergi ke suatu tempat demi kepentingan aktifitas masing-

masing. Di Indonesia, kendaraan yang sering digunakan adalah sepeda motor. 

Sepeda motor mendominasi jalanan karena lebih praktis dan dapat cepat 

sampai tujuan. Dari tabel dibawah dapat dibuktikan sepeda motor memiliki 

jumlah yang paling banyak, khususnya di kota Semarang. 

 

Menurut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian kota 

Semarang. 

Jenis Kendaraan Mobil Penumpang Bus Truk Sepeda Motor 

Jumlah 1.355 445 1.474 151.290 

Tabel 1.1 Jumlah Kend 

araan 

 

Karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia khususnya 

di kota Semarang, resiko kejahatan di jalanan juga semakin besar. Kejahatan 

di jalanan ada berbagai macam, dapat berupa penjambretan, begal, 

pembunuhan, bahkan pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan 

salah satu kejahatan yang sering dianggap kurang penting oleh masyarakat. 

Pelecehan seksual di jalanan tentunya sering dialami oleh wanita karena 

merupakan korban yang dianggap lemah dan mudah dijadikan sasaran 

kejahatan itu sendiri.  

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang mengarah 

kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dinginkan 

oleh orang yang menjadi sasaran atau korban yang menimbulkan reaksi 

negatif dan merugikan bagi korban pelecehan tersebut.  

Berdasarkan Cacatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2018 ada 3 jenis kekerasan yang paling 
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banyak pada kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas adalah 

pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (708 kasus), dan perkosaan (669 

kasus). Kasus pelecehan seksual tersebut merupakan jumlah kasus yang 

dilaporkan, namun untuk kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih 

tinggi.  

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, kasus pelecehan seksual 

juga dapat terjadi di jalan bahkan saat sedang berkendara. Berdasarkan salah 

satu berita di Tribun.com pada hari Selasa (25/9/2018) siang seorang wanita 

bernama Putu mengalami pelecehan seksual saat sedang berkendara. 

Salah satu berita di Sindonews.com pada hari Sabtu (17/11/2018) seorang 

wanita berhijab mengaku mengalami pelecehan seksual saat sedang 

berkendara motor. Masih banyak pelecehan seksual yang terjadi saat 

berkendara yang tidak semua orang melaporkannya karena menganggap tidak 

terlalu penting untuk dilaporkan, pelecehan seksual termasuk kejahatan dan 

memiliki hukum yang sah sesuai dengan Rancangan Undang-Undang pasal 

11 ayat (2) huruf a. Oleh karena itu perlu adanya iklan layanan masyarakat 

agar masyarakat mengetahui pentingnya mencegah terjadinya pelecehan 

seksual khususnya saat berkendara. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Pelecehan seksual terhadap wanita yang mulai marak di Semarang. 

2. Wanita dijadikan sasaran pelecehan seksual saat sedang berkendara. 

3. Wanita dianggap lemah sehingga menjadi sasaran utama kejahatan 

pelecehan seksual. 

 

1.3 Pembatasaan Masalah 

 Pelecehan seksual kepada wanita saat sedang berkendara dengan sepeda 

motor. 

 Sasara target komunikasi adalah wanita yang aktif menggunakan sepeda 

motor, usia 20-25 tahun. 

 

1.4 Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis memilih judul karena menurut penulis : 

1. Banyak kasus kriminal yang dialami wanita saat berkendara sepeda motor. 
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2. Wanita dianggap lemah sehingga banyak laki-laki menjadikannya sasaran 

pelecehan seksual. 

3. Kurang adanya perhatian dari pemerintah baik melakukan pencegahan 

maupun dalam bidang hukum.  

Iklan layanan masyarakat dapat membantu wanita menghindari pelecehan 

seksual saat berkendara serta mengurangi kemungkinan pelecehan seksual 

terjadi. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Lingkup Wilayah 

Penelitian ini hanya membahas mengenai kota Semarang. 

1.5.2 Lingkup Target Sasaran 

Perancangan penelitian ini akan ditargetkan pada remaja dewasa. 

Dengan usia 20-25 tahun usia ini merupakan usia yang telah dewasa yang 

sedang kuliah, maupun bekerja, sehingga banyak menggunakan 

kendaraan untuk keluar. Segmentasi primer menyasar kepada remaja 

wanita yang merupakan sasaran utama pelecehan seksual, sedangkan 

Segmentasi sekunder menyasar kepada laki-laki yang juga pengguna 

kendaraan bermotor dengan SES C – B yang dikarenakan pada SES 

tersebut kebanyakan dari mereka menggunakan kendaraan sepeda motor 

sebagai kendaraan pribadi. 

 

1.6 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang iklan layanan masyarakat demi mencegah 

pelecehan seksual saat sedang berkendara dengan sepeda motor? 

 

1.7 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin di capai di dalam penelitian ini untuk merubah 

persepsi orang akan pentingnya melindungi wanita agar terhindar dari 

pelecehan seksual dan membantu wanita agar terhindar dari pelecehan 

seksual melewati penggunaan  desain  dengan iklan layanan masyarakat  dan 
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membantu untuk penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa untuk mata kuliah 

Proyek Akhir DKV UNIKA Soegijapranata. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merubah pemahaman masyarakat untuk tidak menjadikan 

wanita sebagai sasaran  pelecehan seksual. 

2. Untuk membantu wanita menghindari pelecehan seksual saat sedang 

berkendara dengan sepeda motor. 

3. Untuk memberikan informasi betapa pentingnya masalah pelecehan 

seksual saat sedang berkendara dengan sepeda motor. 

4. Untuk memberikan solusi agar wanita memiliki rasa aman saat sedang 

berkendara dengan sepeda motor. 

 

1.8 Manfaat Penelitian 

1.8.1 Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis 

untuk tahap kelulusan Proyek Akhir. 

1.8.2 Praktis 

Secara praktis penelitian ini  diharapkan dapat memberi manfaat 

melalui iklan layanan masyarakat diharapkan dapat mencegah 

pelecehan seksual terhadap wanita yang sedang berkendara dengan 

sepeda motor. 

 

1.9 Metodologi Perancangan 

1.9.1 Metodologi Pengumpulan Data 

a. Data Kuisioner 

Kuisioner ditujukan untuk mengetahui target yang merupakan 

korban pelecehan seksual yang tepat yaitu usia 20-25 tahun dengan 

pendidikan SMA dan S1. 



5 
 

 

Bagan 1.1 Korban Rentan Pelecehan Seksual 

 

Kuisioner juga ditujukan untuk mengetahui apakan masyarakat 

peduli adanya Rancangan Undang-Undang mengenai pelecehan 

seksual. Banyak orang tidak mengetahui penghapusan kekerasan 

seksual dengan alasan karena tidak adanya informasi dari media 

massa. Bahkan hampi 50% orang menyetujui penghapusan 

kekerasan seksual (RUU PKS). 

 

Bagan 1.2 Kepedulian RUU Pelecehan Seksual 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang pernah 

mengalami pelecehan seksual khususnya saat sedang berkendara 

untuk mengetahui bagaimana cara pelaku melakukannya demi 
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mengetahui bagaimana untuk menghindari pelecehan seksual saat 

berkendara. 

 

 

Nama 

(Rahasia) 

Ciri - ciri Korban saat Berkendara 

Gender & 

Fisik 

Perilaku & 

Kebiasaan 

Hobby / 

Kesukaan 
Pekerjaan 

A 

Wanita 

BB: 72 kg 

TB: 159 cm 

Memakai 

headset saat 

berkendara. 

Mendengarkan 

musik & bermain 

game online. 

Mahasiswi 

B 

Wanita 

BB: 66 kg 

TB: 160 cm 

Memakai 

kaos ketat 

karena 

nyaman. 

Menonton 

bioskop, bermain 

gadget (media 

social, youtube, 

game). 

Mahasiswi 

C 

Wanita 

BB: 54 kg 

TB: 157 cm 

Mengobrol 

dan bermain 

HP. 

Menonton 

bioskop & 

bermain media 

sosial. 

Mahasiswi 

Tabel 1.1 Persona 

 

1.9.2 Insight 

     Berdasarkan beberapa data yang telah didapat, masyarakat tidak 

mengetahui pentingnya masalah pelecehan seksual saat berkendara. 

Insight : 

a. Kurangnya pengentahuan masyarakat mengenai pentingnya 

mencegah kejahatan pelecehan seksual khususnya saat sedang 

berkendara dengan sepeda motor . 

b. Menurut persfektif gender wanita dianggap lemah dan sasaran utama 

pelecehan seksual saat sedang berkendara dengan sepeda motor 

dan laki-laki menganggap pelecehan seksual merupakan hal yang 

dapat ditoleran. 
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a. Wanita tidak tahu bagaimana cara menghindari pelecehan seksual 

maupun bagaimana cara menanggapi ketika mengalami pelecehan 

seksual saat sedang berkendara dengan sepeda motor. 

 

1.9.3 Background Research  

     Metode yang digunakan untuk mendasari penelitian adalah 

penyebaran angket berupa kuisioner online, wawancara, studi literatur, 

dan pencarian melalui internet. 

      Penyebaran angket ditujukan pada target dengan usia remaja hingga 

dewasa muda untuk mengetahui di rentan usia mana seseorang dapat 

atau pernah mengalami pelecehan seksual khususnya saat berkendara. 

Selain itu kuisioner ini digunakan untuk mendapatkan data pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya masalah pelecehan seksual 

khususnya saat berkendara. Metode ini dilakukan secara online agar 

dapat menjangkau banyak orang. 

     Metode kedua adalah wawancara dengan korban pelecehan seksual 

secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai proses pelecehan seksual yang dilakukan pelaku tanggapan 

korban kepada pelaku serta mengenai kondisi yang dirasakan dan reaksi 

target saat berada dalam situasi tersebut. Metode ini diperlukan untuk 

mengetahui bagaimana mencegah terjadi pelecehan seksual saat 

berkendara. 

     Studi litertatur digunakan untuk mendapatkan data – data valid guna 

mendasari penelitian ini. Melalui metode ini akan didapatkan teori – teori 

yang berhubungan dengan pelecehan seksual, seperti persentase kasus 

pelecehan seksual,  hingga berita-berita mengenai kasus pelecehan 

seksual saat sedang berkendara dengan sepeda motor. Selain itu, tak 

lepas dari penggunaan internet, dilakukan pencarian data – data dari 

sumber yang terpercaya seperti jurnal dan artikel secara online. 

 

1.9.4 Initial Concept 

     Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang menjadi 

permasalahan utama, yaitu kurangnya media massa maupun iklan 

layanan masyarakat yang menunjukan bahwa permasalahan pelecehan 
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seksual khususnya saat berkendara merupakan tindak kejahatan yang 

melanggar hukum, korban tidak mengerti bagaimana mengantisipasi 

ketika mengalami pelecehan seksual, dan pelaku kurang mengerti bahwa 

itu merupakan tindakan yang dilarang dan merugikan korbannya. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisa 

melalui beberapa metode penelitian yang telah disebutkan untuk 

mendapatkan data yang kuat. Hasil dari penelitian tersebut kemudian 

akan analisa kembali melalui strategi kreatif untuk menemukan hal apa 

yang harus disampaikan pada target dan bagaimana menyampaikan 

pesan tersebut melalui pendekatan komunikasi visual yang efektif. 

     Peneliti akan menggunakan iklan layanan masyarakat untuk 

mengkomunikasikan perancangan ini. Mayoritas pengguna kendaraan 

bermotor membuat kemungkinan pelecehan seksual terjadi saat 

berkendara di malam hari karena suasana yang gelap membuat para 

pelaku berfikir tidak akan terlihat oleh korban maupun orang sekitar. 

Desain yang akan dihasilkan nantinya akan menggunakan ilustrasi 

maupun video yang terlihat di malam hari dan memiliki kesan menarik 

bagi target berusia remaja yang  sudah cukup dewasa. 
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1.10 Skema Perancangan 

 

Bagan 1.3 Skema Perancangan 

 

1.11 Tinjauan Pustaka 

     Pada penelitian Wanyane tentang student’s perception of sexual 

harassment at the Gauteng University Campus (19/07/2012) bahwa mayoritas 

wanita (67,5%) dan lakilaki (32.5%) tidak setuju menjadikan seks sebagai 

pendidikan di perkuliahan. Sedangkan menurut penelitian yang ada, 

pendidikan seks sudah pernah diajarkan saat masa sekolah, di perkuliahan, 
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seharusnya sudah cukup dewasa dan mengetahui mengenai apakah 

pelecehan seksual itu perbuatan yang melanggar hokum. 

     Dalam penelitian Ismail dkk tentang factors influencing sexual harassment 

in the Malaysian workplace bahwa persfektif jenis kelamin tidak terlalu 

signifikan terhadap adanya pelecehan seksual dengan p=0,067 serta tingkat 

pendidikan untuk kategori sarjana (56,2%) mengalami pelecehan seksual. 

Dalam penelitian ini, persfektif jenis kelamin dan usia mempengaruhi adanya 

pelecehan seksual. 

     Akhtar dalam penelitiannya berjudul sexual harassment at workplace and 

in educational institutions: a case study of District Srinagar Kashmir, bahwa 

pelecehan seksual lebih sering dialami oleh wanita yang belum menikah 

(52%). Dalam penelitian ini, pelecehan seksual di jalan atau saat sedang 

berkendara juga lebih sering dialami oleh remaja yang masih aktif bersekolah, 

kuliah maupun kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


