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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

 Tindakan kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi dan semakin 

mengkhawatirkan. Kekerasan psikis, fisik, seksual, eksploitasi dan penelantaran 

merupakan jenis kekerasan yang acapkali terjadi pada perempuan. WHO (World 

Health Organization) melakukan sebuah studi multi negara kepada perempuan 

berusia 15-49 tahun mengenai kekerasan di 10 negara berkembang. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 15% wanita di Jepang dan 71% wanita di 

Ethiopia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan mereka. 

Pengalaman seksual pertama terjadi secara paksa kepada 17% perempuan di 

pedesaan Tanzania, 24% perempuan di pedesaan Peru, dan 30% perempuan di 

pedesaan Bangladesh. Data yang dihimpun organisasi nasional Amerika Serikat 

untuk anti kekerasan seksual yakni Rape, Abuse, and Incest National Network 

(RAINN) menyatakan 15% korban pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah 

anak-anak usia di bawah 12 tahun. Jumlah korban remaja berusia 12-17 tahun 

mencapai 29%. Sekitar 44% korban merupakan mereka yang berusia di bawah 18 

tahun. Sementara itu, 80% korban berusia di bawah 30 tahun. RAINN mencatat 

usia yang paling berisiko menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan 

adalah 12-34 tahun. Data pada tahun 1995 dari lembaga perlindungan anak lokal 

Amerika Serikat mengidentifikasi 126.000 anak-anak menjadi korban kekerasan 

seksual baik dapat dibuktikan atau hanya terindikasi. Dari jumlah korban itu, 75% 
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adalah anak perempuan. Sekitar 30% korban kekerasan seksual itu berusia 4-7 

tahun.  

 Fenomena kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga 

terjadi di Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya data kekerasan 

pada tahun 2010 dan 2011 yang masuk ke KPP-PA (Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak) dari unit-unit layanan terkait.  

 

Tabel 1.1. Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia tahun 2010 dan 2011 

Tahun Korban Jumlah Kasus 

2010 

(laporan dari 28 provinsi) 

Laki-laki 1.782 kasus 

Perempuan 13.553 kasus 

Anak 4.229 kasus 

2011 

(laporan dari 10 provinsi) 

Laki-laki 848 kasus 

Perempuan 8.278 kasus 

Anak 3.183 kasus 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi 

korban utama dalam tindak kekerasan. Ironisnya lagi, dengan perbandingan angka 

yang cukup jauh, tindak kekerasan lebih sering terjadi dalam lingkungan rumah 

tangga. Sebanyak 8.081 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah 

tangga, kemudian menyusul sebanyak 4.634 kasus terjadi di tempat kerja, dan 

5.933 kasus terjadi di tempat publik lainnya. 
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Sejak tahun 2001, Komnas Perempuan membuat catatan tahunan 

mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Catatan tahunan 

Komnas Perempuan merupakan kompilasi data kasus yang ditangani oleh 

lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola 

negara maupun inisiatif masyarakat. Menurut catatan tahunan Komnas 

Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 2008 terus 

meningkat. Pada tahun 2008 ada 4.425 kasus kekerasan, menyusul tahun 2009 

terjadi peningkatan sebesar 263% dimana ada 143.586 kasus kekerasan. Kenaikan 

yang signifikan ini karena sistem pendokumentasian layanan yang semakin 

membaik serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami, 

termasuk pemberitaan di berbagai media sedikit banyak telah mendorong para 

perempuan untuk lebih berani membuka kasus kekerasan yang mereka alami. 

Pada tahun 2011, data ini dikompilasi dari data 393 lembaga di 33 provinsi. 

Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2011 ada 

119.107 kasus kekerasan dan 4.377 diantaranya merupakan kasus kekerasan 

seksual. Artinya, setiap hari ada 12 perempuan yang menjadi korban kekerasan 

seksual (Komnas Perempuan, 2012).  

Ironisnya, bahkan ada tokoh-tokoh pemerintahan yang seharusnya turut 

mendukung kehormatan  dan kesejahteraan wanita di Indonesia malah melakukan 

hal sebaliknya. Contohnya adalah pernyataan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Fauzi Bowo dan Ketua DPR. Seperti yang diberitakan dalam website VIVAnews, 

ketika masyarakat ibukota mengeluhkan kerap terjadinya pelecehan seksual di 

angkutan transjakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bertempat di 
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Balaikota DKI Jakarta, pada hari Jumat, 16 September 2011, menyatakan bahwa 

sebaiknya para perempuan penumpang bus tidak memakai rok mini agar tak 

mengundang birahi penumpang laki-laki. Setelah itu, sesuai dengan artikel berita 

dalam Kompas, Ketua DPR Marzuki Ali memberlakukan peraturan baru di 

seluruhan kawasan DPR RI, yaitu anggota DPR perempuan, staf DPR perempuan 

dan juga tamu perempuan wajib menggunakan pakaian sopan-tertutup. Bertempat 

di Kompleks DPR, Jakarta, hari Selasa, 5 Maret 2012, Bapak Marzuki Ali 

menyatakan hal ini dimaksudkan untuk tidak mengundang libido laki-laki jahat. 

Adapun mengenai rencana pengaturan berpakaian di lingkungan DPR menurut 

Bapak Marzuki Ali, sebagai langkah perbaikan citra DPR. “Citra DPR ini terdiri 

berbagai aspek, seperti aspek kinerja, tampilan. Semuanya kita perbaiki. Semoga 

dengan langkah ini pelan-pelan citra DPR akan semakin baik," ucapnya. Namun, 

setelah kedua pernyataan tersebut dilontarkan di depan publik tidak ada reaksi 

negatif atas pernyataan yang bernada melecehkan kaum perempuan itu. Padahal 

pernyataan ini bisa saja dikutip atau bahkan dibenarkan. Masyarakat sepertinya 

patuh dan menerima bahwa penyebab kejahatan pelecehan adalah lebih 

dikarenakan pihak perempuan yang bertindak aktif sebagai pengundang.  

Peristiwa pelecehan terhadap perempuan secara verbal dan di depan umum 

juga dilakukan oleh calon Hakim Agung Daming dan mantan Bupati Aceng. 

Dalam  fit and proper test hakim agung di Komisi III DPR pada hari Senin, 14 

Januari 2013, Calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi mendapat 

pertanyaan dari anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar mengenai 

pendapatnya perihal hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Calon hakim agung 
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Muhammad Daming Sanusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak layak 

diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, karena yang diperkosa dengan yang 

memerkosa ini sama-sama menikmati. Berbeda lagi dengan pernyataan dari 

mantan Bupati Aceng yang menikahi seorang gadis berusia 18 tahun dan 

menceraikannya 4 hari kemudian karena gadis tersebut sudah tidak perawan. 

Yang menjadi masalah adalah pernyataan yang dilontarkan mantan Bupati Garut 

pada tanggal 5 Desember 2012, sesuai dengan kutipan di majalah Detik, ia 

mengatakan bahwa pernikahan adalah  perdata, perikatan, akad. Jadi jika 

dianalogikan, tidak ada bedanya nikah dengan jual beli, jika tidak sesuai maka 

bisa dan tidak apa-apa dikembalikan.  

Menanggapi permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkup global ini 

maka muncullah gerakan-gerakan baik dari lembaga pemerintahan maupun 

organisasi non-pemerintahan yang menyuarakan anti kekerasan terhadap 

perempuan. Kampanye-kampanye tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam problema kekerasan 

terhadap perempuan yang harus dicegah dan ditangani dengan serius. Di Australia 

ada kampanye White Ribbon yang menyuarakan anti kekerasan terhadap 

perempuan. White Ribbon Campaign dimulai sejak tahun 2003 sebagai bagian 

dari UNIFEM dan pada tahun 2007 White Ribbon resmi menjadi sebuah yayasan 

dan merupakan satu-satunya kampanye nasional anti kekerasan di Australia yang 

dipimpin oleh seorang lelaki. Visi dari White Ribbon adalah semua wanita dapat 

hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, sedangkan misi mereka adalah 

mencegah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan melalui 
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kampanye yang dipimpin oleh laki-laki. Dalam kampanye ini, White Ribbon 

mengajak para lelaki untuk bersumpah tidak melakukan, tidak memaklumi dan 

tidak tinggal diam perihal kekerasan terhadap perempuan. Mereka mempercayai 

bahwa masih banyak lekaki yang berperilaku baik dan tidak menyukai kekerasan 

terutama terhadap perempuan. Mereka juga mempercayai seorang individu 

memiliki kapasitas untuk berubah dan mengubah perilaku negatif orang lain. 

Kampanye White Ribbon di Australia dipimpin oleh ribuan duta lelaki, salah 

satunya adalah penyanyi internasional Keith Urban. Dalam menjalani hidupnya, 

mereka berpedoman pada sumpah White Ribbon dan menjadi role model dalam 

komunitas mereka. White Ribbon Campaign melibatkan laki-laki sebagai aktivis 

utama karena kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita harus dicegah 

dan dihentikan atas kesadaran diri sendiri. Namun, pada intinya para lelaki 

diharapkan untuk berpartisipasi bukan hanya karena laporan statistik mengenai 

kekerasan terhadap perempuan semata, tetapi karena perempuan-perempuan 

tersebut adalah ibu, istri, saudara perempuan, teman, bahkan anak perempuan 

seseorang. Seorang lelaki yang baik tentunya tidak bisa dan tidak akan tinggal 

diam ketika orang yang mereka cintai berada dalam resiko yang berbahaya. 

Di Indonesia sendiri juga banyak kampanye-kampanye yang menyuarakan 

anti kekerasan terhadap perempuan, salah satunya yang terbaru adalah One Billion 

Rising Indonesia. One Billion Rising merupakan salah satu gerakan non-

pemerintah dari perempuan dan untuk perempuan yang mengkampanyekan stop 

pemerkosaan dan anti kekerasan terhadap perempuan. One Billion Rising 

didirikan oleh Eve Ensler pada tahun 1988 di New York, US, untuk mengakhiri 
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kekerasan, ketidakadilan, dan kesetaraan gender. Indonesia mulai bergabung pada 

tahun 2013 dan mengadopsi gerakan tersebut untuk diterapkan di Indonesia. Pada 

puncaknya, tanggal 14 Februari 2013, diadakan sebuah kegiatan yaitu ajakan 

kepada seluruh perempuan di dunia untuk berpartisipasi dalam kampanye tersebut 

dengan ikut menari, sesuai dengan slogan dari One Billion Rising yaitu Strike, 

Dance, Rise! Kampanye ini diikuti oleh lebih dari 5000 organisasi dan 190 negara 

di seluruh dunia termasuk Indonesia (Jakarta, Bandung, Bali, Jogjakarta, 

Magelang, Makasar, Malang, Poso, Solo dan Surabaya). One Billion Rising 

Indonesia juga akan mengadakan V-Dialogs di beberapa tempat di Jakarta untuk 

bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana membangun sebuah 

gerakan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (One 

Billion Rising Indonesia, 2013).  

Dengan bergabungnya Indonesia bersama One Billion Rising diharapkan 

adanya kesadaran dari kaum laki-laki dan perempuan bahwa perempuan bukanlah 

objek kekerasan baik secara fisik maupun verbal dan tidak sepantasnya untuk 

diperlakukan dengan semena-mena. Kaum perempuan pun diharapkan untuk 

mengubah mindset-nya yang berpikir bahwa perempuan kedudukannya berada di 

bawah lelaki dan harus selalu tunduk kepada lelaki. Dilihat dari sudut pandang 

ilmu komunikasi, kampanye One Billion Rising Indonesia merupakan social 

marketing, sesuai dengan definisinya menurut Philip Kotler dan Ron Smith 

bahwa,  

“Social marketing adalah suatu proses penggunaan prinsip-prinsip pemasaran dan 

teknik yang mengandung aspek dari public relations, iklan dan marketing yang secara 

bersamaan diaplikasikan ke dalam isu-isu sosial dan permasalahan untuk mempengaruhi 

target audience agar secara sukarela menerima, menolak, memodifikasi atau meninggalkan 

sebuah perilaku demi keuntungan individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.” 
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Kampanye One Billion Rising disebut sebagai social marketing karena 

kegiatan yang dilakukan menggunakan teknik-teknik public relations, iklan dan 

marketing untuk mengatasi sebuah permasalahan sosial yaitu tindak pemerkosaan 

dan kekerasan terhadap perempuan untuk mempengaruhi target audience yakni 

laki-laki dan perempuan agar secara sukarela dapat menerima ide bahwa 

perempuan bukanlah objek dan kedudukan perempuan bukan di bawah laki-laki 

lalu diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah yang positif. Perubahan 

perilaku ini tidak hanya akan menjadi keuntungan bagi satu atau dua orang atau 

suatu komunitas tetapi akan menjadi kebaikan bagi masyarakat luas. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Keputusan untuk mengadopsi dan bergabung ke dalam gerakan One 

Billion Rising bukan sekedar didasari pada banyaknya kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak terutama kekerasan seksual, tetapi juga karena adanya 

pandangan dari laki-laki yang melihat bahwa perempuan adalah objek kekerasan, 

sosok yang lemah dan berada di bawah laki-laki. Tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sudah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia 

yang pada dasarnya semua tindak kekerasan tersebut bersumber pada 

ketimpangan, ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, diperkuat oleh 

nilai-nilai patriarki yang sampai saat ini masih dianut oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Pengaturan sistem ini begitu mengakar pada kepercayaan 

dan tradisi masyarakat yang ditumbuhkan sejak kecil. Budaya patriarki ini telah 

menempatkan laki-laki dalam posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. 
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Dalam hukum Indonesia, sebenarnya ada tercantum dalam UU No. 23 

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun 

hukum sebagaimana tertulis dalam teks saja tentu tidak akan pernah cukup, karena 

hukum tertulis itu sendiri berakar dari masyarakat beserta kebudayaan, sedangkan 

perjuangan kesetaraan gender seringkali justru berhadapan dengan kebudayaan itu 

sendiri. Kondisi budaya Indonesia yang patriarkis membuat posisi perempuan 

dalam keadaan yang inferior. Patriarkis juga membuat perempuan sebagai warga 

negara kelas dua dan menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami. 

Kondisi tersebut berimbas pada keengganan perempuan untuk melaporkan 

kekerasan yang mereka alami. Mereka dibayang-bayangi oleh kekerasan yang 

akan bertambah jika mereka bersikeras melaporkan, sehingga mereka lebih 

memilih diam daripada mengalami kekerasan lagi. 

Permasalahan sosial tersebutlah yang ingin diatasi oleh gerakan One 

Billion Rising Indonesia karena tujuan dari segala kegiatan yang dilakukan oleh 

kampanye ini adalah untuk mengubah pandangan laki-laki terhadap perempuan 

dan pandangan perempuan terhadap dirinya sendiri. Dibutuhkan kesadaran serta 

perubahan perilaku dari kedua pihak untuk melawan pengontrolan laki-laki, baik 

perempuan maupun laki-laki harus sama-sama meniadakan ketimpangan gender, 

status, peran yang telah dikonstruksikan oleh budaya patriarki. Perubahan cara 

pandang dan perubahan perilaku yang diharapkan merupakan tujuan utama dari 

strategi social marketing yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu diketahui 

bagaimana cara One Billion Rising Indonesia dalam ‘menjual’ gagasan tersebut 
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kepada masyarakat melalui kampanye stop perkosaan dan kekerasan terhadpa 

perempuan. 

 

1.3.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah 

ini dirumuskan menjadi : 

Bagaimana strategi social marketing yang dilakukan oleh gerakan One Billion 

Rising Indonesia dalam mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

social marketing yang dilakukan oleh gerakan One Billion Rising Indonesia dalam 

mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan.  

 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

akademis, praktis maupun sosial, yaitu :  

1. Kegunaan akademis  

 Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan mengenai strategi social marketing dalam bidang ilmu 

komunikasi.  
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2. Kegunaan praktis  

 Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui penerapan social marketing 

ke dalam problema-problema sosial yang terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

3. Kegunaan sosial  

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi gerakan One Billion Rising 

Indonesia maupun organisasi lain yang menggunakan strategi social marketing 

sebagai acuan atau bahan evaluasi.  

 

1.6.  Sistematika Penelitian  

  BAB I PENDAHULUAN  

  Menggambarkan tindak pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan 

 yang banyak terjadi di Indonesia, faktor penyebabnya, strategi komunikasi 

 yang diterapkan dalam bentuk gerakan perlawanan berupa kampanye, serta 

 tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan.  

  BAB II OBYEK PENELITIAN 

  Berisi mengenai ruang lingkup dari topik yang diajukan yaitu social 

 marketing dalam bentuk kampanye stop pemerkosaan dan anti kekerasan 

 yang dilakukan oleh gerakan One Billion Rising Indonesia.  

  BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis suatu 

 permasalahan secara logis.  
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  BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

  Menguraikan metode-metode yang digunakan untuk menguji atau 

 memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

  BAB V PEMBAHASAN 

  Hasil analisis dan interpretasi terhadap informasi atau data yang sudah 

 diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang ingin dijawab.  

  BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi hanya jawaban dalam pertanyaan rumusan masalah yang ditemukan 

 dari pembahasan dan pendapat atau masukan terhadap hasil penelitian..   
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