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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Jakarta Stop AIDS (JSA) merupakan program yang mengatasi masalah 

rendahnya pengetahuan anak-anak usia sekolah mengenai HIV/AIDS dan 

narkoba, karena rendahnya pengetahuan anak-anak sekolah mengenai narkoba 

dan HIV/AIDS inilah yang menyebabkan banyak anak remaja terjerumus dalam 

narkoba dan menjadi target dari para pengedar narkoba. Salah satu riset depkes RI 

pada tahun 2007 menyatakan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di seluruh 

Indonesia berpengetahuan rendah terhadap HIV/AIDS, sedangkan yang 

berpengetahuan baik hanya sebesar 4,4%-5% (Angkasawati 2009). Berdasarkan 

data di atas, Peneliti berpendapat bahwa alasan anak remaja menjadi sasaran 

pengedaran narkoba dan korban dari HIV/AIDS adalah karena kurangnya 

pengetahuan para remaja mengenai HIV/AIDS dan narkoba itu sendiri, oleh 

karena itu harus ada lembaga maupun program yang memfasilitasi para siswa-

siswi tersebut supaya mengerti mengenai bahaya Narkoba dan HIV/AIDS itu 

sendiri. Program JSA adalah program yang dilakukan oleh Yayasan Unilever 

Indonesia (YUI) dan bekerja sama dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) 

yang memang memiliki visi dalam kepeduliannya untuk melakukaan pencegahan 

primer terhadap bahaya penyebaran HIV/AIDS dan Narkoba pada usia remaja. 
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Program JSA ini mempunyai tujuan untuk memberikan informasi 

mengenai penularan, pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba kepada 

para siswa-siswi remaja sekolah usia 11-16 tahun yang berada pada tingkat SMP-

SMA, agar mereka mempunyai pengetahuan yang benar mengenai penularan, 

pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. 

Program JSA ini adalah program berkala yang dilakukan selama lima 

tahun dan telah sukses dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, tahun 2011 ini 

merupakan tahun ketiga untuk program JSA tersebut dan telah di-launching pada 

tanggal 9 Febuari 2011 kemarin. Dari gambar 1.1 dapat dikatakan bahwa kasus 

narkoba paling banyak ditemukan pada tahun 2008, yaitu sebesar 4.989 kasus, 

inilah yang melatar belakangi dibentuknya program JSA. Grafik batang yang 

berwarna merah menunjukan jumlah kasus tiap tahunnya, dan grafik garis 

menyatakan jumlah kumulatif kasus terhitung dari tahun 1987 yaitu 21.770 kasus. 

Gambar 1. 1 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS di Indonesia 10 Tahun Terakhir 
Sumber: Laporan Surveilans AIDS Depkes RI 2010 
 

Program JSA merupakan program kompetisi antar sekolah dalam 

menyampaikan informasi/ kampanye mengenai bahaya HIV/AIDS dan Narkoba, 
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program ini dilaksanakan selama setahun yaitu sampai tanggal 1 Desember 2011 

yang bertepatan dengan hari AIDS sedunia dan diikuti oleh sekolah-sekolah dari 

lima wilayah di DKI Jakarta. Alasan pemilihan daerah DKI Jakarta adalah karena 

DKI Jakarta merupan wilayan terbanyak ditemukan kasus AIDS (Depkes RI 

2010) yaitu dengan persentase 69,8% dimana ditemukan3.740 kasus, 2.611 kasus 

AIDS diantaranya disebabkan oleh IDU atau narkoba. Narkoba memang sangat 

dekat dengan HIV/AIDS, berdasarkan data dari BNN dan Depkes RI, ditemukan 

bahwa penyebab AIDS terbesar kedua adalah karena IDU (Injection Drugs 

Users): 

Tabel 1. 1 Jumlah Kumulatif Status HIV/AIDS berdasarkan Faktor Resiko 
No. Faktor Resiko AIDS(2009) AIDS(2010) 

1) Heteroseksual 7.730 10.036 

2) Homo biseksual 609 659 

3) IDU 6.811 8.020 

4) Transfusi darah 0 20 

5) Transmisi Prenatal 351 519 

6) Tidak diketahui 609 719 

Sumber: BNN 2009 dan Depkes RI 2010 

Para siswa yang mengikuti kompetisi ini akan diberi training selama dua 

hari mengenai teknik public speaking dan mengenai materi kampanye itu sendiri. 

Siswa-siswi yang sudah diberi training tersebut akan menyandang predikat Duta 

Jakarta Stop AIDS (Duta JSA) yang mempunyai tugas untuk menyebarkan 
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informasi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sebayanya (siswa-siswi 

SMP-SMA). 

Peneliti mengkategorikan kampanye merupakan bagian dari kegiatan yang 

biasa dilakukan oleh seorang public relations¸ karena menurut Newsom, Turk, 

dan Kruckeberg (2004): 

Campaign are designed and developed to address issue, to solve a problem or to 

correct or improve a situation. 

Isu dalam penelitian ini berupa isu sosial mengenai permasalahan 

kurangnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS dan narkoba dikalangan siswa-siswi 

SMP/SMA sehingga YCAB dan YUI mengadakan program JSA untuk mengatasi 

isu tersebut untuk meningkatkan pengetahuan para siswa-siswi dan menjadikan 

mereka generasi yang tidak terjerumus dalam narkoba dan menjadi korban dari 

HIV/AIDS. 

Menurut McElreath(1997), dalam kampanye terdapat tahapan-tahapan 

yang perlu dilalui untuk memulai sebuah kampanye, yaitu research, planning, 

implementing, dan evaluating. Hal ini sejalan dengan traditional formula dalam 

kegiatan public relations yang dikemukakan oleh Bobbitt dan Sullivan(2009) 

yang terdiri dari research, planning, communicating, dan evaluation atau versi 

Shorthand dari formula ini adalah: find out what needs to be done, decide how to 

do it, do it, measure how well it was done. Oleh karena itu, kegiatan kampanye 

dapat dikategorikan sebagai kegiatan public relations karena menggunakan 

formula yang sama. Formula tersebut sejalan dengan prinsip Management by 
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Objective (MBO) yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil dan semua 

kegiatan PR pun didasarkan pada pengelolaan dengan tujuan yang jelas. Seitel 

(1995) mendefinisikan public relations sebagai berikut: 

Public relations is management function which evaluates public attitudes, 
identifies the policies and procedures of an individual or organization with public 
interest, and plans and executes a program of action to earn public understanding and 
acceptance. 

 
Program JSA pun mempunyai tujuan yang jelas, oleh karena itu dapat 

dikategorikan sebagai program PR dengan prinsip MBO. Pada tahun 2009 

objektif dari program JSA adalah dapat menjangkau 24.000 siswa-siswi dan hasil 

yang dicapai adalah 24.009, sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 adalah 

menjangkau 50.000 siswa-siswi. Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut dapat 

dicapai, maka harus dilakukan evaluasi. Menurut Yosal Iriantara (2004) evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah perusahaan/organisasi sudah 

mencapai apa yang sudah ditetapkan harus tercapai dan dapat digunakan untuk 

menentukan langkah-langkah selanjutnya. McElreath (1997) juga mengatakan 

bahwa evaluasi program kampanye menggunakan riset untuk mengukur 

keberhasilan suatu program kampanye. Oleh sebab itu, penting untuk melihat 

apakah program kampanye JSA ini berhasil dijalankan, keberhasilan ini akan 

dilihat dari pencapaian tujuan/objektif dari program JSA itu sendiri. 

Selain itu, menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy dalam bukunya 

”Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek”(1997), ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam mengkomunikasikan kampanye, faktor-faktor tersebut juga 
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akan menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari proses komunikasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses 

komunikasi yaitu: 

1)  Mengenali sasaran komunikasi. 

2)  Pemilihan media komunikasi 

3)  Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

4)  Peranan komunikator dalam komunikasi 

Bila setiap faktor tersebut dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, 

maka komunikasi yang dilakukan juga akan berhasil, yaitu informasi yang 

diberikan akan lebih mudah ditangkap oleh audience-nya. Namun ada kekurangan 

dari kampanye ini, karena selama dua tahun kemarin hanya berorientasi pada 

jumlah penjangkauan tidak melihat pada efek komunikasi yang diharapkan, 

sedangkan komunikasi dikatakan berhasil bila terjadi saling pengertian dari kedua 

belah pihak karena saling pengertian adalah tujuan akhir dari komunikasi (West 

dan Turner 2007). Bila efek komunikasinya saja tidak diukur, berarti tidak dapat 

mengukur apakah informasi yang disampaikan dipahami oleh komunikan. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin meneliti apakah siswa-siswi mengerti informasi yang 

disampaikan. Efek komunikasi dibagi menjadi tiga yaitu kognitif, afektif dan 

konatif. Kognitif adalah yang menyangkut kesadaran dan pengetahuan, misalnya 

menjadi sadar, ingat, tahu, atau kenal. Afektif yaitu efek yang bersangkutan 

dengan sikap, perasaan, atau emosi, misalnya sikap setuju atau tidak setuju, sedih, 
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gembira, atau menyukai. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku 

atau tidakan, misalnya berbuat seperti yang disarankan (Sendjaja et al. 1999, 45). 

Berdasarkan penjelasan di atas, efek komunikasi yang diharapkan dalam program 

JSA jelas adalah kognitif karena bersangkutan dengan pengetahuan dan kesadaran 

siswa-siswi mengenai bahaya Narkoba dan HIV/AIDS. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa 

program JSA merupakan program terencana selama lima tahun antara Yayasan 

Unilever Indonesia (YUI) dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Program 

JSA sudah berjalan dua tahun yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Selama dua tahun 

tersebut, penyelenggara hanya berorientasi pada hasil siswa-siswi yang dapat 

dijangkau oleh duta JSA, sedangkan efek dari komunikasinya sendiri tidak 

diperhitungkan. Padahal, keberhasilan dari komunikasi adalah bila pesan yang 

disampaikan dimengerti oleh audience-nya. Seharusnya pihak penyelenggara juga 

mengukur tingkat kognitif sebagai efek komunikasi dalam kampanye yang 

dilakukan karena tujuan dari program JSA adalah untuk menyampaikan informasi 

mengenai HIV/AIDS dan narkoba kepada siswa-siswi SMP/SMA. Oleh karena 

itu, bila hanya sampai apakah pesan yang diterima dimengerti oleh audience 

berarti efek yang ingin dicapai adalah efek kognitif. 

Sedangkan efek kognitif pun mempunyai beberapa tingkatan, yang 

pertama adalah attention dimana audiences mulai memusatkan perhatiannya pada 
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pesan yang disampaikan, lalu tahapan kedua adalah comprehension dimana 

audiences mulai sadar dan mengerti pesan yang disampaikan. Untuk dapat sampai 

tahap ini, ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu sikap dari audiences sendiri dan 

media yang digunakan dalam berkomunikasi. Tahapan yang terakhir dalam 

tingkatan kognitif adalah retention dimana audience dapat mengingat pesan yang 

dibawakan oleh komunikator. Untuk sampai ke tahap ini, dibutuhkan repetition 

(pengulangan) dari pesan yang disampaikan dan dibutuhkan kredibilitas dari si 

komunikator itu sendiri (Smith 2003). Karena tujuan dari JSA adalah membuat 

para siswa-siswi sadar akan bahaya narkoba dan HIV/AIDS, maka peneliti ingin 

melihat efek kognitif hingga tingkat comprehension yang ingin dicapai dalam 

kampanye JSA. 

I.3. Rumusan Masalah 

1)  Bagaimana pemahaman siswa-siswi peserta kampanye JSA mengenai 

HIV/AIDS dan narkoba beserta bahaya dan penularannya? 

2)  Bagaimana faktor-faktor pendukung dalam proses komunikasi dapat 

mempengaruhi keberhasilan kampanye JSA? 

I.4. Tujuan Penelitian 

1)  Untuk mengetahui pemahaman siswa-siswi peserta kampanye JSA 

mengenai HIV/AIDS dan narkoba beserta bahaya dan penularannya. 

2)  Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam proses komunikasi 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan kampanye JSA. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Akademis: Untuk menambah referensi di bidang ilmu 

komunikasi khususnya public relations dan sebagai bahan perbandingan 

mengenai teori yang dipelajari dalam perkuliahan serta realitanya yang berada di 

lapangan, dan menjadi masukan-masukan dan pelajaran bagi penyelenggara 

kampanye-kampanye mengenai penyuluhan seperti JSA untuk membuat sebuah 

kampanye yang efektif, yaitu dimana pesan yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh audience-nya. 

Kegunaan Praktis: Dapat menjadi bahan referensi serta evaluasi bagi 

organisasi untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan program JSA 

selanjutnya dan bila dalam proses pelaksanaan program JSA tahun 2011 ini 

Peneliti menemukan kekurangan-kekurangan, dapat menjadi masukan bagi YCAB 

untuk memperbaiki pelaksaan program sehingga progam JSA tahun 2011 akan 

berjalan lebih maksimal. 

I.6. Sistematika Penelitian 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika Penelitian. 
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BAB II. OBJEK PENELITIAN 

 Berisi mengenai informasi-informasi yang terkait dengan program JSA 

selama tiga tahun terakhir sebagai objek penelitian ini dan sedikit informasi 

mengenai YCAB sebagai penyelenggara dari program JSA. 

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan tinjauan pustaka seperti konsep, teori, serta model yang terkait 

dengan komunikasi dan public relations terutama mengenai kampanye dan riset 

evaluatif sebagai dasar dan pedoman Peneliti dalam melakukan penelitiannya. 

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, 

pendekatan yang akan dilakukan, teknik pengambilan sampel, serta jenis analisis 

data dalam penelitian ini. 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti 

dan menganalisis hasil yang didapat dari lapangan. 

BAB VI. PENUTUP 

 Berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang 

dapat Peneliti berikan kepada organisasi apabila terdapat kekurangan-kekurangan 

yang ditemukan selama penelitian. 

 

 




