
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak awal tahun 1945, salah satu prioritas utama dari United Nations atau yang 

disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah untuk mencapai kerjasama 

internasional dalam memecahkan permasalahan di seluruh dunia pada bidang ekonomi, 

sosial, budaya, serta kemanusiaan dalam mempromosikan dan mendorong 

memperjuangkan hak asasi manusia dan mendapatkan kebebasan untuk semua lapisan 

masyarakat tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Meningkatkan 

kesejahteraan manusia selalu menjadi salah satu fokus utama dari PBB. 

Pemahaman global tentang pembangunan telah berubah selama bertahun-tahun, 

dan negara-negara kini telah sepakat bahwa sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan) merupakan pembangunan yang mendorong kemakmuran dan peluang 

ekonomi, kesejahteraan sosial yang lebih baik, dan perlindungan lingkungan yang akan 

memberikan jalan yang lebih baik ke depan guna meningkatkan kehidupan masyarakat 

seluruh dunia. 

Dua dekade yang lalu, hampir 40 persen penduduk dunia hidup dalam 

kemiskinan ekstrem. Sejak saat itu, dunia telah mengurangi separuh dari angka 

kemiskinan ekstrem dengan kontribusi yang baik dari Millenium Development Goals 



(MDGs) yang diinisiasikan oleh PBB. Menyadari akan kesuksesan yang diperoleh 

dengan MDGs, dan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan pemberantasan 

kemiskinan, PBB mengadopsi agenda 2030 yang bertujuan untuk melakukan 

pembangunan berkelanjutan. (sumber: www.un.org) 

Sustainable Development Portal yang merupakan portal pembangunan 

berkelanjutan diluncurkan oleh PBB pada tahun 2015. Berfokus pada agenda 

Sustainable Development pasca 2015 dan berisi informasi tentang usaha PBB untuk 

menghadapi isu perubahan iklim dan isu lainnya. Agenda Sustainable Development 

kemudian kembali diluncurkan dengan isu yang lebih kompleks pada September 2015. 

Agenda ini adalah rencana aksi untuk People, Planet, and Peace. PBB menyatakan 

bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk 

kemiskinan ekstrem merupakan tantangan global yang terbesar. Semua negara dan 

stakeholder (pemangku kepentingan) yang berkerjasama harus dapat menerapkan 

rencana ini. PBB berjanji untuk membebaskan umat manusia dari tirani kemiskinan, 

serta menyembuhkan dan menjaga planet ini. Langkah berani dan transformatif sangat 

diperlukan untuk mengubah dunia menjadi lebih tangguh. 

Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Markas Besar PBB, para 

pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Sustainable Development Goals (SDGs) 

atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan 

global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia, 



Jusuf Kalla yang hadir untuk mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema 

"Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs 

berisi 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke 

depan yang berlaku sejak 2016 hingga 2030, yang bertujuan untuk mengakhiri 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, berbeda dengan 

MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan dan 21 sasaran. SDGs berusaha unutk 

membangun MDGs dan menyelesaikan apa yang belum mereka capai. SDGs berlaku 

bagi seluruh negara, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki 

kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. (sumber: 

www.sdg2030indonesia.org) 

Berbeda dari pendahulunya MDGs, SDGs dirancang dengan melibatkan 

seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), 

sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh 

dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.  (sumber: www.un.org)  

SDGs membawa lima prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan 

dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu: 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 

3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership 

(kerjasama).  Di Indonesia, penerapan SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Perpres tersebut menguraikan 17 tujuan dari 



implementasi SDGs yang mana termasuk dalam sasaran nasional Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia.  

 

Gambar 1.1 Sustainable Development Goals 

Sumber : https://en.unesco.org/sdgs 

 

Mengusung tentang isu global pada SDGs, perdamaian adalah hasil yang 

menjadi tujuan dari agenda yang disusun oleh PBB. Apabila SDGs berhasil diterapkan 

secara global, maka hasil akhirnya ialah perdamaian. Sebuah perkataan dari Elanor 

Roosevelt, “Tidaklah cukup berbicara tentang perdamaian. Kita harus percaya. Dan 

tidaklah cukup sekedar percaya. Kita harus mengambil tindak nyata”. Dalam 

menangani isu perdamaian di sebuah komunitas ataupun negara merupakan hal yang 

terlalu komplek untuk dikerjakan sendirian oleh satu pihak atau organisasi. PBB tidak 

akan bisa menjalankan misi ini tanpa bantuan dari organisasi lain karena terlalu sulit 

untuk dijangkau. Setiap sektor, setiap negara dan setiap komunitas memiliki tantangan 

https://en.unesco.org/sdgs


yang berbeda-beda. 

Sebuah online campaign yang bertagar #PeaceIsPossible merupakan realisasi 

dari tindakan orang-orang yang peduli akan perdamaian dunia. Kampanye 

#PeaceIsPossible meliputi ke-17 tujuan dari SDGs yang terdiri dari para pemangku 

kepentingan dari semua sektor masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama, dan 

berkomitmen untuk menciptakan perdamaian. Kampanye #PeaceIsPossible meyakini 

bahwa perdamaian adalah kemampuan untuk menghormati perbedaan dalam 

komunitas global kita yang beragam, melampaui kedaulatan bangsa-bangsa. 

Perdamaian menjamin martabat manusia dan jaminan kemanusiaan terpelihara untuk 

generasi mendatang. Bukan hanya tidak adanya konflik, tapi juga prevalensi keadilan. 

Presiden IHSG Paschal Dike (2016) berpendapat bahwa hilangnya perdamaian 

telah merusak pembangunan, pendidikan, keamanan, kebebasan, persamaan, 

pekerjaan, hak asasi manusia, pertumbuhan dan peluang. Dike mengatakan bahwa isu 

ini telah membawa kemiskinan ekstrem, kelaparan, pengangguran, ketakutan dan 

ketidakamanan, penyakit, krisis pengungsi dan imigran, korupsi dan ketidakpastian 

mengenai masa depan dunia kita. Dike percaya bahwa kondisi yang membuat 

perdamaian terancam disebabkan oleh manusia, oleh karena itu sebagai warga global, 

Dike mengatakan bahwa kita harus berani melakukan tindak nyata secara internasional. 

Mengutip kata sambutan dari Dike dalam #PeaceIsPossible Toolkit version 3.0, Dike 

mengatakan bahwa sangat perlu bagi kita untuk menemukan kembali kemanusiaan di 

dalam diri kita-merasakan lebih dari sekedar berpikir dan bertindak lebih dari sekedar 

berbicara. Dunia yang damai menguntungkan semua orang. Dibutuhkan kerjasama 



untuk memulai sebuah gerakan dan dengan melakukan kampanye #PeaceIsPossible. 

Sebuah koalisi terbentuk guna menyatukan ide, sumber daya dan pengetahuan, 

memfasilitasi peningkatan dialog, pengertian dan kerjasama lintas berbagai kelompok 

dan bangsa, menumbuhkan kesadaran serta bertindak untuk perdamaian dunia yang 

abadi diantara individu di dunia. Koalisi ini terdiri dari 8 organisasi non profit, salah 

satunya ialah Junior Chamber International (JCI). Kampanye #PeaceIsPossible 

disebarkan ke seluruh dunia melalui website www.peaceispossible.cc dan media sosial 

Instagram - @peaceindonesia.  

 

 
 

Gambar 1.2 Screenshot website #PeaceIsPossible 

Sumber : www.peaceispossible.cc 

http://www.peaceispossible.cc/
http://www.peaceispossible.cc/


 

 

Melalui website www.peaceispossible.cc, kampanye ini dibuka secara umum 

bagi yang ingin tergabung dalam gerakan perdamaian. Kampanye #PeaceIsPossible 

membagikan secara gratis di website www.peaceispossible.cc sebuah downloadable 

toolkit yang berisi materi banner, guide, invitation template, media kit, 

#PeaceIsPossible logo, poster, powerpoint template, print-out commitment cards, 

social media template, dan guidance kampanye untuk digunakan oleh siapapun yang 

tergerak untuk membuat gerakan perdamaian. (sumber: #PeaceIsPossible toolkit 

version 3.0) Hingga saat ini terdapat 6,203 pengguna internet yang mengunduh toolkit 

di website #PeaceIsPossible. (sumber: www.peaceispossible.cc) 

JCI merupakan organisasi non profit dunia yang berisi profesional dan 

wirausaha muda dengan usia 18-40 tahun. JCI memiliki organisasi federasi yang aktif 

di lebih dari 6000 chapter yang berlokasi di lebih dari 100 negara dan wilayah. JCI 

menjadi organisasi yang tergabung dalam koalisi #PeaceIsPossible dengan membuat 

banyak program terkait dengan kemanusiaan.  

Di Indonesia, JCI aktif dalam menyuarakan kampanye ini sejak awal tahun 

2017 melalui akun media sosial Instagram - @jci.indonesia. (sumber: www.JCI.or.id). 

Indonesia adalah negara multikultural. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural 

maupun geografis Indonesia yang beragam dan luas. Indonesia yang terdiri dari 

sejumlah 1.128 suku bangsa, etnis, budaya, dan 5 agama membuatnya menjadi negara 

yang plural dan heterogen. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada bangsa 

Indonesia ini diikat dengan sebuah semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang 

http://www.peaceispossible.cc/
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mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Indonesia yang 

menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa ini merupakan suatu keunikan tersendiri 

bagi Indonesia yang bersatu dalam kemajemukan dalam segala hal yang sudah 

sepatutnya diinsafi secara sadar. 

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kemajemukan terkadang membawa berbagai 

konfik yang berujung pada perpecahan. JCI Indonesia memiliki tata ruang yg luas 

dengan banyak keanekaragaman di 30 chapter daerah yang dapat menggerakkan kaum 

muda diseluruh Indonesia untuk dapat menciptakan kesadaran, advokasi, mengambil 

tindakan, berkomitmen dan dapat ikut berperan menciptakan perdamaian dunia dengan 

cara mempromosikan nilai yang terkandung dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. 

JCI Indonesia melihat perdamaian sebagai harapan, kesempatan, keadilan dan 

kemakmuran. Kemampuan untuk menghormati perbedaan dalam komunitas global 

yang beragam, melampaui kedaulatan bangsa-bangsa. Perdamaian menjamin martabat 

manusia dan jaminan kemanusiaan dipelihara untuk generasi mendatang. Bukan hanya 

tidak adanya konfik, tapi juga prevalensi keadilan. Melalui kampanye 

#PeaceIsPossible diharapkan dapat mengatasi hambatan perdamaian di masyarakat, 

dan dapat membuat perdamaian lebih dari sekadar sebuah visi tapi sebuah 

kemungkinan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan sebagai berikut: 

Kemajemukan masyarakat Indonesia terkadang membawa berbagai konflik yang 



berujung pada perpecahan, salah satunya semakin maraknya fanatisme dan perdebatan 

yang disebabkan perbedaan unsur suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi strategi kampanye #PeaceIsPossible disebarkan oleh 

Junior Chamber International di Indonesia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian tugas akhir ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi kampanye pada website dan 

media sosial yang digunakan oleh Junior Chamber International dalam menyebarkan 

kampanye #PeaceIsPossible di Indonesia. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan pengalaman mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita 

Harapan. 

2) Secara teoritis, untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, serta 



menambah wawasan peneliti secara khusus. 

3) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca agar 

lebih paham dalam memaknai pesan yang disampaikan oleh Junior Chamber 

International melalui kampanye #PeaceIsPossible. 

4) Secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran 

masyarakat tentang perdamaian.  

 

1.6 Sistematika Penelitian  

Sistematika penelitian dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II :  OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijabarkan data atau informasi terkait dengan 

penelitian. 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang digunakan untuk 

pendekatan penelitian dan permasalahan yang telah dirumuskan di BAB 

I. Bab ini akan diakhiri dengan kerangka pemikiran.  

BAB IV :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan serangkaian metode-metode yang digunakan 

untuk menguji dan memperoleh data bagi jawaban yang dihasilkan 



dalam Tinjauan Pustaka. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data hasil observasi, wawancara, atau kuesioner yang 

perlu dibahas. Ada juga analisa dan interpretasi data yang telah 

didapatkan dan didasarkan pada Rumusan Masalah yang ingin dijawab. 

 

 

BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah jawaban dari Rumusan Masalah yang ditemukan dari 

Hasil Pembahasan dan saran terhadap hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


