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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam banyak pernyataan, generasi muda adalah penerus bangsa. 

Pernyataan seperti ini sering keluar dari mulut seorang tokoh publik. Pemuda 

adalah mereka yang berumur 10-35 tahun atau lebih. Dengan catatan yang lebih 

dari 35 tahun tersebut secara psikologis mempunyai jiwa kepemudaan, dan 

mempunyai identitas kepemudaan (Munandar Sulaeman, 2009:164). Generasi 

muda tidak dapat dipisahkan dari persoalan potensi besar yang terpendam dibalik 

fisik mereka yang relatif difahami lebih kuat dan perkasa. Generasi muda bangsa 

Indonesia diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa 

mendatang. 

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai makhluk moral, 

makhluk sosial. Artinya beretika, berasusila, dijadikan sebagai barometer moral 

kehidupan bangsa dan pengoreksi. Bertindak di atas kebenaran dengan landasan 

hukum (Munandar Sulaeman, 2009:165). Generasi muda diharapkan tidak hanya 

memiliki pemikiran yang cerdas, namun juga memiliki tubuh yang sehat. Untuk 

mencapai harapan tersebut tidaklah mudah. 

Pemuda sebagai permasalahan, seperti masa peralihan, kebutuhan untuk 

mandiri, menyebabkan timbulnya gejolak yang macam-macam. Dalam hal ini 

peranan lingkungan yang membentuk kepribadian dan mencari kemandirian 

pemuda menjadi penting disertai bimbingan yang bijaksana. Faktor lingkungan 
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bagi pemuda dalam proses sosialisasi memegang peranan penting, sebab proses 

sosialisasi pemuda terus berlanjut dengan segala daya imitasi dan identitasnya. 

Pengalaman demi pengalaman akan diperoleh pemuda dari lingkungan di 

sekelilingnya. Lebih-lebih pada masa peralihan atau transisi dari masa muda 

menjelang dewasa. Ketika sering terjadi konflik nilai, wadah pembinaannya harus 

lebih fleksibel, mampu dan mengerti dalam membina pemuda tanpa harus 

mematikan jiwa mudanya yang penuh dengan vitalitas hidup. Berbagai ancaman 

untuk membangun generasi muda ke arah yang lebih baik semakin banyak. Salah 

satu ancaman terbesar terhadap pembangunan sosial ekonomi, stabilitas dan 

keamanan negara adalah virus HIV-AIDS. 

AIDS merupakan fenomena gunung es, di mana yang terlihat hanya 

sekitar 20 persen saja, sedangkan yang tidak diketahui jumlahnya akan lebih 

banyak. Saat ini Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mengetahui diri mereka 

terinfeksi HIV hanya sekitar 20 persen. Dengan kata lain, 8 dari 10 ODHA tidak 

mengetahui bahwa diri mereka sudah terinveksi HIV, dan bisa menularkan virus 

tersebut kepada orang lain. Hal ini turut andil meningkatkan kasus HIV di 

Indonesia. Pengidap HIV bukan hanya kelompok resiko tinggi saja, tetapi juga 

dari keluarga dan masyarakat biasa, termasuk ibu-ibu rumah tangga. 

Oleh karena, sangat penting untuk melakukan deteksi dini infeksi HIV. 

Deteksi dini dapat dilakukan melalui konseling dan testing secara sukarela bagi 

mereka yang memiliki perilaku dengan resiko tinggi tertular HIV, sebagai upaya 

pencegahan agar tidak terinfeksi HIV. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah dalam menanggulangi masalah HIV dan AIDS. Tetapi epidemi HIV 
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dan AIDS terus saja berlanjut seiring dengan maraknya pemakaian narkoba di 

Indonesia. 

AIESEC adalah organisasi pertukaran mahasiswa terbesar di dunia. 

Organisasi yang punya kepanjangan "Association Internationale des Etudiants en 

Sciences Economiques et Commerciales". Didirikan di Eropa pada tahun 1948. 

Namun, kini mereka tak lagi menggunakan lagi singkatan itu. Bahkan, 

keanggotaannya sudah melebar ke berbagai disiplin ilmu. Hingga kini, organisasi 

ini sudah berkembang di 85 negara dengan jumlah keanggotaan lebih dari 50.000 

orang. Semuanya tersebar di sekitar 800 universitas di seluruh dunia. Di 

Indonesia, AIESEC hadir di 6 universitas terkemuka. Antara lain Universitas 

Indonesia (Jakarta), Universitas Andalas (Padang), Universitas Surabaya 

(Surabaya), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Brawijaya (Malang) 

dan Universitas Padjajaran (Bandung). PBoX HIV-AIDS Stop AIDS 2011 

merupakan salah satu program dari AIESEC yang melibatkan pemuda-pemudi 

dari berbagai belahan negara di dunia dalam suatu rangkaian kegiatan sosial yang 

memiliki main concern  tentang HIV AIDS. 

AIESEC adalah organisasi global, tidak bersifat politik, independent, dan 

tidak untuk mencari keuntungan, yang dijalankan oleh para pemuda. Para pemuda 

tersebut memiliki kepedulian pada isu-isu sosial di dunia, kepemimpinan, dan 

manajemen. AIESEC tidak membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, 

kepercayaan, agama, negara, etnis, ataupun sosial. 

PboX (Project Based on Exchange) merupakan proyek yang 

diselenggarakan berdasarkan isu-isu global yang ada di dunia. Proyek HIV-AIDS 
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Stop AIDS 2011 ini merupakan proyek AIESEC nasional, sehingga 

pelaksanaannya dikontrol oleh AIESEC Indonesia. Tahun ini, PBoX HIV-AIDS 

Stop AIDS 2011 menjadikan siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK sebagai agent of 

change  dalam penyampaian informasi mengenai HIV-AIDS. (sumber berasal dari 

project proposal panitia) 

Karena dalam sosialisasi pengintegrasian individu dalam kelompok lebih 

berkembang, maka lingkungan atau jalur organisasi fungsional harus memberi 

teladan dalam pola-pola tindakannya. Penuh kreativitas disertai pelestarian dan 

penanaman asas-asas moral, etika, berasusila, serta keyakinan agama, dan mampu 

dijadikan sebagai barometer kehidupan bangsa. Tidak disangka lagi bahwa 

lembaga-lembaga masyarakat pun dituntut peranannya, yang menampung aspirasi 

pemuda, dan senantiasa siap menghadapi dinamika pemuda. 

Komunikasi Social marketing merupakan instrumen pendekatan baru 

dalam menanggulangi masalah sosial. Konsep komunikasi social marketing 

digunakan untuk menangani permasalahan sosial terhadap penyebaran ide atau 

gagasan baru, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilihat dari 

hal tersebut maka social marketing memang digunakan dalam penyebaran ide atau 

gagasan dalam event PBoX HIV-AIDS Stop AIDS 2011 ini. Dimana dalam 

penyebaran ide dalam social marketing ini menggunakan metode kampanye 

perubahan sosial (social change campaigns). 
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Adapun analisis awal social change campaigns terdapat lima elements 

yaitu: 

a. Permasalahan (Cause). Objek sosial yang merupakan change agent 

percaya akan menemukan jawaban aras permasalahan sosial. 

b.  Agent Perubah (Change Agent). Seorang, oraganisasi, atau kelompok 

yang memberikan tentang perubahan sosial melalui sebuah kampanye 

sosial. 

c. Sasaran yang akan dirubah (Target Adopters). Seorang, kelompok, atau 

populasi yang menjadi sasaran dari social change campaign yang 

dilakukan oleh pemasar sosial (social marketer) yang bertujuan untuk 

terjadinya suatu perubahan. 

d. Media (Channels). Komunikasi dan distribusi yang mrupakan saluaran 

untuk mempengaruhi dan respon terhadap perubahan dan transmisi 

bolak-balik atara change agent dan target adopters. 

e. Strategi pengubah (change strategy). Pengarahan dan adopsi program 

yang dilakukan oleh change agent untuk memberikan dampak 

perubahan sikap serta perilaku pada target adopters. 

Dalam menyampaikan, tentunya seorang penggagas ide dalam event PBoX 

HIV-AIDS Stop AIDS 2011  harus melakukan sebuah kampanye perubahan sosial 

(social change campaigne) dengan siswa-siswi SMP dan SMA sebagai objek 

sosialnya. Dimana dalam pemahamannya kampanye perubahan sosial adalah 

usaha suatu kelompok (the change agent), yang bertujuan untuk mengajak atau 
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mempengaruhi kelompok lainnya (target adopters) untuk menerima atau 

membiarkan ide, sikap, tindakan dan kelakuan. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil tema yaitu ” 

Strategi Komunikasi Social Marketing AIESEC Dalam Event PBoX HIV-AIDS 

STOP AIDS 2011”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, 

maka dapat ditemukan rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah strategi 

komunikasi social marketing yang dilakukan AIESEC dalam rangkaian event 

PBoX HIV-AIDS STOP AIDS 2011? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana panitia memilih metode yang 

digunakan dalam event PBoX HIV-AIDS STOP AIDS 2011. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana panitia memilih pesan-pesan yang 

disampaikan dalam event PBoX HIV-AIDS STOP AIDS 2011. 

3. Untuk mendeskripsikan mengapa panitia memilih metode yang digunakan 

dalam event PBoX HIV-AIDS STOP AIDS 2011. 

4. Untuk mendeskripsikan bagaimana panitia menyikapi kelanjutan dari 

agent of change pada event PBoX HIV-AIDS STOP AIDS 2011. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang baik secara 

akademis maupun secara praktis, yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para 

akademisi maupun masyarakat umum yang diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai proses Ilmu Komunikasi secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi pada team AIESEC agar lebih bisa meningkatkan 

strategi komunikasi social marketing nya di Indonesia. Agar seluruh poin-

poin yang ingin disampaikan kepada pelajar bisa langsung tepat pada 

sasaran, terutama dapat menekan tumbuhnya tingkat penyebaran HIV 

AIDS. 

 

 

 

 


