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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kampanye merupakan suatu kegiatan komunikasi yang penting dilakukan 

karena dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. 

Contohnya adalah kampanye Keluarga Berencana yang dilakukan pemerintah 

yang bermaksud mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap “banyak 

anak banyak rezeki” agar mencapai tujuan pemerintah untuk mencegah 

meledaknya populasi manusia Indonesia. Kampanye bukan hanya dimanfaatkan 

oleh lembaga pemerintah saja, tetapi juga oleh kalangan swasta/ perusahaan. 

Contohnya adalah kampanye sosial  seperti yang dilakukan oleh HiLo dengan 

kampanyenya “Green Lifestyle” yang bertujuan untuk menggubah perilaku 

masyarakat Indonesia. Program kampanye ini mempunyai manfaat besar bagi 

Nutrifood selaku perusahaan Induk, karena akan dianggap sebagai bentuk 

kepedulian Nutrifood (HiLo) terhadap lingkungan dan sisi lainnya akan 

meningkatkan “brand recognition” yang berujung pada profit.  

Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. 

Semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap 

lingkunan. Isu lingkungan yang sering kita dengar yaitu pemanasan global (global 

warming). Laporan IPPC (Intergovermental Panel On Climate Change) tentang 

penyebab global warming ini menarik. Ketika diumumkan tahun 2001 dinyatakan 

6% kemungkinan manusia sebagai penyebab. Kemudian pada laporan tahun 2007, 
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persentase tersebut berubah menjadi 90%. Hal ini berarti semakin banyak 

ilmuwan menyakini bahwa dominannya manusia sebagai penyebab utama 

bencana global warming. (Dwi Susilo, 2012)  

Tahun 2015 adalah tahun terpanas sepanjang masa. Hal ini disampaikan 

Kantor Cuaca Persatuan Bangsa di Jenewa, Swiss. WMO (Badan Meteorologi 

Dunia). Penelitian dari Badan Meteorologi dan Geofisika menyebutkan, Februari 

2007 merupakan periode dengan intensitas curah hujan tertinggi selama 30 tahun 

terakhir di Indonesia.  Karena hal tersebut Indonesia kerap kali terjadi bencana 

banjir, khususnya di Ibukota Jakarta. Hal ini menandakan perubahan iklim yang 

disebabkan pemanasan global. Menurut sumber, bencana banjir yang terjadi di 

Indonesia mengalami peningkatan yang drastis, di tahun 2014 Indonesia 

mengalami kejadia banjir sebanyak 88 kejadian dan di tahun 2015 naik menjadi 

243 kejadian banjir. (sumber : 

http://jakarta.bisnis.com/read/20150509/383/431663/telah-terjadi-768-bencana-

di-indonesia-sepanjang-2015 dan http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/) 

Banyak usaha yang telah dilakukan berbagai pihak untuk mengurangi 

pemanasan global, seperti mengkampanyekan isu-isu global warming, green 

living dan  go green. Banyak pihak yang telah berkomitmen untuk 

mengkampanyekan hal tersebut, mulai dari organisasi-organisasi baik 

internasional maupun nasional seperti World Wide Fund For Nature (WWF), 

Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Selain organisasi-organisasi, 

banyak pula gerakan berbasis komunitas yang concern pada isu lingkungan 

seperti Indonesia Berkebun, Diet Kantong Plastik, Earth Hour, Hilo Green 

Community.  

http://jakarta.bisnis.com/read/20150509/383/431663/telah-terjadi-768-bencana-di-indonesia-sepanjang-2015
http://jakarta.bisnis.com/read/20150509/383/431663/telah-terjadi-768-bencana-di-indonesia-sepanjang-2015
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Hilo Green Community merupakan komunitas lingkungan yang dinanungi 

atau di fasilitasi oleh Hilo. Komunitas ini merupakan wadah untuk para pemuda 

Indonesia yang concern atau memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, 

gaya hidup hijau, mau dan mampu berkontribusi, serta juga aktif dalam 

melakukan aksi-aksi lingkungan dengan kampanye hijau yang sederhana dan 

ceria. Hilo Green Community ini telah tersebar di 21 Kota di Indonesia, salah satu 

kota yang sering melakukan kampanye adalah Kota Malang dengan namanya Hilo 

Green Community Malang. 

Komunitas ini telah ada sejak tahun 2013 dan terus aktif 

mengkampanyekan aksi-aksi lingkungan guna mengurangi dampak dari global 

warming sampai detik ini. Lebih dari 10 kali aksi lingkungan telah dilakukan oleh 

komunitas ini. Antusiasme target audience dari kampanye aktif berpartisipasi 

dalam melakukan aksi lingkungan ini. Berbagai program lingkungan guna 

mengurangi dampak global warming sudah beberapa kali dilakukan oleh 

komunitas ini serta bekerjasama dengan pemerintah dan swasta yaitu memberikan 

advokasi terkait isu-isu global, sosialisasi dan kampanye tentang gaya hidup hijau 

baik online ataupun offline, juga aksi-aksi hijau sederhana. Berikut merupakan 

beberapa aksi-aksi lingkungan serta kampanye yang pernah dilakukan dalam satu 

tahun terakhir, diantaranya (1) Kumpulkan Skrpsimu (2) Tumbler Day (3) Angkot 

Day Challenge (4) Reusable Bag Campaign (sumber : Amitia, selaku SC Hilo 

Green Community Malang dan Hilo Green Ambassador).  

Menurut Gregory dalam pelaksanaan suatu kegiatan kampanye harus 

memiliki 10 tahapan perencanaan, hal tersebut dilakukan agar suatu kegiatan 

kampanye dapat berhasil dan tepat sasaran. Dalam setiap pelaksanaan kampanye 
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Hilo Green Community Malang selalu berhasil karena kampanye yang mereka 

lakukan menggunakan cara-cara yang unik dan kreatif di dalam penyampaian 

pesan kampanyenya kepada target audiencenya. Menurut Zulfina selaku HOD 

Project and Program Hilo Green Community Malang mengatakan bahwa selama 

ini HGC Malang selalu membuat kampanye yang kreatif dan beda dari yang lain, 

contohnya seperti Trashion Fussion  memadukan antara sampah-sampah yang 

tidak terpakai untuk dijadikan sebagai coktail dress. Tidak hanya unik dan 

menarik, kampanye yang di lakukan oleh Hilo Green Community Malang pun 

selalu berhasil, seperti pada kampanye Kumpulkan Skripsimu  di tahun 2014 

berhasil mngumpulkan kertas bekas sebanyak 174kg dan pada tahun 2015 berhasil 

mengumpulkan 256kg kertas bekas. (sumber : Dokumen HGC Malang) 

Berdasarkan wawancara dengan Brand Manager Hilo, Teddy Ignatius 

mengatakan bahwa Hilo sendiri sepenuhnya menyadari bahwa hidup sehat tentu 

harus didukung dengan lingkungan yang sehat pula. Hilo merasa sudah 

sepantasnya untuk memberikan kontribusi baik terhadap alam yang telah 

memberikan sumber terbaiknya, salah satunya melalui kegiatan Hilo Green 

Ambassador dan Hilo Green Community.  

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai aktivitas kampanye Hilo Green Community Malang dalam 

mengkampanyekan gaya hidup hijau dengan  konsep kampanye yang menarik dan 

unik, sehingga peneliti menarik sebuah penelitian dengan judul “AKTIVITAS 

KOMUNIKASI DALAM KAMPANYE GAYA HIDUP HIJAU (GREEN 

LIFESTYLE) (Study Pada Badan Pengurus Inti Hilo Green Community 

Malang)”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian, yaitu apa saja aktivitas komunikasi dalam kampanye gaya hidup 

hijau yang dilakukan oleh Hilo Green Community Malang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas komunikasi kampanye gaya 

hidup hijau yang dilakukan oleh Hilo Green Community Malang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan guna 

baik secara akademis maupun praktis. 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

kajian untuk Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai aktivitas kampanye dalam 

penyampaian pesan kampanye gaya hidup hijau (green lifestyle). 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan kajian untuk kalangan komunitas peduli lingkungan 

yang lokal maupun nasional mengenai aktivitas kampanye dalam 

penyampaian pesan  kampanye khususnya kampanye gaya hidup hijau 

(green lifestyle). 


