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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minuman keras atau yang sering di sebut miras adalah minuman yang 

mengandung alkohol. Minuman keras dapat menimbulkan kesenangan semu tetapi 

memiliki dampak yang sangat buruk pada tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan 

(Ana, 2017). 

Minuman keras memiliki kandungan yang dapat merusak anggota tubuh manusia, 

contohnya, minuman keras dapat menyebabkan lever membengkak, merusak otak, 

kecanduan bahkan kematian (Ana, 2017). Selain memiliki dampak yang buruk bagi 

kesehatan, pengkonsumsi minuman keras juga mendapat respon negatif oleh 

masyarakat.  

Dalam Peraturan Mentri Perdagangan R.I, minuman keras kelompokan menjadi 

tiga golongan, yaitu golongan A dengan kadar alkohol antara 1% s/d 5% seperti aneka bir 

yang di jual di minimarket atau supermarket, golongan B dengan kadar alkohol antara 5% 

s/d 20% contohnya seperti anggur malaga, anggur orang tua, creme cacao, dll dan 

golongan C dengan kadar alkohol antara 29% s/d 50% seperti wishky, vodka, mansion dll. 

Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dari jenis alkohol yang di jelaskan, remaja paling banyak mengkonsumsi 

alkohol golongan A dan B. Selain itu dalam Peraturan Mentri Perdagangan R.I yang di 

maksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dijelaskan bahwa konsumen 

minuman yang mengandung alkohol diperbolehkan pada seorang yang telah berusia 21 

tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas. 

Namun dalam pergaulan remaja di Kota Semarang, banyak sekali kasus yang 

menimpa pelajar terkait dengan minuman keras. Hal ini dikarenakan minuman keras 

mudah untuk didapatkan dan harganya yang cukup terjangkau. Misalnya minuman keras 

khas Semarang Cap Tiga Orang atau yang biasa disebut Congyang yang memiliki kadar 

alkohol 19,5% dan termasuk dalam minuman beralkohol golongan B dijual dengan harga 

Rp. 35.000,- rupiah untuk botol kecil, untuk membelinya juga cukup mudah karena pada 
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tahun 2010 minuman keras khas Semarang ini dilegalkan. Selain itu banyak juga minuman 

keras jenis oplosan yang dijual melalui warung kelontong atau gerobak penjual rokok. 

Minuman keras jenis inilah yang paling sering dikonsumsi oleh remaja, minuman keras 

oplosan berbahan dasar ciu. Minuman ini sangat mudah diakses oleh remaja karena 

harganya yang cukup murah dan banyak sekali penjual di tempat-tempat tertentu. 

Dengan mudahnya mendapatkan minuman keras di Semarang, banyak sekali 

kasus terkait minuman keras di Semarang, salah satunya adalah banyaknya pelajar yang 

terjaring razia karena sedang berpesta minuman keras. Rata-rata dari banyaknya kasus 

adalah pelajar SMP dan SMA. Sebagai contoh, banyak sekali berita di media cetak ataupun 

online dengan kasus terkait minuman keras yang menyangkut remaja di Semarang. Dari 

banyaknya kasus remaja nakal yang berkaitan dengan minuman keras tersebut, maka 

kenakalan remaja ini harus segera dihentikan, karena dapat merugikan banyak pihak. 

Menurut Prof. Dra. Sri Rumini bersama ahli psikologi lainnya, masa remaja adalah 

masa dimana seorang mencari jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga pada usia 

inilah seorang menjadi labil dan rentan akan tindakan negatif. 

Berdasarkan kasus yang di angkat ini, maka sebagai penulis akan membuat 

sebuah perancangan kampanye yang diharapkan dapat menghindarkan remaja dari 

minuman keras dan memberi edukasi kepada remaja, orang tua dan masyarakat 

Semarang tentang bahaya minuman keras pada. 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Banyaknya remaja di Semarang yang mengkonsumsi minuman keras 

2. Kurangnya pengawasan masyarakat untuk menghindarkan remaja dari minuman 

keras 

3. Kurangnya kesadaran penjual minuman keras akan dampak minuman keras pada 

remaja 

4. Pentingnya mengedukasi remaja tentang bahaya miras pada kesahatan dan 

kehidupan sosialnya 

5. Kurangnya kampanye untuk menghindarkan remaja dari minuman keras 

1.3. Pembatasan Masalah 
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Untuk mempermudah dalam penulisan dan lebih terarah maka dalam penelitian 

ini aka nada pembatasan masalah, lingkup yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 

• Membatasi target masalah adalah menghindarkan remaja 

pengkonsumsi minuman keras untuk menjauhi minuman keras 

• Lingkup demografis adalah remaja awal dan pertengahan dengan 

usia 12-18 tahun yang tinggal di Kota Semarang 

• Target sasaran dengan kelas sosial menengah kebawah  

1.4. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan kampanye sosial yang efektif untuk menghindarkan 

remaja Kota Semarang dari minuman keras menggunakan strategi kreatif Desain 

Komunikasi Visual? 

1.5. Tujuan dan Manfaat 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan perancangan kampanye ini untuk memberikan 

edukasi pada remaja Kota Semarang tentang bahaya minuman keras pada usia remaja 

sehingga dapat menghentikan dan menghindarkan remaja Kota Semarang dari 

minuman keras dan mengarahkan ke arah yang positif. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

1.5.2.1. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan penelitian dan perancangan kampanye ini dapat memberikan 

edukasi tentang kenakalan remaja khususnya untuk menghindarkan dari 

minuman keras dan mengarahkan ke hal yang positif. 

1.5.2.2. Bagi Institusi 

 Diharapkan dapat memberi refrensi yang baik bagi institusi tentang 

perancangan kampanye sosial yang baik dalam lingkup kenakalan remaja. 

Diharapkan pula dapat memberi masukan untuk membentuk lingkungan 

institusi agar tidak menjadi faktor kenakalan remaja. 

1.5.2.3. Bagi Diri Sendiri 
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 Mendapat pengetahuan tentang perancangan kampanye sosial seputar 

kenakalan remaja dan juga dapat menambah pengetahuan tentang bahaya 

minuman keras. 

1.6. Metodologi Perancangan 

1.6.1. User Research 

1.6.1.1. Angket 

Angket di isi oleh 5 responden pelajar kelas XI SMK N 3 Semarang 

 

 Dalam diagram diatas dapat diketahui bahwa mereka mulai mencoba 

minuman keras pada usia yang cukup muda. 

 

 Dalam diagram di atas dapat disimpulkan minuman keras yang biasa 

dikonsumsi pelajar di semarang adalah jenis ciu dan cap tiga orang (congyang). 

Harga dari minuman keras jenis ini cukup terjangkau dan mudah ditemukan. 
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 Dalam diagram diatas rata-rata pelajar mengkonsumsi miras karena 

pengaruh teman dan beberapa menganggap ingin terlihat keren atau gaul saat 

mengkonsumsi minuman keras. 

 

 Dalam diagram diatas, kelima responden merasa ketagihan setelah 

mengkonsumsi minuman keras. 

1.6.1.2. Pustaka 

1. Jurnal Penyalahgunaan Alkohol Di Kalangan Remaja (Fakultas Ilmu Sosiologi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang) 

Dalam jurnal ini terdapat penelitian yang ditujukan pada remaja 

khususnya pelajar yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dalam jurnal ini 

dijelaskan dalam lingkungan sekolah faktor penyebab pelajar mengkonsumsi 

minuman keras karena pengaruh ajakan teman serta ingin diterima dalam 

pergaulannya. 
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2. Jurnal Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di 

Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa oleh Peggy Lusita Patria 

Rori 

Dalam jurnal ini terdapat penelitian tentang dampak minuman keras bagi 

remaja. Dampak minuman keras pada remaja adalah ingin mengkonsumsi 

secara terus menerus atau kecanduan, dampak buruk pada kesehatannya 

dan juga berdampak pada kehidupan sosialnya seperti respon tidak biasa dari 

lingkungan keluarga, kelompok dan masyarakat sekitar. 

a. Behaviour 

1. Biasa berbuat menyimpang/nakal 

2. Terbiasa pulang sekolah tidak tepat waktu 

b. Need 

1. Membutuhkan edukasi bahaya minuman keras 

2. Mengharapkan hidup sehat 

c. Problem 

1. Remaja minum minuman keras karena ajakan teman 

2. Remaja konsumsi minuman keras karena coba-coba 

3. Merusak kesehatan karena konsumsi minuman keras 

d. Attitude 

1. Melakukan tindakan negatif 

2. Mengajak teman lain untuk ikut mengkonsumsi 

1.6.2. Insight 

 Berdasarkan data sampel yang ditujukan pada pelajar dan tinjauan dari pustaka 

mereka mengkonsumsi miras karena ajakan temannya serta ingin diterima dalam 

pergaulan tanpa mempertimbangkan bahaya dari minuman keras tersebut. Bahaya 

minuman keras tidak hanya dari sudut kesehatan saja tetapi juga berdampak pada 

kehidupan sosialnya juga, seperti seperti respon tidak biasa dari lingkungan keluarga, 

kelompok dan masyarakat sekitar, sehingga dijauhkan dari remaja lain oleh orang tua 

remaja yang memiliki tingkat sosial cukup baik. 

Insight: 

1. Minuman keras merusak kesehatan, kehidupan sosial dan masa depan remaja. 
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2. Remaja mengkonsumsi minuman keras karena ajakan teman, coba-coba dan 

pengaruh gaya hidup. 

1.6.3. Background Research 

 Permasalahan yang terjadi adalah, banyaknya remaja di Semarang yang terkena 

kasus terkait minuman keras. Faktor penyebabnya adalah pengaruh lingkungan dan 

gaya hidup. 

 Penelitian yang akan dilakukan menggunakan 3 metode penelitian, yaitu 

wawancara sebagai metode primer, dan metode sekunder menggunakan metode 

angket, studi pustaka dan internet. 

1.6.3.1. Wawancara 

Wawancara sebagai metode primer digunakan untuk mencari 

data tentang bagaimana penanggulangan dan penyebab remaja 

mengkonsumsi minuman keras melalui psikolog remaja. Selain itu 

mencari data bimbingan konseling pada remaja yang tertangkap karena 

minuman keras melalui wawancara polisi masyarakat. Dan mencari data 

mengenai faktor penyebab remaja konsumsi minuman keras melalui 

wawancara langsung dengan remaja pemiras. 

1.6.3.2. Angket 

Angket di sebar ke masyarakat Kota Semarang untuk mendapat 

data pendukung mengenai perlakuan remaja peminum minuman keras di 

pandangan masyarakat Kota Semarang, saran masyarakat untuk 

menanggulangi kenakalan remaja jenis ini dan siapa yang sangat 

berpengaruh dalam menghindarkan minuman keras pada remaja. 

1.6.3.3. Internet 

Mencari data-data melalui internet, digunakan untuk 

memperkuat data yang sudah didapatkan melalui metode sebelumya. 

1.6.3.4. Observasi 

Mencari data-data melalui observasi pada target sasaran untuk 

mencari kebiasaan target sehari-hari guna menentukan media yang akan 

dipakai. 
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1.6.4. Initial Concept 

 Dalam penelitian singkat, peneliti menemukan 2 permasalahan yaitu, minuman 

keras memiliki dampak yang sangat buruk pada kesehatan, kehidupan sosial dan masa 

depan remaja, remaja mengkonsumsi minuman keras karena faktor ajakan oleh 

temannya untuk dapat diterima dalam pergaulan. Dari permasalahan yang di dapat, 

peneliti akan menyelesaikannya dengan 3 metode penelitian dengan tujuan dan 

sasaran yang berbeda. Setelah terkumpulnya data, akan dilakukan analisa mengenai 

what to say dan how to say kemudian di selesaikan dengan strategi kreatif AISAS. 

 Dari permasalahan di atas peneliti akan membuat kampanye yang bertujuan 

untuk menjauhkan remaja dari minuman keras dan mengarahkan ke hal yang lebih 

positif. 

 Berdasarkan riset kecil yang dilakukan, sementara media yang disarankan adalah 

media edukasi yang dapat diterapkan di lingkungan yang biasa menjadi tempat 

remaja berkumpul.  



9 
 

1.7. Skema Perancangan 

 

 

Gambar 1.1. Skema Perancangan 

(sumber: data pribadi) 
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1.8. Tinjauan Pustaka 

1.8.1. Pustaka 

1.8.1.1. Jurnal Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Akibat 

Meminum Alkohol Cap Tikus 

Dalam jurnal ini membahas tentang peranan orang tua dalam mengatasi 

kenakalan remaja terkait minuman keras. Dalam jurnal ini peneliti mengambil 

pemahaman pentingnya peran orang tua untuk mencegah dan menghindarkan 

kenakalan remaja dan mengarahkan ke hal yang positif. 

1.8.1.2. Jurnal Penyalahgunaan Alkohol Di Kalangan Remaja (Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Politik Universitas Maritime Raja Ali Haji Tanjungpinang) 

 Dalam jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan alkohol pada remaja 

di Jalan Kijang Lama Tanjungpinang. Dalam jurnal ini peneliti mengambil 

pemahaman tentang faktor-faktor penyebab remaja mengkonsumsi minuman 

beralkohol. 

1.8.1.3. Artikel Karakteristik Dan Permasalahan Psikologi Remaja (Muhamad 

Fadhol Tammimy, www.psikoma.com) 

 Dalam artikel ini membahas tentang permasalahan psikologi pada 

remaja, membahas juga mengenai perkembangan psikologis pada remaja. Dalam 

artikel ini peneliti mengambil pemahaman tentang kondisi psikologi remaja dan 

permasalahan yang biasa muncul saat masa remaja. 

1.8.1.4. Jurnal Perancangan Kampanye Iklan Layanan Masyarakat Untuk 

Menyosialisasikan Dampak Bahaya Zat Pengawet Pada Makanan (Fakultas 

Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta) 

Dalam jurnal membahas tentang perancangan kampanye dengan topik 

bahaya bahan pengawet pada makanan. Dari jurnal ini peneliti mengambil 

pemahaman tentang tahapan proses riset untuk kampanye sosial. 
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1.8.2. Studi Komparasi 

Perancangan Kampanye Bahaya Miras Bagi Remaja oleh Yudha Adipurna (Fakultas 

Desain, Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2014) 

 Dalam perancangan kampanye tersebut bertujuan untuk mencegah remaja untuk 

tidak mengkonsumsi minuman keras. Target dari kampanye ini adalah remaja yang 

belum pernah mengkonsumsi minuman keras. 

 

 

 

Gambar 1.2. Studi Komparasi 

 

  


