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ABSTRAK 
 
TITO HIKMAWAN, TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT 
SURABAYA TERHADAP ISI PESAN IKLAN DNPI “LAKUKAN 
SEKARANG” DI TELEVISI 
(Studi Deskriptif Kuantitatif Mengenai Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Surabaya Terhadap Isi Pesan Iklan DNPI “Lakukan Sekarang” Di Televisi) 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 
pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap isi pesan iklan DNPI “Lakukan 
Sekarang” di televisi. 
 Teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat 
Surabaya terhadap isi pesan iklan DNPI “Lakukan Sekarang” di televisi adalah S – 
O – R (Stimulus – Organism – Respon). 
 Penelitian ini menggunakan metodologi accidental sampling. Jadi setiap 
populasi memeliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel/responden. 
Karena topik yang diteliti merupakan isu umum, yaitu mengenai perubahan iklim 
akibat global warming. 

Setelah melalui pengolahan data dari hasil kuisioner yang dibagikan, maka 
dapat diterik kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap isi 
pesan iklan DNPI “Lakukan Sekarang” di televisi terdapat pada kategori tinggi. 
Dimana masyarakat Surabaya mengerti dan memahami isi pesan dalam iklan DNPI 
“Lakukan Sekarang” di televisi, yaitu mengenai perubahan iklim dan ajakan untuk 
memperbaiki iklim. 
 
Kata kunci : Tingkat pengetahuan, Masyarakat Surabaya, Isi pesan iklan DNPI 
“Lakukan Sekarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak dikenalnya ilmu mengenai iklim, para ilmuwan telah mempelajari 

bahwa ternyata iklim di bumi selalu berubah. Dari studi tentang jaman es di masa 

lalu menunjukkan bahwa iklim bisa berubah dengan sendirinya, dan berubah secara 

radikal. Gas yang berada di atmosfer, disebut sebagai gas rumah kaca bisa 

mempengaruhi iklim di bumi. Sebetulnya yang dikenal sebagai ‘gas rumah kaca’, 

adalah suatu efek, dimana molekul-molekul yang ada di atmosfer bersifat seperti 

memberi efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri, seharusnya merupakan efek 

yang alamiah untuk menjaga temperatur permukaaan bumi berada pada temperatur 

normal sekitar 30°C atau kalau tidak, maka tentu saja tidak akan ada kehidupan di 

muka bumi ini. Akan tetapi karena aktifitas manusia yang berlebihan sehingga dapat 

menyebabkan iklim tidak stabil.  

Pemanasan global atau Global warming adalah suatu proses meningkatnya 

suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Suhu rata-rata global pada 

permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus 

tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan 

bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-

20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah 

kaca akibat aktivitas manusia"[1] melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini 

telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua 

akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa 
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ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC 

tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global) 

Banyak hal negatif dan berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia  yang 

diakibatkan oleh pemanasan global atau global warming. Efek pemanasan global ini 

dapat menyebabkan iklim menjadi tidak stabil, permukaan air laut meningkat dan 

menenggelamkan sebagian besar daratan, suhu cenderung meningkat secara ekstrem 

dan ekologi makhluk hidup rusak. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa menyebabkan 

bencana kemanusiaan yang tentunya siapapun tidak menginginkan hal tersebut 

terjadi. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim 

yang menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, kemarau  panjang, angin 

kencang, dan gelombang tinggi. Ancaman  terhadap bencana iklim di Indonesia ini 

bahkan dapat terjadi dalam intensitas yang lebih besar lagi dan secara langsung 

dirasakan oleh masyarakat petani, nelayan, pesisir, perdesaan, dan perkotaan. 

Dampak yang lebih luas tidak hanya merusak lingkungan akan tetapi juga 

membahayakan kesehatan manusia, keamanan pangan, kegiatan pembangunan 

ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur fisik (www.dnpi.go.id) 

Perubahan  iklim yang sedang terjadi perlu disikapi dengan memperdalam 

pemahaman tentang proses kejadiannya secara ilmiah, baik penyebab maupun 

dampaknya terhadap manusia dan lingkungan kita. Dengan pemahaman tersebut 

dapat direncanakan upaya penyesuaian (adaptasi) dan pencegahannya (mitigasi). 

Strategi yang sifatnya terintegrasi di tiap sektor sangatlah diperlukan. Bukan hanya 
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di tingkat pusat tetapi terutama di tingkat daerah, mengingat berbagai dampak 

maupun upaya akan terjadi di tingkat daerah. 

Mengingat efek yang ditimbulkan, maka sangat diperlukan kesadaran setiap 

individu, khususnya di negeri ini dan umumnya di seluruh dunia untuk mencegah 

perluasan global warming. Bisa dimulai dari sendiri dengan menerapkan hemat 

energi, melakukan penghijauan dan saling mengingatkan untuk penebangan pohon 

sembarangan. Selain itu penggunaan kendaraan rendah emisi, khususnya bagi 

masyarakat perkotaan. Untuk meningkatkan koordinasi  pelaksanaan pengendalian 

perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam 

pengendalian perubahan iklim, dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 46 Tahun 2008. 

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) merupakan salah satu lembaga 

yang mengemban tugas melakukan perbaikan kebijakan perubahan iklim, 

diantaranya merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan 

pengendalian perubahan iklim. Selain itu DNPI juga mengkoordinasikan kegiatan 

dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan 

adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan serta merumuskan kebijakan 

pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon. Tugas lainnya adalah 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang 

pengendalian perubahan iklim serta memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong 

negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan 

iklim. 
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Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengendalian iklim DNPI 

mengeluarkan iklan yang berdurasi kurang lebih 40 detik. Iklan tersebut diperankan 

oleh replika bumi dalam bentuk animasi yang dilengkapi dengan suara (audio) dan 

gambar atau tisan (visual). Iklan ini berusaha menyampaikan pesan tentang 

bahayanya ketidakstabilan iklim yang diakibatkan global warning dapat memberikan 

dampak negatif bagi kehidupan manusia. Akibat yang ditimbulkan diantaranya  

adalah air laut pasang, gagal panen, wabah penyakit dan musim yang tidak menentu, 

dimana di saat musim kemarau terjadi hujan dan sebaliknya. 

Iklan dengan slogan “Lakukan Sekarang” tersebut juga menyampaikan pesan 

yang berupa himbauan kepada masyarakat untuk bersama – sama melakukan 

perubahan guna perbaikan iklim, yakni dengan membiasakan hemat energi, 

menggunakan kendaraan rendah emisi dan membudayakan penghijauan. Beberapa 

hal diatas diyakini dapat mengurangi pemanasan global yang secara langsung akan 

berdampak positif pada perbaikan iklim dan mencegah dampak buruk terhadap 

kehidupan manusia. Dengan dilengkapi suara (audio), gambar dan tulisan (visual) 

pada media televisi tentu dapat memudahkan masyarakat dalam menerima serta 

memahami isi iklan DNPI terkait perubahan iklim.    

Iklan adalah suatu pesan yang berisi penawaran suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat untuk menarik minat masyarakat melalui suatu media. Iklan 

bertujuan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang di iklankan. 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan bauran promosi adalah 

bagian dari bauran pemasaran (maketing mix). Sehingga secara ringkas, iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 
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masyarakat lewat suatu media serta tidak boleh menipu atau membohongi pemirsa 

iklan televise, setidaknya mereka mencantumkan komposisi bahan, nama perusahaan 

yang memproduksi serta dimana mereka dapat membeli (Kasali, 1992:173).  

Adapun tujuan iklan pada umumnya mengandung misi komunikasi artinya 

suatu komunikasi yang harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan 

informasi, mengembangkan sikap, mengubah sikap khalayak, apabila terlebih dahulu 

mempengaruhi kognisi mereka. Kemudian mempengaruhi opini mereka yang 

akhirnya dapat membuat mereka melakukan tindakan nyata. Dalam hal ini sikap 

masyarakat setelah menyaksikan iklan DNPI terkait perubahan iklim dengan slogan 

“Lakukan Sekarang”.   

Dalam penelitian ini, yaitu mengenai program pemerintah dengan wadah 

lembaga DNPI terkait perubahan iklim yang diakibatkan oleh global warming. 

Melalui iklan ini DNPI berharap masyarakat dapat bekerjasama dalam mewujudkan 

program yang dampak positifnya akan mempengaruhi kehidupan umat manusia. 

Karena melibatkan masyarakat umum, maka iklan dengan slogan “Lakukan 

Sekarang” ini memilih televisi sebagai media penyebaran informasinya. Hampir di 

semua stasiun televisi iklan yang berdurasi kurang lebih 40 detik tersebut sering 

muncul. Media televisi dianggap efektif dalam menyampaikan pesan, khususnya 

iklan layanan masyarakat karena selain pesan disampaikan secara serentak juga 

didukung audio visual untuk lebih menarik perhatian penontonnya. 

 Memahami efek yang bisa ditimbulkan oleh media massa, dalam hal 

menyampaikan informasi atau pesan berbentuk iklan terkait himbauan DNPI tentang 

perubahan iklim akibat dari global warming melalui media televisi. Maka peneliti 
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ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap 

iklan DNPI “Lakukan Sekarang” di televisi. Yaitu bagaimana iklan yang di 

tayangkan di televisi tersebut dapat memberikan pengaruh kognitif atau pengetahuan 

tetang perubahan iklim. 

 Kemudian yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat 

Surabaya. Sebagai ibu kota Jawa Timur, Surabaya menjadi pusat perekonomian serta 

peindustrian, khususnya untuk daerah Jawa Timur. Akibat dari pembangunan 

berbagai industri membuat kota Surabaya minim lahan kosong guna di budayakan 

penghijauan. Data Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 2011 menunjukkan 

lahan kosong di kota ini seluas 1.784,90 (Ha) dari 32.637,75 (Ha) luas keseluruhan 

kota Surabaya. Selain itu tingkat polusi akibat dari penggunaan bahan bakar baik 

untuk kebutuhan industri atau kendaraan bermotor pribadi sangat tinggi. Tingkat 

polusi Surabaya nilainya mencapai 69 µg/m3 padahal WHO menetapkan standar 

aman polusi PM10 per tahun sebesar 20 mikrogram per meter kubik (20 µg/m3). 

Sementara untuk melakukan perbaikan terhadap perubahan iklim yang disebabkan 

global warming masyarakat harus membiasakan diri untuk hemat energi, 

menggunakan kendaraan rendah emisi dan membudayakan penghijauan. 

 

 1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan permasalahan 

penelitian ini, yaitu: 
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Bagaimana pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap isi pesan iklan DNPI 

dengan slogan “Lakukan Sekarang” di televisi. 

“studi deskriptif kuantitatif mengenai pengetahuan masyarakat Surabaya 

terhadap isi pesan iklan DNPI dengan slogan “Lakukan Sekarang” di 

televisi”. 

    

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap isi 

pesan iklan DNPI dengan slogan “Lakukan Sekarang” di televisi?. 

  

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1  Kegunaan Teoritis. 

Sebagai bahan tambahan pemikiran untuk ilmu komunikasi terutama topik 

bahasan yang berhubungan dengan Pengetahuan masyarakat Surabaya terhadap iklan 

DNPI dengan slogan “Lakukan Sekarang” di televisi dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

1.4.2  Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat 

bahwa media massa, khususnya media massa elektronik seperti televisi merupakan 
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bentuk media yang memerlukan perhatian, pengertian dan pemikiran yang luas 

didalam penyajiannya, terutama dalam penyajian informasi tentang sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat itu sendiri. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	cover skripsi
	LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI 1
	Lembar Pengesahan
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI I baru
	Bab I



