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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan hidup manusia tidak dapat terpisahkan dari aktivitas. Padatnya 

aktivitas yang ada pada suatu lingkungan pasti akan berdampak kepada 

lingkungan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Salah satu dampak yang 

dihasilkan terhadap lingkungan tersebut adalah sampah. Sampah sudah menjadi 

hal yang sangat biasa bagi manusia, karena hal tersebut adalah hasil dari aktivitas 

yang dilakukan manusia. Di Indonesia, volume sampah naik seiring dengan 

pertumbuhan penduduk. Volume sampah di kota Tangerang selatan berjumlah 

40.000 ton pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 volume sampah naik 

menjadi 288.000 ton. Ahmad Taufik pun mengatakan bahwa mayoritas dari 

sampah tersebut berasal dari rumah tangga dan pasar tradisional. (www. 

indonesiaoversight.com, diakses pada tanggal 15 September 2017).  

 Ada 13 jenis sampah yang biasa ditemukan di pemukiman masyarakat, 

tetapi sampah styrofoam merupakan jenis yang tidak dapat diurai secara natural. 

Dalam wawancara pada tanggal 20 September lalu, Dika, selaku kepala seksi dari 

Dinas Lingkungan Hidup Tangerang, mengatakan bahwa 40 persen sampah yang 

dihasilkan di domisili Tangerang merupakan sampah anorganik, termasuk bahan 

berbahaya beracun (B3), dan seringkali tidak dipisahkan di tempat sampah. 

Arnold Abdi mengatakan, perkembangan teknologi dapat membuat 

masyarakat menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan menanamkan
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sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama tentang sampah 

styforoam. Penduduk Jakarta juga tidak peka terhadap banyaknya sampah yang 

diproduksi setiap harinya, serta ketidak tahuan penduduk terhadap cara 

penanganan atau pengolahan limbah, terutama jenis styrofoam ini 

(www.beritasatu.com yang diakses pada tanggal 12 September 2017). 

Selain dapat mengganggu ekosistem dan alam sekitar, penggunaan 

styrofoam juga dapat membahayakan manusia, dikarenakan styrofoam 

mengandung monomer karsinogenik; sebuah zat yang dapat memicu kanker bagi 

seseorang, seperti styrene, benzene, serta formaline. Styrene dapat mengurangi 

produksi sel darah merah jika masuk ke tubuh manusia. Sementara benzene yang 

masuk ke dalam tubuh dapat menumpuk di lemak pada tubuh dan memicu kanker. 

Benzene sendiri bereaksi dengan cepat ketika styrofoam terkena uap panas. 

(http://www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 7 September 2017). 

Penulis sudah melakukan survey singkat tentang sampah styrofoam, dan 

hasil survey tersebut mengatakan bahwa 17 dari 25 orang masih menggunakan 

pembungkus makanan styrofoam, dimana 8 orang lainnya membawa tempat 

makan sendiri. Hal ini menjadi kegelisahan penulis dikarenakan para pengguna 

styrofoam mayoritas menggunakan 1 hingga 3 pembungkus styrofoam, dimana 

limbah styrofoam tersebut tidak dapat terurai secara natural dan tidak ada fasilitas 

daur ulang yang memadai dapat menimbulkan penumpukan limbah styrofoam 

(http://stopstyrofoaming.com, yang diakses pada tanggal 16 September 2017). 

Penulis juga sudah melakukan wawancara singkat terhadap pemilik rumah 

makan yang berada di Tangerang dan mendapatkan hasil yang cukukp menarik, 
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dimana sebuah rumah makan dapat menghasilkan sampah styrofoam sebesar 120 

hingga 130 meter kubik. 

Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan tentang permasalahan 

mengenai styrofoam ini. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya 

juga harus diajarkan dan dilakukan secara mandiri. Penulis mengangkat topik 

mengenai kampanye sosial tentang pengurangan penggunaan styrofoam di 

Tangerang sebagai penilitian untuk masyarakat di Tangerang tersebut agar 

penduduk di Tangerang sadar akan bahayanya penggunaan styrofoam serta 

mengurangi penggunaan styrofoam. Pemilihan media informasi berupa kampanye 

sosial akan membuat audiens dapat membayangkan dampak-dampak dari 

penggunaan styrofoam yang tidak dikurangi, serta mengajak masyarakat sekitar 

untuk ikut berkontribusi dalam hal ini.  

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang kampanye sosial tentang pengurangan penggunaan 

styrofoam  sebagai media informasi bagi penduduk di kota Tangerang berumur 18 

hingga 22 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membatasi luasnya pembahasan Tugas Akhir ini, penulis menetapkan 

beberapa batasan-batasan masalah. Perancangan kampanye sosial ini berfokus 

pada remaja khususnya siswa SMA hingga perguruan tinggi. Berikut segmentasi 

yang digunakan sebagai batasan masalah: 
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1. Demografis : masyarakat dengan usia 18-22 tahun dengan jenis kelamin 

pria dan wanita yang berdomisili di Tangerang dan memiliki status ekonomi 

menengah. 

2. Psikografis : masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk 

menggunakan styrofoam, baik disadari maupun tidak. 

3. Pengetahuan tentang pengenalan dan penanganan Styrofoam hanya 

mengenai cara mengubah sampah Styrofoam menjadi benda yang dapat dipakai 

lagi dalam konteks keperluan sehari-hari dan dampak yang dihasilkan jika 

dibiarkan mencemari lingkungan. 

 

 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang kampanye sosial tentang 

pengurangan penggunaan styrofoam di Tangerang, khususnya bagi mahasiswa  

hingga orang dewasa muda yang berumur 18 hingga 22 tahun, serta membuat 

kampanye menjadi media penyadaran bagi target audiens yang merujuk kepada 

aksi yang akan diambil oleh target audiens. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang telah 

penulis uraikan. Berikut manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini: 
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1. Untuk Penulis 

Dengan perancangan Tugas Akhir, penulis mendapat pengalaman baru dalam 

merancang kampanye sosial yang sesuai dengan target audiens. Selain itu, 

penulis juga dapat mengetahui dampak-dampak penggunaan styrofoam yang 

tidak dikurangi oleh masyarakat sekitar. 

2. Untuk Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi serta bahan pertimbangan secara akademis 

di Universitas Multimedia Nusantara, khususnya bagi mahasiswa Desain 

Komunikasi Visual dalam merancang kampanye sosial. 

3. Untuk Masyarakat 

Melalui “Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pengurangan Penggunaan 

Styrofoam di Tangerang”, penulis ingin memberikan informasi tentang akibat 

pemakaian styrofoam yang berkelanjutan bagi lingkungan  jika tidak dikurangi, 

sehingga masyarakat dapat turut serta melestarikan lingkungan bersih dan sehat. 

Masyarakat juga dapat ikut berkontribusi dalam kampanye pengurangan 

pemakaian styrofoam  khususnya pembungkus makanan dengan menggunakan 

tempat makan sendiri. 
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