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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada dr. Robert Yulian Manafe 

untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi karena konsumsi minuman 

beralkohol. Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Ibu Nining 

Aidil untuk memperoleh verifikasi atas fenomena konsumsi minuman beralkohol 

yang terjadi di masyarakat serta berbagai tindakan yang sudah dilakukan Gerakan 

Nasional Anti Miras untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol pada anak 

usia remaja. Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur kepada AKBP 

Junaedi untuk mendapatkan data seberapa banyak pengguna minuman beralkohol 

serta segmentasi anak remaja pengonsumsi minuman beralkohol. Penulis 

melakukan wawancara kepada mantan pengguna minuman beralkohol melalui 

pesan singkat untuk mengetahui lebih dalam alasan apa yang menjadi pemicu 

untuk minuman beralkohol tersebut. Penulis melakukan observasi ke tempat-

tempat yang menjual minuman beralkohol untuk mengetahui kebiasaan dari target 

yang diamati. Penulis juga melakukan studi tentang kampanye sebelumnya yang 

pernah dibuat untuk mengetahui media yang digunakan. 

3.2. Wawancara  

Dalam pengumpulan data tugas akhir, penulis melakukan wawancara kepada tiga 

narasumber berbeda.  
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A. Verifikasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman 

beralkohol. 

Wawancara pertama dilakukan terhadap dr. Robert Yulian Manafe selaku dokter 

umum pada tanggal 8 Mei 2016 yang dilakukan secara langsung. Penulis 

melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil dari akibat konsumsi minuman 

beralkohol. 

1. Hasil Wawancara 

dr. Robert Yulian Manafe menyatakan, pada minuman beralkohol, terhadapat 

suatu zat yang disebut sebagai etanol. Etanol merupakan zat yang banyak 

digunakan untuk memabukan. Etanol sendiri dapat diproduksi dengan fermentasi 

dari biji-jian, buah, atau sayuran. Dalam kadar tertentu minuman beralkohol 

alkohol dapat membantu untuk meningkatkan metabolisme pada tubuh. Minuman 

beralkohol dibagi kedalam tiga golongan yaitu, golongan A minuman beralkohol 

berkadar 1-10%, golongan B minuman beralkohol berkadar 10-20%, dan 

golongan C minuman beralkohol berkadar 20-55%. Minuman beralkohol yang 

dikonsumsi secara berlebihan dapat mengurangi tingkat kesadaran seseorang, 

kehilangan akal sehat, kerusakan pada fungsi saraf, serta terdapat penimbunan 

lemak pada hati yang dapat merusak kinerja hati serta dapat menyebabkan kanker 

pada tenggorokan hingga mulut. 

Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara terhadap dr. Robert Yulian 

Manafe adalah bahwa kebiasaan konsumsi minuman beralkohol sangat berbahaya 

karena dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan penyakit pada organ tubuh, 

Perancangan Kampanye...,Divio Tanod,FSD UMN,2017



41 
 

apalagi jika konsumsi minuman beralkohol sudah dimulai sejak remaja tentu akan 

membawa dampak yang lebih besar bukan hanya kepada tubuh tetapi juga dapat 

membawa dampak buruk kepada orang disekitar kita. Hal positif yang dianjurkan 

oleh narasumber adalah jangan mengkonsumsi minuman beralkohol karena 

dampak buruk yang ditimbulkan jauh lebih banyak dan lebih berbahaya 

dibandingkan dengan dampak positifnya.  

B. Verifikasi atas fenomena konsumsi minuman beralkohol yang terjadi di 

masyarakat serta berbagai tindakan yang sudah dilakukan Gerakan Nasional Anti 

Miras untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol pada anak usia remaja. 

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 7 September 2016 kepada Ibu Nining 

Aidil yang merupakan kordinator dari lembaga Gerakan Nasional Anti Miras 

khususnya di daerah Tangerang Selatan yang dilakukan secara tatap muka 

langsung untuk mendapatkan verifikasi tentang fenomena konsumsi minuman 

beralkohol yang dilakukan anak usia remaja.  

1. Hasil wawancara 

Ibu Nining Aidil mengatakan jumlah anak remaja yang konsumsi minuman 

beralkohol terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah anak remaja 

pengonsumsi minuman beralkhol mencapai 4,9% lalu pada tahun 2014 menjadi 

23%  dari jumlah 63 juta remaja di Indonesia atau sekitar 14,4 juta jiwa. Gerakan 

Nasional Anti Miras juga sudah melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk 

mencegah konsumsi minuman beralkohol seperti edukasi dan sosialisasi melalui 
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berbagai lembaga seperti Go to School, Go to Community, Go to Campus, dan Go 

to Office.  

Banyaknya jumlah anak usia remaja yang konsumsi minuman beralkohol sudah 

sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, walaupun sudah ada LSM yang melakukan 

edukasi dan sosialiasi tetapi tidak mengurangi jumlah anak usia remaja yang 

konsumsi minuman beralkohol. Narasumber mengatakan, bahwa sangat 

diperlukannya sebuah kampanye untuk mencegah kebiasaan anak usia remaja 

dalam konsumsi minuman beralkohol yang dapat merusak masa remaja sebagai 

generasi penerus bangsa Indonesia.  

 

Gambar 3.1 Dokumentasi wawancara dengan Nining Aidil 
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C. Verifikasi atas golongan umur serta segmentasi anak remaja pengonsumsi 

minuman beralkohol.  

1. Hasil wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara kepada AKBP Junaedi selaku Kepala Bagian Divisi 

Humas Polri jumlah pengonsumsi minuman beralkohol pada tahun 2014 dimulai 

dari kelompok umur 14-6 tahun sebanyak 45%, kelompok umur 17-20 tahun 

sebanyak 51.1%, dan kelompok umur 21-24 tahun sebanyak 31%. Tingkat 

kriminalitas yang terjadi di Indonesia juga semakin meningkat seiring dengan 

banyaknya jumlah pengonsumsi minuman beralkohol. Pada tahun 2011 sampai 

2016, 45-50% kriminalitas di Indonesia  disebabkan akibat pengaruh minuman 

beralkohol yang sekitar 28% diantaranya adalah anak usia remaja.  

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin 

meningkatnya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia karena pengaruh 

minuman beralkohol. Menjadikan bukti bahwa minuman beralkohol sangat 

berbahaya bagi siapapun yang mengonsumsinya karena akan banyak dampak 

negatif yang akan ditimbulkan.  
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Gambar 3.2 Dokumentasi wawancara dengan AKBP Junaedi 

D. Verifikasi atas alasan apa yang menjadi pemicu untuk mengonsumsi minuman 

beralkohol tersebut 

1. Hasil wawancara 

Dalam wawancara melalui pesan singkat, Ari selaku mantan pengguna minuman 

beralkohol mengatakan beliau sudah mengonsumsi minuman beralkohol sejak 

masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Beliau mengatakan awalnya 

hanya sekedar mencoba karena ajakan dari beberapa temannya karena merasa 

tidak enak kalau tidak ikut bergabung dan berkumpul bersama. Dalam seminggu 

beliau mengaku bisa sampai 2-3 kali mengonsumsi minuman beralkohol tersebut, 
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dan dalam sekali minum beliau mengatakan bisa mengahabiskan 1-2 kaleng atau 

botol per orang bersama teman-temannya. Dalam waktu beberapa minggu beliau 

mengaku sudah kecanduan dengan minuman beralkohol tersebut, bahkan beliau 

bisa meminum lebih dari 1-2 kaleng atau botol sekali minum. Ketika sedang 

mengonsumsi minuman beralkohol beliau mengatakan biasa melakukannya di 

salah rumah temannya atau di satu tempat khusus yang biasa dijadikan tempat 

untuk berkumpul. Beliau juga mengatakan pernah terlibat dalam perkelahian 

akibat tidak sadarkan diri karena berperilaku yang tidak baik kepada salah seorang 

temannya. Setelah hampir 3 tahun mengonsumsi minuman beralkohol beliau 

akhirnya berhenti karena mengalami gangguan penghilatan pada matanya. Beliau 

mengatakan sangat lebih baik melakukan hal yang lebih positif seperti 

berolahraga atau berkarya dari pada mengonsumsi minuman beralkohol yang 

dapat menyebabkan kejahatan dan kerusakan organ tubuh. 

Kebiasaan dalam mengonsumsi minuman beralkohol dapat membawa dampak 

yang sangat negatif kepada lingkungan sekitar maupun kepada diri sendiri. Secara 

tidak sadar, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kita 

melakukan tindak kejahatan, juga merusak berbagai organ tubuh dalam diri kita. 

Lebih baik melakukan hal positif seperti berolahraga atau berkarya yang dapat 

bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri.  
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3.3. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan atau observasi untuk mengetahui kebiasaan dari 

target yang diamati. Observasi dilakukan pada malam hari di tempat-tempat yang 

menjual minuman beralkohol yang biasa dijadikan untuk tempat berkumpul. 

Dalam kurun waktu sekitar 3 jam penulis mendapati 26 anak remaja yang 

kedapatan membeli minuman beralkohol. Mereka mengonsumsi minuman 

beralkohol tersebut secara bersama-sama. Jumlah sekali pembelian yang 

dilakukan bisa mencapai 4-6 botol dan ada juga yang langsung membeli beberapa 

pitcher untuk dikonsumsi bersama. Setelah hampir 6 jam, penulis menemukan 1 

orang yang hampir tidak sadarkan diri yang kemudian harus dibantu beberapa 

temannya untuk berjalan. Kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan penulis 

adalah masih banyaknya anak remaja yang konsumsi minuman beralkohol secara 

bersama-sama bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri. 

3.4. Study Existing 

1. I Support #AntiMiras  

Kampanye ini dilakukan salah satu lembaga swadaya masyarakat Gerakan 

Nasional Anti Miras. Kampanye ini bertujuan untuk mencegah penggunaan 

minuman keras di semua kalangan. Kampanye ini juga dilakukan untuk 

melindungi anak-anak di Indonesia dari dampak negatif terhadap minuman 

beralkohol. 
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Gambar 3.3 Kampanye Gerakan Nasional Anti Miras I Support #AntiMiras 

(Sumber: http://www.tribunnews.com/images/regional/view/763772/gerakan-

anti-miras)  

Kampanye I Support #AntiMiras mengadakan berbagai kegiatan seperti 

melakukan edukasi dan sosialisai ke berbagai sekolah seperti Sd, Smp, Sma, 

Universitas, Kantor bahkan ke berbagai komunitas yang ada di Jakarta maupun di 

luar kota. Media yang digunakan untuk kampanye I Support #AntiMiras melalui 

media cetak seperti poster, banner, pin, baju, serta dalam bentuk digital seperti 

website, instagram, twitter, dsb.  

2. Kampanye Drink Too Much, You’re Asking For Trouble  

Kampanye ini dibuat oleh pemerintah Australia bukan untuk melarang orang 

untuk meminum minuman beralkohol, tetapi untuk memperingati bagaimana 
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bahaya dari minuman beralkohol kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Drink 

Too Much, You’re Asking For Trouble ditujukan kepada laki-laki berumur 18-39 

tahun dan perempuan berumur 18-29 tahun.  

 

Gambar 3.4 Kampanye Drink Too Much, You’re Asking For Trouble 

(Sumber: http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/south-

australia-government-launches-new-alcohol-campaign/story-e6frea83-

1226040928597)  
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Kampanye ini menggunakan berbagai macam media seperti poster sebagai media 

utamanya dan juga melakukan kampanye melalui website.  

3. Kampanye Scary But True 

Kampanye Scary But True bertujuan untuk memberi tahu kepada audiens bahwa 

setiap tetes dari minuman beralkohol sangat berbahaya. Kampanye ini mempunyai 

dua versi, yang satu bergambar laki-laki dan perempuan yang berarti bahaya 

minuman beralkohol dapat menyerang siapa saja. Kampanye ini menggunakan 

poster sebagai medianya.  

 

Gambar 3.5 Kampanye Scary But True  
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Gambar 3.6 Kampanye Scary But True 

(Sumber: http://www.inspirationde.com/image/6211/) 
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