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Abstract 
 

Childhood Cancer Care (3C) is the first and only one voluntary based 
community towards children with cancer in Surakarta. Established since 2013, 3C’s 
actvity has always been about doing Awareness Campaign of Childhood Cancer. 

Theory of this research is a theory of Hafidz Cangara about communicator, 

targets, message creation, media choice and aimed to know the strategic 

communication of Childhood Cancer Care (3C) on the Awareness Campaign of 

Childhood Cancer in Surakarta.  

This research is a descriptive qualitative research with data collecting method 

of observation (participating observation) since researcher is also member of 3C 

Community, interviewing informants that are comprehend about the object of 

research and literature studies. Data was analysed using interactive models of 

analysis and triangulation technique was used to know the data validity. 

 Result of the research shows that doctors and volunteer as communicators of 

the campaign are qualified and meets the criteria of good/ideal communicator. 

Targets of the campaign are people of society, parents and young people. The 

message 3C wants to deliver on the campaign is that people have to be aware of 

Childhood Cancer and the campaign is using various medias such as online media, 

mass media and direct campaign. 
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Pendahuluan 

Dalam benak masyarakat, kanker adalah penyakit yang menakutkan. 

Berdasarkan hasil riset, kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di seluruh 

dunia dan fakta menunjukkan bahwa jumlah kasus terus meningkat dari tahun-

ketahun. Di regional Asia Tenggara, kanker membunuh lebih dari 1,1 juta orang 

setiap tahun. WHO memperkirakan pada tahun 2030, kanker akan menjadi penyebab 

kematian tertinggi di Indonesia. (http://www.depkes.go.id/article/print/2233/seminar-

sehari-dalam-rangka-memperingati-hari-kanker-sedunia-2013.html diakses pada 20 

Februari 2014) 

Rasjidi (2013:3) menguraikan bahwa di negara maju kanker menduduki 

urutan pertama dan kedua penyebab kematian, sementara di negara berkembang 

seperti Indonesia, kanker masih menempati urutan bawah, meski cenderung naik 

mengikuti negara-negara maju. Kanker menyerang semua orang tanpa pandang umur, 

bangsa, jenis kelamin dan golongan dalam masyarakat. Penyebab kanker pun belum 

sepenuhnya diketahui jelas dan bersifat multifaktoral.  

Selain beberapa fakta mengenai penyakit kanker yang sudah disebutkan di 

atas, terdapat satu fakta bahwa penyakit kanker tidak hanya menyerang orang 

dewasa. Menurut data resmi International Agency for Research on Cancer 1 dari 600 

anak akan menderita kanker sebelum 16 tahun. 

Jumlah penderita kanker pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Data 2010 menunjukkan populasi kejadian sebanyak 5 - 7%, 

meningkat dari tahun 2006 yang hanya 2% atau 4.100 kasus kanker baru setiap 

tahunnya. (http://www.gatra.com/lifehealth/sehat-1/38509-kasus-kanker-anak-di-

indonesia-terus-bertambah%E2%80%8F.html, diakses pada 19 Februari 2014) 

Komunitas Childhood Cancer Care (3C) adalah komunitas pertama dan satu-

satunya di Kota Solo yang concern terhadap isu kanker anak. Sejak terbentuk tahun 

2013 3C gencar melakukan kampanye yang diberi nama Kampanye Peduli Kanker 

Anak. Dalam berkampanye, 3C menerapkan prinsip-prinsip strategi komunikasi 



untuk mengajak masyarakat umum dan berbagai target sasarannya supaya 

menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak penyandang kanker di Surakarta. 

Komunitas Childhood Cancer Care (3C) di Solo memiliki tujuan kampanye 

berupa adanya kepedulian masyarakat terhadap kanker anak. Kepedulian tersebut 

setidaknya dapat dilihat dalam tiga hal. Yang pertama adalah munculnya keinginan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit kanker anak, yang 

kedua tindakan nyata dari masyarakat untuk berdonasi dan yang terakhir adalah 

bergabungnya masyarakat menjadi sukarelawan penderita kanker anak. 

Komunitas 3C terbentuk karena keprihatinan founder-nya tentang kurangnya 

kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit kanker anak. Dewasa ini 

sering ditemui orang tua yang kekurangan informasi mengenai penyakit kanker anak. 

Kurangnya informasi tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpedulian orang tua 

terhadap gejala-gejala kanker anak sehingga cukup banyak ditemukan kasus kanker 

pada anak di Indonesia yang berobat ke rumah sakit dalam stadium lanjut. 

(http://www.timlo.net/baca/68719529061/sejumlah-komunitas-galang-dukungan-

bagi-penderita-kanker/ yang diakses pada 5 September 2014) 

Sedangkan dalam sebuah situs diterangkan mengenai tingkat kelangsungan 

hidup anak penyandang kanker: More children than ever before are surviving cancer. 

There have been huge improvements in cancer treatment for children in the past 50 

years. Over 8 in 10 (82%) of children with cancer are now cured, compared with 

fewer than 3 in 10 (less than 30%) between1962-1971 

(http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Childrenscancers/Abo

utchildrenscancers/Survivalrates.aspxdiakses pada 6 September 2014) 

 Poor diagnosis, along with too few specially trained doctors and nurses and 

the mistaken belief that childhood cancer is too difficult to cure, combine to create 

very low survival rates. In fact childhood cancer is curable even in resource-poor 

countries. It’s possible to save the lives of 50–60% of children with easily treatable 

malignancies with relatively simple and inexpensive drugs and procedures that have 



been known to doctors for decades. (http://www.worldchildcancer.org/who-we-are, 

diakses pada 3 September 2014). 

Salah satu penyebabnya keterlambatan penanganan kanker adalah pola pikir 

masyarakat yang menyepelekan gejala kanker dan pola pikir dan kesadaran 

masyarakat untuk mendeteksi dini penyakit mematikan itu masih rendah. 

(http://www.gatra.com/lifehealth/sehat-1/38509-kasus-kanker-anak-di-indonesia-

terus-bertambah%E2%80%8F.html, diakses pada 19 Februari 2014) 

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini pada kanker 

anak membuat harapan hidup penyandang kanker anak semakin rendah. Padahal jika 

kanker anak terdeteksi pada stadium awal dan anak mendapat penanganan yang tepat 

maka kanker anak kemungkinan besar dapat disembuhkan. 

Dalam International Journal of Quality of Life Vol.20 No.8 karya Nora 

Fayed, Vero Schiariti, Christina Bostan, Alarcos Cieza dan Anne Klassen disebutkan 

tentang kondisi kesehatan penyandang kanker anak, “Cancer is the most prevalent 

source of fatality in childhood. Since the disease is now curable or treatable in 80-

85% of children if diagnosed and treated appropriately, it has become increasingly 

important to capture the impact of cancer on children’s live. This impact can be 

assessed through various concept including daily functioning, mental and physical 

health status and most importantly quality of life (QOL)” ( 2011:1247-1258). 

Setelah satu tahun terbentuk, Childhood Cancer Care (3C) sudah memiliki 

puluhan sukarelawan yang bergabung untuk turut mengkampanyekan kepedulian 

terhadap kanker anak. 3C terus mengkampanyekan kepedulian terhadap kanker anak 

melalui berbagai cara. Selain berbagai kegiatan kampanye melalui sosialisasi 

langsung, media massa dan media sosial 3C juga berkampanye dengan menggunakan 

media merchandise. 3C memproduksi dan menjual gelang, totte bag, pin, kaos dan 

stiker dan menyematkan pesan #SupportChildrenWithCancer pada merchandisenya.  

 

 



Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komunitas Childhood 

Cancer Care (3C) dalam kampanye Peduli Kanker Anak di Kota Surakarta? 

 

Manfaat Penelitian 

Memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

Komunitas Childhood Cancer Care (3C) dalam kampanye Peduli Kanker Anak di 

Kota Surakarta. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Harold Lasswell dalam Mulyana (2005:69) mengungkapkan, cara yang baik 

untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut) Who Says  What in Which Channel To Whom With What Effect?” Atau siapa 

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana? 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi berperan dalam melakukan 

promosi, pemeliharaan dan penelitian di bidang kesehatan. Menurut Liliweri 

(2007:29), tidak ada jalan lain untuk menyukseskan kesehatan masayarakat kecuali 

memanfaatkan jasa komunikasi. Maka semua analisis mengenai upaya meningkatkan 

kualitas hidup manusia harus mengikutsertakan peran ilmu komunikasi, terutama 

strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi yang dapat mempengaruhi 

individu dan komunitas masyarakat agar dapat membuat keputusan yang tepat demi 

memelihara kesehatan mereka. 

2.  Komunikasi Kesehatan 

 Menurut Liliweri (2007:46) Komunikasi kesehatan adalah studi yang 

mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk 

menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan 



komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan 

pengelolaan kesehatan. 

Untuk menyukseskan komunikasi kesehatan dibutuhkan srategi komunikasi 

sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima, sampai pengaruh (efek). Menurut 

Rogers, dalam (Effendy, 2003:32) strategi komunikasi merupakan suatu rancangan 

yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar 

melalui transfer ide-ide baru. 

3.  Strategi Komunikasi 

 Dalam International Journal of Strategic Communication Vol.4 No.2 karya 

Gunter Buntele & Howard Nothhaft  tentang strategi komunikasi di ranah public 

disebutkan, “Strategic communication in the public sphere always means arguing 

that your interest is also in the interest of the public, of society in general, in some 

way or another” (2010: 93-106). 

 Menurut Hafied Cangara (2013:108) dalam menyusun strategi komunikasi, 

penetapan perencanaan strategi komunikasi kembali kepada elemen komunikasi, 

yakni who says what, to whom through what channels, and what effects. Karena itu, 

strategi komunikasi yang dijalankan diawali dengan langkah-langkah: 

1.  Menetapkan  Komunikator 

 Dalam berbagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali 

semua aktivitas komunikasi. Sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi, 

komunikator memegang peranan yang sangat penting. Ada tiga syarat yang harus 

dipenuhi sebagai seorang komunikator, yakni (1) tingkat kepercayaan orang pada 

dirinya (kredibilitas), (2) daya tarik (attractive), dan (3) kekuatan (power).  

2. Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak 

 Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran program 

komunikasi merupakan hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas komunikasi 



diarahkan kepada mereka (komunikan). Komunikanlah yang menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu program. 

 Dalam  International Journal of Strategic Communication Vol. 6 No.1 karya 

Jeong Nam Kim tentang perilaku organisasi dan perilaku khalayak disebutkan, “The 

two social entities, organizations and publics, form many interactive loops through 

each party’s behavior consequences on the other and each party’s communicative 

actions to gain attention, resources and legitimacy from the other. The individual 

members of organizations and publics continuously interact and communicate with 

each other. An organization is defined as a consciously coordinated social entity, 

with a relatively identifiable boundary that functions on a relatively continuous basis 

to achieve a common goal or set of goals. In contrast, a public is a situational entity 

evolving from a rather stable cross-situational entity of a stakeholder that creates 

itself around certain problems or purposes. Some problems or purposes come to exist 

when the expectations of potential publics remain unmeet by the organization” 

(2012: 1-6). 

3.  Menyusun Pesan 

 Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam 

perumusan strategi, ialah menyusun pesan. Pesan adalah segala sesuatu yang 

disampaikan oleh seseorang  dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh 

khalayak dengan serangkaian makna.  

 Menurut Cangara (2013:113) ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam 

penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain: (a) Fear appeal, 

(b)Emotional appeal,(c)Reward appeal,(d)Motivational appeal,(e)Humorious appeal. 

4.  Memilih Media dan Saluran Komunikasi 

 Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi pesan 

dan tujuan pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh 

khalayak. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa 



seperti koran dan televisi, dan untuk komunitas tertentu dapat menggunakan saluran 

komunikasi kelompok.  

Cangara (2013:129) Dalam pemilihan media komunikasi perlu diketahui 

bahwa penggunaan multimedia (lebih dari satu media) jauh lebih baik dibanding 

dengan single media (satu media). Sebab kelemahan satu media dapat ditutupi oleh 

media yang lain.  

Menurut Cangara (2013:131) beberapa kelebihan penggunaan internet sebagai 

media sosial salah satunya adalah menciptakan jejaring sosial (individu, kelompok 

dan antar komunitas) dalam membangun isu dan kekuatan yang bisa melahirkan 

gerakan massa. Selain itu internet sebagai media sosial memungkinkan setiap 

penggunanya bisa memproduksi informasi dan mendistribusikannya ke banyak pihak 

tanpa batas (multi level marketing model). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori komunikasi dari Hafidz 

Cangara, yakni meneliti mengenai komunikator, target sasaran, penyusunan pesan, 

pemilihan media dan saluran komunikasi. 

4.   Kampanye 

Menurut Roger dan Storey, dalam Venus (2004:7) bahwa kampanye adalah 

“Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek 

tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada 

kurun waktu tertentu”. 

Menurut Michael Pfau dan Roxanne Parrot, dalam Ruslan (2005: 26), 

aktivitas kampanye selalu melekat dengan kegiatan kampanye persuasif 

(komunisuasif). 

 

Metodologi 

   Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dengan 

wawancara kepada objek penelitian, antara lain kepada founder dan pembina 



komunitas, duta kanker anak di Solo, dan para volunteer (sukarelawan) komunitas 

ini.Data sekunderdidapat dari studi kepustakaan. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yakni sampel yang diambil dengan tujuan tertentu. Metode 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa cara yakni 

observasidan juga melalui studi dokumentasi dan arsip. 

Pada tahap analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data interaktif (interactive model of analysis). Metode ini terdiri dari tiga 

komponen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sutopo, 

2006: 113). 

 

Penyajian dan Analisis Data  

 Bedasarkan penelitian yang peneliti lakukan, 3C melakukan berbagai cara 

dalam berkampanye yaitu dengan sosialisasi langsung, kampanye menggunakan 

media sosial dan dengan menjual merchandise. Sosialisasi langsung dilakukan 

dengan mengadakan malam donasi (charity night) yang juga merupakan kegiatan inti 

dari seluruh kegiatan kampanye 3C setiap bulannya. Selain itu sosialisasi langsung 

dilakukan dengan mengunjungi posyandu dan PKK di Solo dan sekitarnya. 

Selebihnya sosialisasi langsung dilakukan di ruang publik seperti di Car Free Day 

(CFD). 

 Selain sosialisasi langsung 3C juga melakukan kampanye melalui media 

sosial yaitu twitter, facebook dan instagram. 3C juga sudah memiliki website resmi 

dan akun pada youtube namun penggunaannya belum maksimal.Selain kampanye 

melalui sosialisasi langsung dan melalui media sosial 3C juga melakukan kampanye 

melalui penjualan merchandise yang diproduksi 3C berupa gelang, pin, stiker, tas 

(totte bag) dan kaos. 

a.  Pemilihan Komunikator 



 Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang 

peranan yang sangat penting. Maka dari itu, seorang komunikator harus terampil 

berkomunikasi. 

 Komunikator-komunikator dalam Kampanye Peduli Kanker Anak 3C sudah 

memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang komunikator yakni 

kredibilitas dan daya tarik. Unsur kekuatan (power) belum terpenuhi karena selama 

ini 3C belum menggandeng atau mengajak orang yang mempunyai kekuasaan/power 

untuk turut mengkampanyekan kampanye peduli kanker anak. 

 Dalam memilih komunikator kampanye 3C menentukan komunikator 

tergantung pada jenis kampanye yang dilakukan. Komunikator sosialisasi langsung 

seperti di Posyandu/ PKK adalah dokter seperti dr. Eny atau dr. Riza Sp.A. Pemilihan 

komunikator yang berprofesi sebagai dokter untuk sosialisasi di posyandu dan PKK 

berkaitan dengan unsur kredibilitas pada komunikator. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Koordinator 3C divisi Daily Activity (DA), 

Rizki Lia: 

“Dokter adalah orang profesional di bidangnya yaitu kesehatan. Dokter akan 
dipercaya masyarakat ketika berbicara tentang kanker anak.” (wawancara di 
Solo, 14 November 2014) 
 
Sejalan dengan Rizki, Beta volunteer 3C mengatakan: 

“Karena di 3C sendiri dokter Eny dan dokter Riza merupakan pembina dan 
penasehat. Dokter Riza adalah dokter spesialis anak dan dokter Eny juga 
merupakan dokter dan isu mengenai kanker anak berada di ranah kesehatan 
yang merupakan bidang yang dikuasi mereka” (wawancara di Solo, 27 Oktober 
2014) 
 

 Berbeda dengan kampanye di ruang publik seperti di acara charity night atau 

di Car Free Day (CFD) komunikator utamanya adalah Monicasari (Ketua 3C 2013)/ 

Wulansari (Ketua 3C 2014)  dan Jerry Lolowang (Duta Kanker Anak 3C) dibantu 

para volunteer. Sedangkan komunikator kampanye online pada media sosial adalah 

volunteer.  



 Berkaitan dengan unsur kredibilitas yang harus dipenuhi setiap komunikator, 

sebagai salah satu komunikator pada kampanye 3C volunteer selalu mendapatkan 

pelatihan sebelum diresmikan menjadi volunteer.  

 

b.  Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak 

Khalayak/komunikan adalah salah satuunsur dari proses komunikasi. Karena 

itu khalayak tidak boleh diabaikan sebab ia adalah pihak yang akan menjadi tujuan 

pengarahan suatu aktivitas/program komunikasi.Berhasil tidaknya suatu proses 

komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. 

 . Target sasaran kampanye peduli  kanker anak yang dilakukan 3C adalah 

keluarga muda/ ibu-ibu muda dan anak muda. Selain keluarga muda/ibu-ibu muda 

secara umum target sasaran kampanye peduli kanker anak 3C adalah masyarakat 

luas.Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Duta Kanker Anak 3C, Jerry Lolowang: 

“Target kampanye 3C luas, yaitu masyarakat umum. Tiap jenis kampanye 
punya sasaran masing-masing. Seperti car free day sasarannya adalah keluarga 
dan masyarakat umum. Pengguna twitter dan media sosial sasarannya adalah 
kalangan muda dewasa. 3C goes to school dan lomba-lomba membangun 
kesadaran sekolah dan anak-anak. Kampus-kampus melalui volunteer sendiri 
menyasar target mahasiswa. Charity night bertema musik menyasar 
masyarakat umum dan pecinta musik. Target orang tua melalui posyandu. 
Segala upaya dilakukan untuk semua lapisan masyarakat karena kami merasa 
mereka perlu tau. Lebih dari sekedar tau kami juga berharap mereka mau 
terlibat.” (wawancara di Solo pada 12 Desember 2014) 
 

 Selain melalui aspek karakteristik perilaku masyarakat 3C menetapkan 

masyarakat umum dan orang tua/keluarga muda sebagai target kampanyenya dengan 

melihat aspek profil psikologis yang tercermin dari kejiwaan masyarakat yang 

menganggap kanker anak sebagai momok. Orang tua dan masyarakat umum merasa 

kanker anak adalah momok yang menakutkan dan terlanjur mempercayai bahwa 

kanker anak tidak dapat disembuhkan. Padahal jika kanker anak terdeteksi sejak dini 

dan mendapat penanganan yang tepat kanker anak adalah penyakit yang curable 

(dapat disembuhkan). 



 

c.  Menyusun Pesan 

Pesan utama yang 3C sampaikan pada berbagai kegiatan kampanyenya adalah 

bahwa anak-anak penyandang kanker membutuhkan kepedulian dari semua 

orang/masyarakat. Pada berbagai media yang 3C gunakan 3C menyebarluaskan 

jargon “Support Children with Cancer” atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih 

berarti “Mari Bantu Anak Penyandang Kanker”. Hal ini sesuai dengan pendapat Duta 

Kanker Anak 3C, Jerry Lolowang: 

“Pesan-pesan kepedulian terhadap kanker anak harus terus menerus 
disampaikan karena salah satu masalah di Indonesia adalah masyarakat 
sekedar tahu namun kepedulian untuk terlibat masih kurang. Kita bukan 
mengemis namun mengajak mereka supaya mensyukuri keberadaan mereka 
yang lebih baik daripada anak-anak penyandang kanker.” (wawancara di 
Solo, 12 Desember 2014) 
 

Sejalan dengan Jerry Lolowang, Raka cancer survivor 3C mengatakan: 

“Pesan kampanye 3C adalah supaya masyarakat peduli dengan anak-anak 
penyandang kanker. Masyarakat bisa peduli dengan anak-anak penyandang 
kanker dengan support kita dan mau membantu kebutuhan-kebutuhan kita.” 
(wawancara di Solo, 18 November 2014) 
 

 Kegiatan kampanye yang 3C lakukan adalah kampanye penyuluhan untuk 

membuat masyarakat mempunyai kepedulian pada anak penyandang kanker. Pesan 

kampanye dikemas sedemikian rupa sehingga sifat pesannya tidak hanya informatif 

dan edukatif tapi juga persuasif. 

  Pesan yang disampaikan 3C pada kampanyenya di media sosial kurang lebih 

sama dengan yang disampaikan pada kampanye langsungnya. Hanya saja konten  

untuk media sosial dibedakan sesuai dengan karakter media sosialnya. 

 Sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan, di fanpage facebook, 3C 

secara umum memposting foto-foto dokumentasi kegiatan, info event inti kampanye 

bulanan yaitu Charity Night dan link-link artikel terkait dengan kanker anak. Di 



instagram, hampir sama dengan di facebook 3C hanya memposting foto-foto 

dokumentasi kegiatan. 

Dalam menyusun pesan kampanye, sesuai dengan teori dari Hafied 

Cangara tentang penyusunan pesan pada strategi komunikasi dapat disimpulkan 

bahwa 3C mengemas pesan kampanyenya dalam bentuk pesan yang tidak hanya 

informatif dan edukatif namun juga persuasif. 

 

d.  Memilih Media dan Saluran Komunikasi 

 Dalam melakukan kegiatan kampanye peduli kanker anak 3C menggunakan 

berbagai media yaitu sosialisasi/kampanye langsung, media online/media sosial, 

media massa dan merchandise. Sesuai pengamatan peneliti seluruh media ini 

digunakan secara seimbang dan tidak ada yang terlihat paling menonjol digunakan 

daripada media yang lain. 

1. Sosialisasi langsung 

 Sosialisasi langsung dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain Charity 

Night/ malam donasi yang merupakan acara rutin yang menjadi inti kampanye 3C 

dalam satu bulan, sosialisasi di Car Free Day dan sosialisasi di PKK & posyandu di 

Solo dan sekitarnya. Media sosialisasi langsung di acara charity night dan car free 

day bertujuan untuk menjangkau target sasaran kampanye 3C yaitu masyarakat 

umum dan anak muda. Sedangkan sosialisasi langsung di PKK dan posyandu 

dilakukan karena salah target kampanye 3C adalah ibu-ibu, keluarga muda/ orang tua. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Pembina Komunitas 3C, dr. Eny Listiawati: 

“Charity Night adalah kegiatan rutin bulanan yang menjadi inti kampanye 3C. 
Setiap tahun 3C juga mempunyai event puncak yaitu Wisuda Survivor Kanker 
Anak Selain. Kemudian selain charity night kita juga melakukan sosialisasi 
langsung di CFD dan PKK Posyandu” (wawancara di Solo, 15 November 
2014). 

 Media sosialisasi langsung terutama di PKK dan posyandu sudah tepat untuk 

digunakan sebagai media untuk kampanye peduli kanker anak. Seharusnya diadakan 



sosialisasi yang lebih sering dan gencar di Posyandu/ PKK. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Monicasari, Ketua Komunitas 3C 2013: 

“Setelah sosialisasi ke beberapa PKK dan posyandu ternyata hasilnya adalah 
masyarakat belum banyak tahu tentang kanker anak jadi memang kita harus 
lebih semangat dalam mensosialisasikan kanker anak.” (wawancara di Solo, 
29 Oktober 2014). 

2. Media Online   

Untuk media sosial/ media online 3C terbilang aktif di beberapa media sosial 

antara lain di twitter, facebook dan instagram. Dari semua media sosial yang 

digunakan 3C, yang paling aktif digunakan adalah twitter. Konten twit pada akun 

twitternya (@childrencancer) 3C antara lain informasi event inti kampanye bulanan 

3C yaitu Charity Night, informasi kegiatan 3C dan kultwit (kuliah di twitter) edukasi 

dan informasi tentang kesehatan  terutama tentang kanker anak seperti gejala, 

pencegahan dan pengobatan kanker anak. Selain itu twitter juga menjadi media untuk 

berinterkasi dengan khalayak melalui twit-twit donasi mereka. 

Media online dimanfaatkan 3C sebagai media untuk berkampanye karena 

beberapa alasan. Media online dipandang sebagai media yang dapat menghubungkan 

3C dengan salah satu targetnya yaitu anak muda. Selain itu media online dipilih 

karena efeknya yang dapat menyebarluaskan pesan dengan cepat.Hal ini sejalan 

dengan pendapat Monicasari, Ketua 3C 2013: 

“Media online digunakan karena media online lebih dekat dengan anak muda 
dan di media sosial kita tidak hanya berhubungan dengan orang di dekat kita. 
Kita bisa berhubungan dengan banyak orang melalui dunia maya yang tidak 
terbatas jarak dan waktu sehingga semakin banyak yang mau bantu 3C tidak 
hanya di Solo. Ada yang support kita dari Surabaya dan berbagai daerah itu 
mereka tahu dari media sosial.” (wawancara di Solo pada 29 Oktober 2014). 
 

Lebih lanjut, Haggie, anak muda pengguna media sosial mengatakan: 

“Penggunaan media sosial/media online oleh 3C dalam berkampanye sudah 
tepat, dikarenakan kami sebagai orang di luar 3C dapat mengakses informasi 
yang mencakup event-event yang akan diadakan oleh 3C maupun 
perkembangan keadaan adik-adik cancer fighter. Penggunaan media sosial 
oleh 3C dalam berkampanye juga sudah efektif dilakukan, dikarenakan 



sayapun menjadi tertarik untuk ikut dalam beberapa kegiatan penggalangan 
dana ataupun kegiatan lainnya yang diadakan 3C.” (wawancara di Solo, 3 
Desember 2014) 
Walaupun terbilang aktif di media-media online (twitter, facebook dan 

instagram) sayangnya 3C belum memaksimalkan penggunaan beberapa media sosial 

yang bisa dapat dikatakan sangat cocok digunakan 3C untuk berkampanye. Media-

media tersebut antara lain website dan youtube. 

3. Media Massa   

 Untuk menjangkau masyarakat umum, 3C menggunakan media massa. Saat 

ini media massa yang 3C gunakan adalah surat kabar, televisi, radio dan brosur. 

Ketika mengadakan event-event, 3C selalu mengundang media-media baik media 

cetak yaitu surat kabar maupun media eletronik seperti televisi dan radio. 

 Bentuk publikasi pada surat kabar biasanya adalah berupa press release/ 

peliputan kegiatan. Selain koran, 3C juga memanfaatkan media cetak yaitu 

pembuatan brosur. Brosur biasanya dibagikan saat melakukan sosialisasi langsung ke 

masyarakat. Sedangkan pada media elektronik 3C menggunakan radio dan televisi 

untuk berkampanye. Radio yang 3C gunakan antara lain radio lokal Solo yaitu Metta 

FM dan radio komunitas di Solo yaitu Fiesta FM. Radio dipilih sebagai media untuk 

sosialisasi komunitas 3C dan publikasi pre-event 3C dengan format talkshow. Selain 

radio, liputan mengenai 3C dan kampanyenya juga pernah muncul di televisi baik 

lokal maupun televisi nasional. Televisi lokal yang pernah mengundang 3C untuk 

mengisi program talkshow mereka adalah TA Tv dan tv nasional yang pernah 

menayangkan liputan mengenai 3C antara lain SCTV dan Trans TV. 

4. Merchandise 

 Selain menggunakan media sosial, sosialisasi langsung dan media massa 3C 

juga memproduksi dan menjual merchandise sebagai media berkampanye. 

Merchandise 3C antara lain gelang, pin, stiker, totte bag dan kaos.  

 Dari desain dan bentuknya,merchandise digunakan sebagai media kampanye 

karena merchansdise bisa menjadi daya tarik untuk masyarakat umum terutama anak 



muda. Merchandise yang dijual 3C adalah benda-benda yang kekinian bagi anak 

muda. Saat ini sudah terjual ribuan item merchandise. Ini membuktikan bahwa 

merchandise mampu menarik minat masyarakat terutama anak muda untuk 

berdonasi. 

 Hal ini sejalan dengan pernyataan Annisa, Koordinator divisi Fund Raising 

Komunitas 3C Solo 

“Penjualan merchandise sampai saat ini sangat baik. Masyarakat terutama anak muda 

terlihat antusias untuk membeli dan berdonasi.” (wawancara di Solo, 14 November 

2014). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan telah dianalisa maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam Kampanye Peduli Kanker Anak yang dilakukan 3C adalah 

dokter dan volunteer. Penentuan komunikator dilakukan berdasar jenis 

kampanye yang 3C lakukan. Komunikator-komunikator kampanye 3C sudah 

memenuhi unsur kredibilitas dan daya tarik (attractiveness). Walaupun begitu 

komunikator-komunikator 3C belum memenuhi syarat komunikator ketiga 

sesuai teori Cangara yaitu unsur kekuasaan/ power.  

2. Secara umum target sasaran Kampanye Peduli Kanker Anak 3C adalah 

masyarakat umum. Selain masyarakat umum, secara spesifik 3C 

menggolongkan target sasaran kampanyenya dalam beberapa kelompok yaitu 

keluarga muda/ orang tua dan anak muda. 

3. Pesan yang 3C sampaikan pada Kampenye Peduli Kanker Anak adalah pesan 

supaya masyarakat umum dan target-target sasarannya memiliki kepedulian 

pada penyandang kanker anak. Pesan kampanye ini tertuang dalam jargon 

Support Children With Cancer atau #SupportChildrenWithCancer yang dalam 



Bahasa Indonesia kurang lebih berarti “Mari Bantu Anak Penyandang 

Kanker”. 

4.  Dalam berkampanye 3C menggunakan berbagai media yaitu sosialisasi 

langsung, media online, media massa dan media penjualan merchandise.  

 

 

Saran 

1.  Hendaknya 3C lebih gencar dalam melakukan sosialisasi langsung ke 

Posyandu dan PKK. Menurut penulis, selama ini 3C masih kurang konsisten 

dan kontinyu dalam melakukan Sosialisasi di PKK dan Posyandu.  

2.  Dalam menyampaikan materi mengenai kanker anak pada target 

kampanyenya terkadang masih ditemukan gap bahasa yang terlalu medis oleh 

komunikator (dokter). Hendaknya komunikator 3C mengemas materi dengan 

lebih menarik dan mudah dipahami juga yang paling penting adalah tidak 

terkesan menakut-nakuti target audience-nya. 

3. Dalam memanfaatkan media online seharusnya 3C dapat lebih memanfaatkan 

chanel online seperti website dan youtube. Dari semua media online yang 3C 

gunakan website dan youtube adalah media yang pemanfaatannya masih 

sangat kurang dibanding media online lain yang digunakan 3C. 

4. Ke depannya agar kampanyenya lebih efektif hendaknya 3C meng-endorse 

orang-orang penting seperti Walikota Solo misalnya atau artis-artis yang 

bersedia secara sukarela berkampanye secara langsung maupun melalui media 

sosial. 

5.  Untuk penulis lanjutan yang memiliki minat melakukan penelitian di 

Komunitas   3C, khususnya penelitian mengenai strategi komunikasi: 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain misalnya 

kuantitatif untuk mendapatkan temuan mengenai efektivitas strategi 

komunikasi 3C dari sudut pandang masyarakat sebagai target audience. 
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