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Abstrak 

 

Komunikasi yang efektif sangat fundamental dalam kehidupan, baik pada tingkat 

individu maupun kehidupan organisasi atau korporasi. Pada tingkat organisasi, 

perusahaan biasanya melakukan kampanye sebagai usaha untuk menarik perhatian 

pengampu kepentingan (stakeholder) dan seringkali diperuntukkan bagi konsumen 

(potensial), sementara budaya memberikan pengaturan sosial bagi pelaksanaan 

kampanye, dan kampanye pada umumnya berfungsi sebagai katalis untuk inovasi dan 

perubahan pola pikir. Kampanye komunikasi lingkungan menekankan strategi untuk 

memproduksi efek pada pengetahuan, sikap, dan perilaku di dalam keberagaman domain, 

yang dapat meliputi politik, sosial, lingkungan hidup, dan kesehatan. Dimulai pada tahun 

2009, beberapa swalayan atau supermarket dan hypermarket di Indonesia mulai 

menggalakkan kampanye ramah lingkungan, yaitu penggunaan tas belanja kain ramah 

lingkungan (green bag) sebagai pengganti kantong plastik yang cenderung tidak ramah 

lingkungan. Berbagai upaya dilakukan, seperti pemasangan billboard sebagai 

pemberitahuan bahwa pemberian kantong plastik akan diberhentikan, hingga pemberian 

garansi dan jaminan kepada konsumen bahwa tas kain ramah lingkungan dapat 

ditukarkan secara cuma-cuma apabila tas tersebut telah rusak. Dengan mengacu pada riset 

terdahulu serta publikasi di surat kabar mengenai penggalakan penggunaan green bag di 

Indonesia, tulisan ini mencoba memaparkan bahwa kampanye penggunaan green bag 

yang telah dilakukan oleh berbagai supermarket dan hypermarket hingga akhir tahun 

2015 hanya memotivasi sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk membeli dan 

menggunakan tas kain ramah lingkungan sebagai ganti dari kantong plastik. Berdasarkan 

fenomena ini, maka perusahaan (dalam  tulisan ini mengacu kepada supermarket atau 

hypermarket) sebagai pihak perancang dan pelaku kampanye seyogyanya memiliki serta 

mampu menerapkan kecakapan komunikasi lingkungan maupun pengetahuan mengenai 

media dan publik demi efektivitas kampanye atau edukasi penggunaan tas kain ramah 

lingkungan. 

 

Kata kunci: komunikasi lingkungan, kampanye komunikasi, tas belanja kain ramah 

lingkungan (green bag), ramah lingkungan    
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Abstract 

 

Effective communication is fundamental in life, both at individual and 

organizational or corporation life. At organizational level, companies usually 

conducts a campaign to attract the attention of its stakeholders and is often 

intended for its (potential) consumers -while culture provides a social setting for 

the implementation of the campaign, and the campaign in general serves as a 

catalyst for innovation and change in people’s mindset. Environmental 

communication campaign emphasizes strategy to produce effect on knowledge, 

attitude, and behavior in the diverse domain, such as politics, social, environment, 

and health. In 2009, several supermarkets and hypermarkets in Indonesia have 

started to promote environmental friendly (eco-friendly) shopping bags –or 

commonly referred as green bag- as an effort to reduce plastic bag usage. 

Various attempts were implemented; such as using billboards as a notification 

that the provision of plastic bags will be discontinued, and guarantees or 

assurances to consumers that the eco-friendly cloth bags can be exchanged free of 

charge of the consumer’s bag has been damaged. With previous research and 

publications in the newspapers regarding the promotion of the use of green bag in 

Indonesia as reference, this paper describes that several campaigns which has 

been done by various supermarkets and hypermarkets (from 2012 until 2015) only 

motivates a small part of Indonesian people to buy and consciously use the green 

bag. Based on this phenomenon, companies (in this paper they refer to 

supermarkets or hypermarkets in Indonesia) which act as the designer and 

campaigners should have and be able to apply communication skills and 

knowledge of the environment, target audience, also various kind of message and 

its source in order to increase effectiveness of the campaign of green bag usage. 

 

Keywords: environmental communication, communication campaign, green bag, 

eco-friendly    

    

Sifat dan Fungsi Komunikasi Lingkungan dalam Konteks Simbolis 

Isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan pada mulanya hanya 

menjadi perhatian pakar dan kalangan akademisi biogeofisik (biogeophysical); 

biologi, geologi, dan teknik. Dewasa ini isu penataan dan pengelolaan lingkungan 

tidak hanya melibatkan dan menjadi perhatian para pakar dan kalangan akademisi 

dari bidang tersebut, namun juga melibatkan analisis dan aksi sosial. Isu 

lingkungan pada akhirnya menjadi perhatian khusus dalam ranah ilmu dan bidang 

lain –seperti manajemen, politik, dan komunikasi, termasuk sebagai bahan 

pertimbangan khusus dalam upaya melestarikan kesinambungan kehidupan 

maupun dalam praktik bisnis (Cox, 2012; Phyper & MacLean, 2009; Flor, 2004). 
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Dengan demikian, lahir pula istilah komunikasi lingkungan yang kemudian 

menjadi salah satu perhatian khusus dalam ilmu komunikasi. Cox (idem)  

menjelaskan bahwa berdasarkan sifat dan fungsi dalam konteks simbolis, maka 

definisi dan komunikasi lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Komunikasi lingkungan bersifat pragmatis karena komunikasi lingkungan 

mengedukasi, mengingatkan, mempersuasi, dan membantu kita untuk 

memecahkan permasalahan lingkungan. 

2. Komunikasi lingkungan bersifat konstitutif atau pokok karena komunikasi 

lingkungan –menyatu dengan peran pragmatis bahasa dan bentuk lain dari 

tindakan-tindakan simbolis- membantu kita untuk memahami representasi 

alam dan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan yang kemudian akan 

menjadi acuan untuk merancang solusi yang tepat. 

Lebih lanjut Cox (2012: 14-19) menyatakan bahwa meskipun studi 

komunikasi lingkungan mencakup serangkaian topik, pada umumnya penelitian 

dan praktik komunikasi lingkungan dapat dikategorikan dalam tujuh area –yang 

secara singkat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Retorika lingkungan dan “pembangunan” sosial-simbolis alam  

2. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

lingkungan  

3. Kolaborasi dan resolusi konflik yang berhubungan dengan lingkungan  

4. Media dan jurnalisme lingkungan  

5. Representasi alam di dalam periklanan korporat dan budaya pop  

6. Kampanye advokasi dan konstruksi pesan  

7. Ilmu pengetahuan dan risiko komunikasi   

Di sisi lain, efektivitas proses komunikasi –khususnya dalam pengambilan 

keputusan yang bersinggungan dengan pengelolaan atau penataan lingkungan, dan 

berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, merupakan komponen utama 

pembentuk keberhasilan program keberlanjutan komunitas – baik dalam lingkup 

kecil, seperti individu ataupun antar individu, maupun lingkup besar seperti 

tatanan masyarakat. Komentar dan catatan sejarah menimbulkan kesadaran akan 

kepentingan pengelolaan dan penataan lingkungan. Di samping itu, pergeseran 
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politik dan budaya yang terjadi pada era 1960 dan 1970 mendukung kemunculan 

warga negara yang kritis dan organisasi non pemerintah (nongovernmental 

organizations [NGO]) (Senecah, 2004). Oleh karena itu, untuk mencapai 

kesinambungan, nilai-nilai ekonomi dan humanistis yang terkandung dalam 

sistem sosial harus menyatu dengan nilai-nilai lingkungan. Hal ini yang mendasari 

salah satu fungsi komunikasi lingkungan untuk menjadi dorongan dan evaluasi 

pembangunan suatu negara (Flor, 2004). 

 

Kampanye Komunikasi dalam Ranah Komunikasi Lingkungan 

Perusahaan melakukan kampanye sebagai usaha untuk menarik perhatian 

para pengampu kepentingan (stakeholder) dan seringkali diperuntukkan bagi 

konsumen (potensial), sementara budaya memberikan pengaturan sosial bagi 

pelaksanaan kampanye. Kampanye pada umumnya berfungsi sebagai katalis 

untuk inovasi dan perubahan budaya (Wang, 2004). Kampanye komunikasi 

merupakan upaya yang disengaja untuk menginformasikan, membujuk, 

meyakinkan, atau memotivasi perubahan perilaku atau kebiasaan kepada audiens 

yang cukup besar dan sudah ditentukan, biasanya untuk manfaat nonkomersial 

bagi individu dan/atau masyarakat, dalam periode tertentu, dengan sarana 

aktivitas komunikasi yang melibatkan media massa dan media online atau media 

interaktif.  

Komunikasi lingkungan dapat direncanakan, didesain, dan 

diimplementasikan sebagai kampanye komunikasi dengan audiens, pesan, media, 

strategi, dan penjadwalan yang spesifik (Flor, 2004). Kampanye komunikasi 

lingkungan pada dasarnya menekankan strategi untuk memproduksi efek pada 

pengetahuan, sikap, dan perilaku di dalam keberagaman domain, yang dapat 

meliputi politik, sosial, lingkungan hidup, dan kesehatan. Kampanye komunikasi 

merupakan upaya yang disengaja untuk menginformasikan, membujuk, 

meyakinkan, atau memotivasi perubahan perilaku atau kebiasaan kepada audiens 

yang cukup besar dan sudah ditentukan, biasanya untuk manfaat nonkomersial 

bagi individu dan/atau masyarakat, dalam periode tertentu, dengan sarana 

aktivitas komunikasi yang melibatkan media massa dan media online atau media 
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interaktif (Atkin & Rice, 2013). Dengan demikian, pihak perancang dan pelaku 

kampanye, seharusnya memiliki kecakapan komunikasi antarbudaya dan 

pengetahuan mengenai media demi efektivitas dan keberhasilan kampanye. 

Pengetahuan dasar ini meliputi fase, jenis efek yang ditimbulkan, sifat pesan, 

sumber pesan, serta media komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Pada 

dasarnya, fase kampanye dibagi ke dalam tiga proses, yaitu (1) pendesainan 

kampanye, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi. Jenis efek yang ditimbulkan 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu (1) langsung – dengan segmen 

terfokus, (2) pencegahan, (3) tindakan, (4) tidak langsung – melalui pengaruh 

kontak interpersonal, media, dan pihak pembuat kebijakan. Media komunikasi 

yang dapat digunakan dalam kampanye komunikasi bersifat: (1) interpersonal, (2) 

massa, dan (3) digital (daring atau online). Sifat pesan dalam kampanye 

komunikasi bisa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu (1) promosi, (2) 

pencegahan, (3) informatif, (4) persuasif, dan (5) persuasif dengan insentif sebagai 

daya tarik. Oleh Atkin dan Rice (2013) sumber pesan dalam kampanye 

komunikasi juga dikelompokkan dalam lima jenis, yaitu (1) pejabat pemerintah 

atau publik, (2) selebritis, (3) spesialis –seperti dokter atau ilmuwan, (4) pemain 

professional –seperti olahragawan, dan (5) masyarakat awam, khususnya individu 

yang telah mengalami kejadian –seperti korban atau penerima bantuan sosial.    

Selain itu, penerapan dan pelaksanaan kampanye komunikasi pasti 

melibatkan lingkungan fisik dan psikologis masyarakat dan budaya. Budaya, 

komunikasi, dan implementasi kampanye saling terkait secara fungsional karena 

kampanye tidak dapat dilaksanakan tanpa keberadaan konteks fisik dan psikologis 

kultur, serta desain atau strategi komunikasi untuk membantu memberikan energi 

dan menyegarkan kembali kultur itu (Wang, 2004). Dengan demikian perancang 

dan pelaksana kampanye komunikasi lingkungan seyogyanya memperhatikan 

aspek-aspek kampanye komunikasi serta budaya setempat yang akan menjadi 

sasaran kampanye tersebut. 
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Contoh Kampanye Penggunaan Tas Kain Ramah Lingkungan (Green Bag) 

di Carrefour Indonesia  

Di dalam tulisan ini dipilih Carrefour sebagai salah satu contoh swalayan 

yang telah melakukan kampanye penggunaan tas belanja kain ramah lingkungan 

(green bag). Carrefour Indonesia mengkampanyekan tas belanja berbahan kain 

yang memiliki logo Carrefour dan berwarna hijau tua yang dijual di setiap gerai 

Carrefour yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimulai sekitar tahun 2009  hingga 

tahun 2013, Carrefour Indonesia menggalakkan kampanye ramah lingkungan 

dengan penggunaan tas belanja kain ramah lingkungan sebagai pengganti kantong 

plastik yang tidak ramah lingkungan –karena bahan baku kantong plastik 

merupakan unsur kimia yang sulit diurai di dalam tanah dan memerlukan waktu 

yang lama yaitu antara 5–10 tahun (Suhendra, Purwanti, Purnomo, & Ayu, 2011). 

Kampanye ini diinisiasikan di Pulau Jawa (meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta) 

dan Bali, kemudian aktif digalakkan pada akhir tahun 2012. Berdasarkan 

pengamatan penulis selama tahun 2013 hingga Desember 2015, tidak ditemukan 

informasi yang menunjukkan korelasi antara penjualan produk di supermarket-

supermarket Carrefour dengan pembelian green bag, serta korelasi antara 

penjualan green bag dan tingkat profitabilitas perusahaan. Sehingga dalam tulisan 

ini diasumsikan bahwa masalah edukasi mengenai penggunaan green bag sebagai 

pengganti kantong plastik tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan dan 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, isu yang ingin ditekankan di sini ialah 

bagaimana budaya penggunaan dan ekspetasi memperoleh kantong plastik untuk 

berbelanja pada masyarakat Indonesia sudah sangat mengakar, dan edukasi 

mengenai kepedulian terhadap lingkungan masih belum berhasil sepenuhnya. 

Dari pengamatan mengenai fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa 

Carrefour sebagai salah satu ritel terbesar di dunia tidak semata-mata memiliki 

misi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan melayani konsumen dengan 

standar yang tinggi (sebagaimana tersurat dalam misi Carrefour), namun juga 

ingin menekankan pada khalayak luas bahwa Carrefour peduli dengan lingkungan 

hidup (Carrefour, Annual Activity and Responsible Commitment Report, 2012). 

Beberapa cara dilakukan sebagai upaya mengedukasi dan mengajak masyarakat 
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untuk bersama Carrefour Indonesia peduli dengan kelestarian lingkungan hidup. 

Berikut merupakan beberapa cara yang telah dilakukan Carrefour (dan diterapkan 

di beberapa gerai Carreforur Indonesia) dalam menggalakkan kampanye 

penggunaan green bag menurut pengamatan Widyaningtyas (2013), Lestari 

(2009), dan penulis sendiri: 

1. Pendekatan langsung kepada konsumen yang sedang mengunjungi dan 

berberlanja di Carrefour; melalui pengumuman dari customer service maupun 

para penjaga kasir yang selalu menawari konsumen untuk menggunakan 

kardus atau green bag pada saat membayar, 

2. Pengumuman pemberhentian pemberian kantong plastik pada billboard – 

terlihat di Carrefour Ambarrukmo Plaza, Yogyakarta, 

3. Pemberhentian pemberian kantong plastik secara cuma-cuma dan 

pemberlakuan tarif untuk mendapatkan kantong plastik belanja, 

4. Pemberian jaminan kepada konsumen bahwa green bag dapat ditukarkan 

secara cuma-cuma di swalayan Carrefour apabila green bag telah rusak. 

Meskipun telah diumumkan jauh hari sebelumnya dan diumumkan kembali pada 

saat pelaksanaan, cara-cara tersebut kurang efektif dan hanya dapat memotivasi 

sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk membeli dan menggunakan green bag 

–terlebih ketika berbelanja di Carrefour. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kampanye penggunaan green bag Carrefour di Indonesia tidak sepenuhnya 

berhasil. Kesimpulan ini berdasarkan pengamatan pada tahun 2012–2013, 

Carrefour Indonesia tidak lagi gencar dan aktif mengkampanyekan green bag; 

alih-alih memberikan kantong plastik untuk konsumen yang berbelanja –dengan 

kantong plastik yang telah didesain lebih ramah lingkungan daripada kantong 

plastik yang digunakan pada periode sebelumnya. Alasan-alasan berikut yang 

mendasari keengganan masyarakat untuk membeli dan menggunakan green bag 

(Arditya, 2013; Carrefour, 2013; Globe, 2011; wawancara pribadi dengan 20 

konsumen Carrefour, 2015);  

1. Kantong plastik biasanya diberikan secara cuma-cuma atau gratis oleh pihak 

swalayan untuk mengantongi barang belanjaan; hal ini kemudian menjadi 
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prinsip, “Kalau bisa mendapatkan gratis, kenapa harus memilih untuk 

membayar?”, 

2. Green bag mahal dan tidak praktis; konsumen seringkali lupa untuk membawa 

green bag dari rumah, 

3. Tidak banyak orang yang membeli dan memakainya, serta tidak diwajibkan 

oleh pemerintah, 

4. Kantong plastik bekas belanja masih dapat digunakan lagi, baik untuk 

berbelanja maupun untuk dijadikan kantong sampah. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Meskipun telah menjadi upaya banyak perusahaan, namun pada 

kenyataannya mengkomunikasikan dan/atau memasarkan aspek-aspek “hijau” 

atau ramah lingkungan suatu produk dapat menjadi proposisi yang sulit. Esty dan 

Winston (2009) memaparkan bahwa keberhasilan pemasaran “hijau” (green 

marketing) biasanya dimulai dengan nilai jual tradisional (traditional selling 

points); harga, kualitas, atau kinerja dan penampilan- dan selanjutnya baru atribut 

yang bersinggungan dengan lingkungan. Hampir selalu, konsep “hijau” ini bukan 

menjadi tombol utama untuk menekan konsumen. Seperti yang dipaparkan oleh 

Senecah (2004), keberhasilan dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan pada umumnya memicu persaingan tuntutan akan: (1) 

keahlian sains, ilmiah, atau teknis, (2) pengambilan keputusan penting oleh pihak 

berwenang dari pemerintahan, dan (3) keterlibatan publik yang inklusif –

kekurangan atau ketiadaan partisipasi publik berpengaruh pada eskalasi konflik. 

Di beberapa negara, seperti Australia dan Italia, penggunaan tas plastik telah 

dilarang. Di Indonesia, belum ada kebijakan negara mengenai pelarangan 

penggunaan tas plastik, sehingga penjualan dan penggunaan tas belanja kain yang 

ramah lingkungan tidak menjadi kewajiban baik bagi pihak supermarket ataupun 

konsumen (Adiati, 2014).       

Dari contoh kampanye penggunaan tas belanja ramah lingkungan (green 

bag) yang dilakukan Carrefour Indonesia serta berdasarkan teori-teori yang telah 

dikemukakan di awal tulisan, penulis berpendapat bahwa ada dua strategi yang 
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dapat diterapkan dan dilakukan oleh Carrefour Indonesia sebagai langkah awal 

untuk mendukung efektivitas kampanye penggunaan green bag. Dua strategi ini 

ditilik dari perspektif pendekatan perusahaan kepada konsumen secara langsung 

(B2C) –tanpa melibatkan peraturan atau kebijakan pemerintah atau peraturan 

resmi lain yang mengikat. Strategi ini yaitu:  

1. Kampanye melalui media digital.  

Internet dan smart devices –meliputi smartphones dan tablets- memegang 

peranan penting dalam pemasaran dewasa ini. Begitu pula di Indonesia; jutaan 

penduduk telah menggunakan smartphones yang dilengkapi dengan fitur 

internet. Oleh karena itu, kampanye penggunaan green bag Carrefour 

sebaiknya tidak hanya dilakukan secara offline, namun juga dapat dilakukan 

daring. Pelaksanaan kampanye daring dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

media sosial, mengingat masyarakat Indonesia termasuk ke dalam kategori 

pengguna media sosial terbesar di dunia, dan/atau apabila memungkinkan 

ditambah dengan penggunaan aplikasi yang dapat dikembangkan dan 

digunakan untuk smartphones dan tablets (Prihadi, 2015). Di samping itu, 

Carrefour juga dapat menarik perhatian pengampu kepentingan lain –seperti 

anak-anak dan remaja usia sekolah- untuk ikut mendesain green bag 

Carrefour, sehingga green bag tidak terkesan membosankan dan lebih 

menarik. Di sisi lain, kegiatan ini (secara tidak langsung) dapat mengedukasi 

mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan salah 

satu pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam penggunaan green bag 

Carrefour sebagai pengganti kantong plastik. Kontes online ataupun offline 

untuk mendesain green bag juga dapat diterapkan sebagai bagian dari 

kampanye green bag Carrefour. 

2. Menunjuk tokoh masyarakat atau selebritis untuk menjadi sumber pesan 

kampanye. 

Pada kampanye green bag yang telah dilakukan oleh Carrefour sepanjang 

tahun 2013, media yang digunakan hanyalah melalui billboard (bersifat 

menjangkau massa), anjuran dari pihak Carrefour yang disampaikan oleh para 

kasir dan melalui pengumuman dari customer service dalam periode-periode 
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tertentu (bersifat interpersonal), serta penjaminan bahwa green bag yang rusak 

dapat diganti secara cuma-cuma (bersifat interpersonal dan masuk dalam 

kategori pesan yang bersifat persuasif dengan menggunakan daya tarik 

insentif). Terlihat bahwa metode-metode tersebut tidak cukup efektif untuk 

mengedukasi dan menyadarkan publik mengenai kepedulian Carrefour dengan 

lingkungan hidup dan upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk 

melakukan hal yang sama – untuk peduli dengan lingkungan hidup dan upaya 

yang dapat dilakukan ialah mengurangi penggunaan kantong plastik, dan 

menggunakan green bag  sebagai gantinya. 

Menurut Hofstede, Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya 

kolektivisme yang tinggi di Asia (Centre, 2012). Salah satu wujud budaya ini 

ialah persepsi atau peran orang lain –khususnya orang-orang yang bisa 

dijadikan referensi, seperti keluarga, tokoh masyarakat, selebritis- yang sangat 

berpengaruh pada proses pengambilan keputusan mayoritas masyarakat Asia 

(Mooij, 2005). Begitu pula di Indonesia; orang-orang terdekat dan panutan 

dapat berperan dan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan konsumen akan produk atau layanan tertentu. Karakteristik ini tentu 

saja dapat dimanfaatkan oleh pihak Carrefour Indonesia, dengan menunjuk 

satu atau beberapa tokoh masyarakat atau selebritis sebagai duta green bag 

Carrefour. Seyogyanya orang-orang yang dipilih menjadi duta green bag 

dilatih dan dibekali dengan kecakapan yang memadai agar mampu 

menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan kampanye, 

serta mampu menyampaikan pesan dengan efektif kepada publik. 
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