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ABSTRAK

Pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 29 Juni 2020 lalu, BKKBN (Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melakukan peluncuran theme song baru berjudul
“Berencana Itu Keren”, yang dinyanyikan oleh Prily Latuconsina. Sedangkan aransemennya dilakukan oleh
penulis lagu terkenal Melly Goeslaw. Theme Song ini ditujukan kepada generesi milenial dan zelenial yang
menjadi khalayak utama BKKBN saat ini, karena generasi inilah yang menjadi tumpuan pembangunan
nasional saat ini dan di masa depan. Theme song ini diaransemen dengan nada yang sangat mudah diikuti
dan ceria. Namun apakah theme song ini mampu mempengaruhi pemahaman target mereka terhadap
pesan yang ingin disampaikan?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi deskriptif, yang
bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh isi pesan theme song BKKN “Berencana Itu Keren”
terhadap Pemahaman Pengetahuan Mahasiswa. Ada pun responden dalam penelitian ini adalah
mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan korelasinya rendah, hanya berpengaruh
sebesar, 0,371. Artinya responden sudah terlebih dahulu memahami isi pesan misi BKKBN. Theme song ini
hanya berfungsi sebagai pengingat (reminder). Hal ini bisa saja terjadi karena responden sudah terlebih
dahulu tertepa infomasi serupa melalui saluran Youtube yang dibuat oleh content creator muda yang
membuat isi vlog mereka dengan pesan-pesan serupa.

Oleh karena itu peneliti memberikan saran sebaiknya BKKBN mulai menggunakan media-media yg
dekat dengan milinial dan zenilial, seperti Instagram Live, Tik Tok, Podcast Youtube dan sebagainya. Selain
itu juga harus lebih memperhatikan gaya bahasa dan isi konten itu sendiri, sehingga terasa dekat dengan
milenial dan zenilial.

Kata kunci: milenial, theme song, BKKN

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Komunikasi

merupakan alat bagi manusia untuk menyampaikan informasi, perasaan, dan gagasan kepada

orang lain, yang menggunakan berbagai media. Sementara itu komunikasi sendiri bisa terjadi

antar manusia, atau antar satu organisasi/perusahaan kepada orang banyak.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN). Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang resmi didirkan dengan SK Presiden no. 8

tahun 1970, BKKBN mempunyai tugas untuk menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB)

yagn dilakukan secara terpadu. Artinya melibatkan tidak hanya pemerintah, namun juga pihak

swasta.

Dalam melaksanakan fungsi inilah, maka pada Peringatan Hari Keluarga Nasional

(Harganas) 29 Juni 2020 lalu, BKKBN melakukan peluncuran theme song baru berjudul “Berencana

Itu Keren”, yang dinyanyikan oleh Prily Latuconsina. Sedangkan aransemennya dilakukan oleh

penulis lagu terkenal Melly Goeslaw. Pemilihan Prily sebagai penyanyi, karena saat Theme Song
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ini diluncurkan, Prily merupakan salah satu artis yang sangat digemari oleh para generasi muda.

Sesuai dengan target audiens dari theme song ini, yaitu generesi milenial dan zelenial yang

menjadi khalayak utama BKKBN saat ini, karena generasi inilah yang menjadi tumpuan

pembangunan nasional saat ini dan di masa depan. Theme song ini diaransemen dengan nada

yang sangat mudah diikuti dan ceria.

MANFAAT PENELITIAN

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat apakah ada pengaruh isi pesan theme song BKKBN “Berencana Itu

Keren” terhadap pemahaman mahasiswa

2. Untuk melihat seberapa besar pengaruh isi pesan theme song BKKBN “Berencana

Itu Keren” terhadap pemahaman mahasiswa

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan objektif atau

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei. Sejumlah pernyataan disebarkan

kepada responden dengan teknik bola salju menggunakan aplikasi googleform. Responden

awal adalah mahasiswa aktif yang kemudian menyebarkannya pada rekan-rekan mahasiswa

dari perguruan tinggi lain yang mereka kenal yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, dan

sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang Selatan.

Kuesioner yang disebarkan terdiri dari variabel yang diukur yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. Isi pesan Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren” merupakan variabel

bebas. Isi pesan ini diurai menjadi akurasi, transparansi, dan kredibilitas. Konsep tersebut

menjadi stimulan dari variabel terikat. Pemahaman pada isi pesan Theme Song BKKBN

“Berencana itu Keren” adalah variabel terikat. Variabel ini mengukur pengetahuan dan

pemahaman responden mengenai isi pesan Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren”.

Selama kurun waktu penyebaran kuesioner sekitar 2 (dua) minggu diperoleh 150 angket

yang layak untuk diolah.
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KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam proses komunikasi, selalu ada pihak yang menyampaikan pesan yang disebut

dengan komunikator, ada pesan yang disampaikan, melalui berbagai media, dan ada penerima

pesan atau komunikan. Bahkan dalam beberapa bentuk komunikasi ada efek dari komunikasi itu

sendiri, yang membuat adanya umpan balik dari komunikan kepada komunikator.

Salah satu model komunikasi yang sering dipergunakan untuk membahas mengenai proses

dari komunikasi adalah model Komunikasi Shannon and Weaver.

Gambar 1. Model Komunikasi Shannon and Weaver

Dalam model komunikasi ini terlihat adanya komponen-komponen, yaitu:

1. Information Source: sumber informasi atau komunikator. Dalam penelitian ini adalah

BKKBN

2. Transmitter (Encoder): pesan yang ingin disampaikan kemudian diterjemahkan kedalam

bentuk tertentu. Jika dikaitkan dalam penelitian ini adalah theme song

3. Channel: media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam penelitian ini

disampaikan melalui channel youtube official BKKBN. Namun pada saat penyampaian

pesan melalui media ini terkadang terdapat noise atau hambatan-hambatan yang bisa

menyebabkan terganggunya proses penerimaan oleh komunikan.

4. Receiver (Decoder): penerima pesan (komunikan) menerima pesan dan kemudian

melakukan persepsi. Pada penelitian ini adalah target audiens dari theme song ini yaitu:

anak muda

5. Destination: pesan diterima sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Jika

dikaitkan dengan penelitian ini adanya pemahaman tentang isi pesan dalam theme song
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tersebut oleh para responden yaitu mahasiswa.

Pesan sendiri menurut Cangara (2011:14 adalah serangkaian isyarat atau simbol yang

diciptakan oleh seseorang untuk maksud tertentu dengan harapan bahwa penyampaian isyarat

atau simbol itu akan berhasil dalam menimbulkan sesuatu. Sedangkan pesan sendiri merupakan

inti dari sebuah proses komunikasi. Agar pesan ini dapat tersampaikan sesuai yang diinginkan oleh

komunikator, maka isi pesan haruslah efektif.

Doorley dan Garcia (2007:370) menjelaskan faktor yang membuat pesan efektif dalam

berkomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Accuracy: Responsibility begins with accurate information. Companies often find
themselves in crisis mode when they first publicly address corporate responsibility. Facing
accusations of irresponsible practices—sweatshop working conditions, complicity with
human rights violations, poor environmental practices—companies must first provide
accurate information.

2. Transparency: Transparency—communicating accurate information that is complete,
relevant, and meaningful—is a common demand of stakeholders and a feature of the most
serious corporate responsibility efforts. As a rule of thumb, more information is better than
less when communicating corporate responsibility. Transparency allows stakeholders to
make their own assessments of corporate performance. The benefits of transparency
include greater credibility with stakeholders and critics, incentives for continuous
improvement, and the potential adoption of best practices by others.

3. Credibility: Communicating corporate responsibility places a high premium on credibility.
Accuracy and transparency earn credibility. Companies also earn credibility by submitting
to third-party assessments, adopting widely accepted standards, acknowledging obstacles,
and partnering with stakeholders. Whenever possible, companies should demonstrate that
their corporate actions are aligned with the goals and expectations of independent
stakeholders.

Sementara itu pemahaman seseorang menurut Rakhmat (2011, 42-43) akan sangat

dipengaruhi oleh: pengethuan dan pemahaman orang itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

OBJEK PENELITIAN

Kuesioner yang berhasil dikumpulan terlebih dahulu melalui proses seleksi

kelengkapannya. Dari proses tersebut diperoleh sebanyak 150 kuesioner yang layak untuk

diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data awal menunjukkan bahwa responden terdiri dari
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70 orang laki-laki (46,7%) dan 80 orang perempuan (53,3%). Jumlah ini hampir menunjukkan

keseimbangan antara responden dari kedua jenis kelamin.

Sebagian besar responden atau 75,3% berada di wilayah DKI Jakarta. Responden

lainnya, sekitar 24,7% diketahui berada di luar wilayah tersebut. Sebanyak 92,7% responden

juga menujukkan usia muda berkisar pada usia 17-24 tahun dan berstatus sebagai

mahasiswa.

PEMBAHASAN

Dari penyebaran kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut:

Sebagian besar responden atau 60,7% menilai akurasi pesan BKKBN tersebut berada

pada tingkat sedang. Responden menilai target pesan yang dikemas dalam bentuk Theme

Song tidak sepenuhnya tepat sasaran untuk mereka yang berusia muda. Sebanyak 61,3%

responden tidak setuju Theme Song BKKBN ditujuan untuk kaum muda.

Sementara itu transparansi isi pesan dinilai tinggi oleh para responden. Sebanyak 72%

responden menyatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menangkap apa yang

disampaikan melalui lirik lagu Theme Song BKKBN. Transparansi ini menunjukkan

keberhasilan pesan yang disampaikan melalui lirik lagu pada proses seleksi.

Penyampaian pesan dalam nada lagu dengan irama naik turun bermelodi menjadi

penarik untuk disimak lebih lanjut isi lagunya daripada sekedar mendengarkan. Kondisi ini

memberikan pembuktian bahwa seseorang melakukan proses seleksi pada tahap persepsi.

Dari sekaian banyak stimulan simbol yang tersampaikan, pesan BKKBN melalui kemasan lagu

dapat dengan mudah diingat dan dapat langsung dipahami serta dimengerti tanpa bias

makna lainnya.

Kemudian untuk dimensi kredibilitas menunjukkan bahwa bagaimana kepercayaan

responden pada pesan yang disampaikan melalui Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren”

tinggi, dimana sebanyak 88% responden percaya.

Tidak ada keraguan bagi para responden bahwa pesan yang menegaskan untuk

perencanaan pernikahan adalah pesan resmi yang datang dari lembaga formal negara

BKKBN. Pada hal ini, responden juga dapat menghubungkan pesan Berencana itu keren

BKKBN dengan usia ideal untuk menikah di usia muda hingga pada perencanaan jumlah



7

anak.

Dari hasil dimensi variabel isi pesan Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren” dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar jawaban responden terkumpul pada penilaian sedang.

Kecenderungan akumulasi penilaian pada aspek akurasi, transparansi dan kredibilitas

ternyata tidak berkumpul pada wilayah yang tinggi.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa korelasi antara variabel isi pesan dan

pemahaman pada pesan Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren” adalah 0,371. Nilai ini

dimaknai sebagai hubungan signifikan rendah. Tampak bahwa ada keterhubungan antara

kedua variabel tersebut dalam tingkat yang lemah. Angka tersebut dapat memberikan

gambaran kecenderungan bahwa Theme Song BKKBN Berencana itu Keren tidak

memberikan dampak yang bermakna pada target di usia dewasa awal.

Dari pengolahan ini diperoleh simpulan atau gambaran bahwa pemahaman responden

pada perencanaan pernikahan yang matang telah dipahami sebelumnya. Kehadiran Theme

Song BKKBN Berencana itu Keren memberikan peningkatan kesadaran. Meskipun begitu

tampak pengingatan ini lemah karena pemahaman pesan yang sebelumnya telah dipahami

ini cukup kuat tersimpan dalam benak responden. Tampaknya dengan hanya mendengar

kata BKKBN, atau pernikahan, responden akan langsung menghubungkan persepsinya pada

perencanaannya yang matang.

Pengingatan Theme Song BKKBN Berencana itu Keren menjadi tidak terlalu berarti

karena sudah dipahami sebelumnya. Kondisi yang demikian ini belum tentu ditemukan di

luar daerah perkotaan seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain itu pendidikan responden

yang tergolong tinggi tentunya memberikan dampak yang berarti pada pemahaman untuk

merencanakan pernikahan itu dengan matang, bukan sekedar karena rasa cinta semata.

Aktivitas kaum muda urban di daerah perkotaan biasanya cukup padat sehingga

nampaknya pernikahan bukanlah menjadi suatu hal yang paling utama. Umumnya mereka

mengutamakan untuk menyelesaikan studi sesegera mungkin, dan kemudian bekerja. Biaya

hidup yang tinggi menuntut mereka untuk segera menghasilkan uang agar dapat disebut

sebagai manusia mandiri. Kemandirian ini lebih penting untuk dicapai dan menjadi

pertimbangan utama bagi mereka yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Atau

dengan kata lain, bila belum memiliki seumber penghasilan, jangan berpikir untuk menikah
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karena hanya akan ditelan oleh kerasnya kehidupan perkotaan.

Remaja dewasa awal merupakan usia yang menentukan bagi kehidupan seseorang.

Biasanya pada saat itu, setiap diri akan mulai untuk memikirkan masa depan dan kehidupan

yang lebih baik. Perencanaan untuk menikah biasanya dilakukan pada masa usia tesebut.

Pemberian stimulus berupa Theme Song BKKBN Berencana itu Keren tampanya perlu harus

lebih ditingkatkan agar memberikan dampak yang siginifikan pada target pesan komunikasi

yang dituju.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil peneilitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh isi pesan

Theme Song BKKBN “Berencana itu Keren” berkorelasi lemah dengan pemahaman para

pendengarnya pada usia dewasa awal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui

pesan dan gaya penyampaian yang tepat untuk membidik segmen usia tersebut dengan

menggunakan teori dan atau atau metode berbeda lainnya, karena responden adalah usia

penuh semangat dan gejolak untuk mencoba hal baru. Konten-konten kreatif yang dibuat

harus dapat memberikan warna yang berarti pada kemasan pesan yang disampaikan. Ini

perlu dilakukan isi pesan yang disampaikan melalui theme song sebagai upaya

memaksimalkan langkah BKKBN mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dapat

disampaikan secara efektif.
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