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Kegiatan pelaksanaan kampanye Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!” ini 

dimulai dari tanggal 16 November 2011 sampai dengan 25 November 2011 yang bertempat di 

Kabupaten Batang tepatnya di tiga sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Subah, SMA Bhakti Praja 

Batang, dan MA Subhanah Subah. Kegiatan kampanye ini dimulai dengan kegiatan terpaan 

media kampanye sebelum pelaksanaan talkshow Pacaran Sehat “ Hormati, Hargai, Jaga 

Dirimu!”. 

A. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

a. Terpaan Media Kampanye 

Terpaan media kampanye dilakukan sebagai publikasi yang kami laksanakan berupa 

pemasangan poster yang dimulai sejak tanggal 16 November 2011 hingga 

pelaksanaan talkshow Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!”secara 

berurutan tanggal 23-25 November 2011 di tiga sekolah. Pemasangan poster ini 

dilakukan serentak dalam satu hari di mana poster dipasang di tempat-tempat strategis 

di lokasi sekolah yang menjadi lokasi talkshow kami, yaitu SMA Negeri 1 Subah, 

SMA Bhakti Praja Batang, dan MA Subhanah Subah. Lokasi pemasangan poster 

tersebut ditempelkan di madding sekolah, papan pengumuman dan kantin sekolah. 

b. Duta Kampanye 



Duta kampanye dipilih pada hari Rabu, 16 November 2011. Duta diambil dari siswa 

yang aktif dalam organisasi intra seperti OSIS dan PIK KR. Duta yang dipilih 

berjumlah 5 orang dari setiap sekolah di mana duta-duta tersebut diberi pembekalan 

oleh panitia mengenai pelaksanaan kegiatan talkshow Pacaran Sehat “Hormati, 

Hargai, Jaga Dirimu!” yang akan dilaksanakan. Pembekalan yang dilakukan berupa 

pemberian materi mengenai Serba Serbi Remaja dan penjabaran tugas yang dilakukan 

oleh duta selama masa kampanye yaitu untuk membentuk opini dan antusiasme siswa 

yang menjadi target audience kami. Sebagai wujud perekrutan, kami memasangkan 

pin talkshow Pacaran Sehat sebagai tanda bahwa siswa-siswa yang bersangkutan 

merupakan duta kampanye dan memulai tugas mereka setelah pemasangan pin. 

Pada  hari berikutnya sampai dengan hari pelaksanaan talkshow, kami melakukan 

controlling duta dengan menghubungi duta-duta tersebut melalui media komunikasi 

untuk menanyakan dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan setiap harinya 

berhubungan dengan tugas yang diberikan kepada mereka sebagai sumber informasi 

pelaksanaan talkshow. Adapun untuk setiap sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan 

talkshow kami, dibagi tugas koordinator duta sebagai berikut: 

1. Gita Cepakarani sebagai Koordinator Duta Kampanye SMA Negeri 1 Subah 

2. Daviq Huda NH dan Dwi Purnomo Aji sebagai Koordinator Duta Kampanye 

SMA Bhakti Praja Batang 

3. Abdul Aziz sebagai Kordinator Duta Kampanye MA Subhanah Subah 

c. Talkshow Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!” 



Kegiatan talkshow Pacaran Sehat ini dilaksanakan di tiga sekolah yang menjadi 

lokasi kampanye kami. Kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan selama tiga hari 

ini tersusun sebagai berikut: 

1. Talkshow Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!” di SMA Negeri 1 

Subah 

Hari, Tanggal  : Rabu, 23 November 2011 

Jumlah Peserta : 136 peserta dari kelas X, XI dan XII 

Waktu   : 09.00 – 11.30 WIB 

Narasumber  : Dwi Yunanto Hermawan, S.KM 

Narasumber Siswa : Soiman Fitri Yanto 

Moderator dan MC : Abdul Aziz 

Panitia   : 4 orang panitia inti dari UNDIP dan 5 panitia dari Duta 

Tempat  : Aula SMA Negeri 1 Subah 

Sarana Pendukung : LCD, soundsystem,laptop, meja, dan kursi pembicara 

Deskripsi Acara : 

Kegiatan talkshow Pacaran Sehat yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Subah ini 

telah dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November 2011. Talkshow ini berisi pesan 

bahwa setiap remaja berhak untuk berpacaran sebagai pemenuhan kebutuhan 

remaja mereka, namun remaja juga memiliki hak dan kewajiban untuk 

berperilaku pacaran yang sehat sebagai wujud tanggungjawab mereka. Bertempat 

di Aula SMA Negeri 1 Subah, talkshow ini diisi oleh narasumber tunggal yaitu 

Dwi Yunanto Hermawan, S.KM yang menjabat sebagai Project Officer PILAR 

PKBI Jawa Tengah. Dipandu oleh seorang Moderator yang disini merupakan dari 



pihak panitia sendiri yaitu saudara Abdul Aziz dan sebagai narasumber dari siswa 

yaitu Soiman Fitri Yanto yang merupakan ketua dari PIK KR SMA Negeri 1 

Subah. Sejumlah 136 siswa dari kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 1 Subah 

menjadi peserta talkshow yang kami adakan. 

Talkshow ini dimulai pada pukul 09.00 WIB yang diawali dengan kegiatan ice 

breaking untuk mencairkan suasana sebelum acara dimulai yang kemudian 

dilanjutkan dengan acara sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Subah yaitu Ibu 

Siti Ismuzaroh, S.Pd, M.Pd yang menyampaikan selamat datang kepada panitia 

dan tim PILAR PKBI Jawa Tengah. Seusai acara sambutan, acara masuk pada 

pembahasan materi dan bincang-bincang mengenai remaja dan pacaran yang 

sehat. Bentuk acara yang komunikatif interaktif disertai dengan permainan dan 

tanya jawab antara pembicara dan peserta membuat acara yang dilaksanakan 

berlangsung menyenangkan dan tidak menjemukan. 

Materi talkshow yang disampaikan oleh narasumber yaitu pengenalan mengenai 

definisi remaja melalui usia dan perubahan-perubahan fisik yang menyertainya, 

fakta-fakta mengenai kegiatan pacaran remaja jaman sekarang berdasarkan riset 

yang dilakukan oleh PILAR PBKI Jawa Tengah, dan sikap kegiatan pacaran yang 

sehat bagi remaja baik secara psikis ataupun fisik. 

Acara talkshow hari pertama yang diadakan di SMA Negeri 1 Subah ini kemudian 

berakhir pada pukul 11.30 WIB sesuai dengan rencana yaitu setelah sesi tanya 

jawab selesai. 

2. Talkshow Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!” di SMA Bhakti Praja 

Batang 



Hari, Tanggal  : Kamis, 24 November 2011 

Jumlah Peserta : 132 peserta dari kelas X, XI dan XII 

Waktu   : 09.30 – 11.30 WIB 

Narasumber  : Dwi Yunanto Hermawan, S.KM 

Narasumber Siswa : Naelul 

Moderator dan MC : Abdul Aziz 

Panitia   : 4 orang panitia inti dari UNDIP dan 5 panitia dari Duta 

Tempat  : Ruang Kegiatan Siswa SMA Bhakti Praja Batang 

Sarana Pendukung : LCD, soundsystem,laptop, meja, dan kursi pembicara 

 

Kegiatan talkshow Pacaran Sehat yang dilaksanakan di SMA Bhakti Praja Batang 

yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 24 November 2011 ini merupakan 

talkshow hari kedua yang kami laksanakan. Seperti talkshow hari sebelumnya, 

talkshow hari kedua ini diisi oleh narasumber tunggal Project Officer dari PILAR 

PKBI Jawa Tengah yaitu saudara Dwi Yunanto Hermawan, S.KM. sebagai 

moderator yaitu saudara Absul Aziz dan sebagai narasumber dari siswa adalah 

Ketua Osis SMA Bhakti Praja Batang yaitu Naelul untuk berbincang-bincang 

dengan narasumber dan moderator talkshow. Talkshow ini berisi pesan bahwa 

setiap remaja berhak untuk berpacaran sebagai pemenuhan kebutuhan remaja 

mereka, namun remaja juga memiliki hak dan kewajiban untuk berperilaku 

pacaran yang sehat sebagai wujud tanggungjawab mereka. 

Talkshow ini dimulai pada pukul 09.30 WIB karena pihak sekolah menyesuaikan 

dengan jam pelajaran siswa dengan jumlah peserta yang mengikuti talkshow ini 



berjumlah 132 siswa, talkshow ini diawali dengan kegiatan ice breaking untuk 

mencairkan suasana sebelum acara sambutan dimulai. Kemudian setelah acara ice 

breaking selesai acara dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan SMA Bhakti 

Praja Batang yaitu Drs. Slamet karena kebetulan pada hari tersebut Kepala SMA 

Bhakti Praja sedang berhalangan hadir karena ada pertemuan di sekolah lain. 

Setelah acara sambutan oleh perwakilan SMA Bhakti Praja Batang dilanjutkan 

dengan penyerahan plakat sebagai tanda kenang-kenangan dan ucapan terima 

kasih dari panitia pelaksanaan talkshow. 

Bentuk acara yang digunakan pada acara talkshow di sekolah ini sama dengan 

bentuk acara yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu acara yang komunikatif 

interaktif disertai dengan permainan dan tanya jawab antara pembicara dan 

peserta membuat acara yang dilaksanakan berlangsung menyenangkan dan tidak 

menjemukan. 

Materi talkshow yang disampaikan oleh narasumber yaitu pengenalan mengenai 

definisi remaja melalui usia dan perubahan-perubahan fisik yang menyertainya, 

fakta-fakta mengenai kegiatan pacaran remaja jaman sekarang berdasarkan riset 

yang dilakukan oleh PILAR PBKI Jawa Tengah, dan sikap kegiatan pacaran yang 

sehat bagi remaja baik secara psikis ataupun fisik. 

 Pada pukul 11.30 acara talkshow di SMA Bhakti Praja Batang ini berakhir 

setelah narasumber dari PILAR PKBI Jawa Tengah selesai menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh peserta. 

3. Talkshow Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga Dirimu!” di MA Subhanah 

Subah 



Hari, Tanggal  : Jumat, 25 November 2011 

Jumlah Peserta : 143 peserta dari kelas X, XI dan XII 

Waktu   : 08.30 – 10.30 WIB 

Narasumber  : Dwi Yunanto Hermawan, S.KM 

Narasumber Siswa : Istiqomah 

Moderator dan MC : Abdul Aziz 

Panitia   : 4 orang panitia inti dari UNDIP dan 5 panitia dari Duta 

Tempat  : Ruang Laboratorium Komputer MA Subhanah Subah 

Sarana Pendukung : LCD, soundsystem,laptop, meja, dan kursi pembicara 

 

Talkshow yang dilaksanakan di MA Subhanah Subah merupakan talkshow 

terakhir dari rangkaian kampanye Pacaran Sehat “Hormati, Hargai, Jaga 

Dirimu!”. Talkshow ini telah dilaksanakan pada hari Jumat, 25 November 2011. 

Sebanyak 143 siswa dari kelas X, XI, dan XII menjadi peserta talkshow yang 

dilaksanakan. Sebagai narasumber tunggal adalah saudara Dwi Yunanto 

Hermawan, S.KM Project Officer PILAR PKBI Jawa Tengah dan dari pihak 

siswa adalah saudara Istiqomah salah satu duta kampanye kami dari MA 

Subhanah Subah. 

Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB oleh moderator yang merangkap sebagai 

MC yaitu saudara Abdul Aziz yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari 

perwakilan MA Subhanah dan penyerahan plakat dari panitia. Yaitu Bapak 

Hendro Puryanto, S.Pd selaku Guru BP MA Subhanah Subah sebagai perwakilan 



MA Subhanah sebab pada hari tersebut Kepala MA Subhanah berhalangan hadir 

dikarenakan mempunyai keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Bentuk acara  yang komunikatif interaktif diselingi dengan permainan dan tanya 

jawab membuat acara menjadi menyenangkan dan tidak menjemukan bagi 

peserta. Bincang-bincang seputar remaja dan pacaran sehat dimulai dengan 

pemberian materi pengenalan mengenai definisi remaja melalui usia dan 

perubahan-perubahan fisik yang menyertainya, fakta-fakta mengenai kegiatan 

pacaran remaja jaman sekarang berdasarkan riset yang dilakukan oleh PILAR 

PBKI Jawa Tengah, dan sikap kegiatan pacaran yang sehat bagi remaja baik 

secara psikis ataupun fisik. 

Sebagai penutup acara, kami melakukan ice breaking yang dipandu oleh MC dan 

tim PILAR PKBI Jawa Tengah untuk kembali menghidupkan semangat peserta 

setelah mendapat informasi mengenai remaja dan pacaran yang sehat.  


