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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini, banyak sekali wanita yang memilih untuk menikah di usia 

muda, padahal secara pribadi belum memiliki persiapan yang maksimal. Alasan 

finansial yang sudah mencukupi dari seorang lelaki, tidaklah cukup dijadikan 

sebagai acuan bagi seorang wanita untuk memutuskan hubungan ke jenjang 

pernikahan. Tak sedikit wanita sekarang ini yang begitu gampang tergiur dengan 

lelaki yang bergelimang harta dan terkesan pintar. Ironisnya, ketika mereka sudah 

terikat dalam ikatan pernikahan, pesona menarik dan kelebihan materi yang 

dimiliki oleh pria tersebut adalah tipuan belaka. Zaskia Gotik adalah salah 

satunya. Wanita cantik yang satu ini dengan begitu mudahnya tergiur oleh rayuan 

seorang lelaki yang mengaku lulusan S3. Tidak hanya Zaskia, pelantuk lagu 

“Alamat Palsu”, Ayu Ting Ting juga mengalami hal yang sama. Ayu yang sedang 

hamil tua, terpaksa harus menikmati masa kehamilannya seorang diri, tanpa 

didampingi oleh sang suami, Enji (Okezone, 13 Nopember 2013). 

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam 

kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan 

mental dan masih belum matangnya jiwa raga untuk membina rumah tangga, 

sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat 

antara keduanya yang berakhir pada perceraian. Perkawinan usia muda adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang 
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mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun 

sosial ekonomi. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan 

meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung 

jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. 

Angka perceraian di tanah air mencapai 212.000 kasus setiap tahunnya. 

Angka tersebut jauh meningkat dari 10 tahun yang lalu, yang mana jumlah angka 

perceraian hanya sekitar 50.000 per tahun. Hampir 80 persen yang bercerai adalah 

rumah tangga yang usianya terbilang muda (Republika, 14 September 2013). 

Begitu tingginya angka perceraian di Indonesia, yang mana setiap tahun terus 

meningkat menunjukkan bahwa akhlaq dan moral bangsa Indonesia kian terpuruk. 

Keluarga adalah gerbong pertama bagi kita, untuk menata akhak dan moral yang 

baik, namun kita tidak bisa menata keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 

karena pengetahuan tentang agama saja minim, bagaimana bisa membentuk 

keluarga sesuai tuntunan agama. 

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Malang, dimana angka kasus 

perceraian juga terus melonjak. Penyebab kasus perceraian didominasi kasus 

perselingkuhan dan soal ekonomi. Lima tahun lalu kasus perceraian sebanyak 120 

perkara, namun dalam tempo sembilan bulan terakhir melonjak menjadi 1.591 

perkara. Selain faktor perselingkuhan dan ekonomi, perceraian tersebut juga 

karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (Tempo, 19 Oktober 2013). Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu pendidikan tentang pernikahan bagi calon pengantin 

dan pengantin baru dalam membangun rumah tangga yang dapat membantu 

mengurangi perselisihan atau bahkan perceraian pada pasangan muda sehingga 
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mereka dapat membangun mahligai keluarga yang harmonis berlandaskan 

tuntunan agama. 

Meningkatnya angka perceraian menjadi isu sosial yang harus 

ditanggulangi oleh semua pihak. Salah satu penyebab munculnya isu sosial 

tersebut adalah kurangnya pengetahuan pasangan suami-istri tentang pernikahan 

dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Ide sosial yang timbul kemudian adalah 

dibutuhkannya suatu pendidikan pernikahan yang intens dengan tujuan perubahan 

sosial yaitu meningkatnya keharmonisan keluarga dalam mahligai pernikahan dan 

menurunkan angka perceraian. Adapun sasaran perubahan (target adopter) dari 

ide sosial tersebut adalah pasangan sebelum dan sesudah melakukan pernikahan. 

Melihat fenomena tersebut, pada tahun 1997 Pimpinan Daerah Aisyiyah 

(PDA) Kota Malang bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Aisyiyah (RSIA) 

berinisiatif memberikan layanan jasa konsultasi keluarga, agama dan pendidikan 

perkawinan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Pada tahun 

2000 PDA Kota Malang dan RSIA meresmikan Klinik Keluarga Sakinah dengan 

slogan ”mengembangkan kebiasaan hidup berkeluarga dengan tuntunan agama”. 

Periode I tahun 2000-2005 pelayanan telah diperluas, tidak hanya di RSIA 

Malang, melainkan juga di Kantor PDA Kota Malang, jasa-jasa konsultasi lainnya 

pun mulai dikembangkan. Pada tahu 2010, Klinik Keluarga Sakinah periode II 

tahun 2005-2010 semakin memperluas kerjasama dengan mengembangkan jasa 

layanan konsultasi dalam berbagai bidang.  

Salah satu jenis layanan yang diberikan oleh Klinik Keluarga Sakinah 

adalah Kuliah Pernikahan, yakni paket kuliah 8 kali pertemua di akhir pekan 
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selama 1 bulan. Program Kuliah Pernikahan ini merupakan suatu upaya 

mengantarkan calon pengantin dan pengantin baru dalam membina keluarga. 

Kuliah pernikahan menyajikan berbagai informasi dan keterampilan yang dapat 

membantu mengurangi atau bahkan meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan 

dalam kehidupan keluarga, agar kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai. 

Kebutuhan untuk membekali pribadi pengantin agar memiliki 

pengetahuan dan keterampilan berkeluarga yang harmonis, sehat dan religius 

hampir terabaikan oleh kesibukan mempersiapkan prosesi acara pernikahan, baju 

pengantin, jamuan, hingga dokumentasi. Layanan ini diselenggarakan di Kampus 

II Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dengan pemateri para pakar 

agama, hukum, dokter, dan psikolog.  

Materi Kuliah Pernikahan antara lain: pengenalan diri, fiqih munakahat, 

undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, menggapai keluarga sakinah, 

psikologi perkawinan, tahapan perubahan peran pasca pernikahan, mengenal 

karakteristik pasangan, mengenal sumber permasalahan dalam pernikahan, 

mencapai kepuasan dalam pernikahan, keterampilan problem-solving dalam 

keluarga, cantik dan bugar di pernikahan, serta komitmen diri. 

Klinik Keluarga Sakinah pada dasarnya merupakan layanan sosial yang 

bermaksud untuk mengubah perilaku dengan mengkampanyekan bahwa pasangan 

muda baik sebelum maupun sesudah melangsungkan pernikahan harus memiliki 

bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Hal 

ini sejalan dengan konsep pemasaran sosial (social marketing) yang menurut 

Kotler dan Roberto (1989:6) bahwa social marketing atau social campaign 
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merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang dilaksanakan oleh organisasi atau 

kelompok (the change agent), yang bertujuan untuk mempengaruhi yang lain 

(target adopters) untuk menerima, memodifikasi ide-ide, sikap, praktek-praktek 

atau perilaku-perilaku tertentu.  

Agar pesan sosial pentingnya membekali pengetahuan dan keterampilan 

dalam berkeluarga yang dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah melalui Program 

Kuliah Pernikahan dapat tersalurkan dengan tepat, maka dibutuhkan pemasaran 

terhadap ide sosial tentang pernikahan dalam konteks social marketing. Melalui 

perspektif social marketing diharapkan Klinik Keluarga Sakinah melalui layanan 

Kuliah Pernikahan dapat mengubah sikap dan perilaku pesertanya dengan 

mengkomunikasikan pentingnya pembekalan pengetahuan dan keterampilan 

tentang keluarga bagi calon pengantin dan pengantin baru agar dapat membangun 

keharmonisan keluarga. Diharapkan pula dengan berjalannya program layanan ini, 

selain dapat memberikan pemahaman tentang membangun hubungan keluarga, 

juga dapat meminimalisir kasus perceraian khususnya di Kota Malang. 

Social marketing dalam penelitian ini merupakan usaha-usaha yang 

terorganisasi yang dilaksanakan oleh Klini Keluarga Sakinah (KKS) dan 

Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang (the change agent), yang 

bertujuan untuk mempengaruhi pasangan calon pengantin dan pengantin baru 

(target adopters) untuk menerima pengetahuan tentang pernikahan dan hal-hal 

yang terkait di dalamnya selama jangka waktu tertentu. Sebagaimana pada 

pemasaran komersil, dalam pemasaran sosial (social marketing) pun dibutuhkan 

bauran pemasaran yang disebut bauran pemasaran sosial (social marketing mix). 
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Sehingga bauran pemasaran sosial merupakan alat analisis untuk mengetahui 

sejauhmana social marketing yang dilakukan oleh PDA Kota Malang dalam 

program kuliah pernikahan.  

Bauran pemasaran sosial dikenal dengan 6P, yakni: (1) Product (Produk), 

(2) Price (Harga), (3) Place (Distribusi), dan 4) Promotion (Promosi). Ini sering 

disebut "Empat P" dari pemasaran. Pemasaran sosial juga menambahkan beberapa 

P meliputi: (5) Partnership (Kerjasama), dan (6) Policy (Kebijakan), (Josan, 

2010:85-87). Dalam penelitian ini, 4P (Product, Price, Place, Promotion) dalam 

pemasaran tetap digunakan dan P dalam pemasaran sosial hanya menambahkan 

2P yakni Partnership dan Policy.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Model Kampanye Sosial Klinik Keluarga Sakinah (Analisis Model Social 

Marketing Tentang Kuliah Pernikahan Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan 

Daerah Aisyiyah Kota Malang). 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: bagaimanakaN Pendekatan Social Marketing Tentang Kuliah Pernikahan 

Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui Pendekatan social marketing dalam 

Kuliah Pernikahan pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota 

Malang. 

C.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota 

Malang dan Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang dalam menganalisis 

model social marketing tentang Kuliah Pernikahan pada Klinik Keluarga 

Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. 

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

D.1 Teori Difusi Inovasi 

1. Pengertian Difusi dan Inovasi 

Difusi Inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. 

Rogers dalam Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan difusi sebagai proses 

dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka 
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waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Di samping itu, difusi 

juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses 

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.  

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap/dirasa 

baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/dirasa baru 

terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada 

sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau 

kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.  

Dari kedua padanan kata di atas, maka difusi inovasi adalah suatu proses 

penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah 

suatu masyarakat yang terjadi secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat 

yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang 

tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.  

2. Elemen Difusi Inovasi  

Menurut Rogers (dalam Schiffman dan Kanuk, 2010) bahwa proses difusi 

inovasi terdapat empat elemen pokok, yaitu: suatu inovasi, dikomunikasikan 

melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara 

anggota-anggota suatu sistem sosial.  

a. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif 

menurut pandangan individu yang menerimanya.  

b. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi 

dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk 
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memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar 

luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah 

media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap 

atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang 

paling tepat adalah saluran interpersonal.  

c. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang 

mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. 

Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi 

waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan 

keputusan inovasi, keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih 

lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi 

dalam sistem sosial.  

d. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional 

dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka 

mencapai tujuan bersama.  

 

D.2 Pengertian Pemasaran Sosial (Social Marketing) 

Social marketing atau social campaign didefinisikan sebagai sebuah 

usaha-usaha yang terorganisasi yang dilaksanakan oleh organisasi atau kelompok 

(the change agent), yang bertujuan untuk mempengaruhi yang lain (target 

adopters) untuk menerima, memodifikasi ide-ide, sikap, praktek-praktek atau 

perilaku-perilaku tertentu (Kotler dan Roberto, 1989:6). 
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Menurut Kotler dan Roberto (1989:24),”Social marketing is a strategy for 

changing behavior. It combines the best elements of the traditional approaches to 

social change in an integrated planning and action framework and utilizes 

advances in communication technology and marketing skills”. Artinya, bahwa 

pemasaran sosial merupakan strategi untuk mengubah perilaku. Pemasaran sosial 

ini menggabungkan unsur-unsur terbaik dari pendekatan tradisional untuk 

perubahan sosial dalam suatu kerangka perencanaan dan aksi terpadu dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan keterampilan pemasaran. 

 Andreasen (1994:110) mendefinisikan pemasaran sosial sebagai, “the 

adaptation of commercial marketing technologies to programs designed to 

influence the voluntary behaviour of target audience to improve their personal 

welfare and that of the society of which are a part” (adaptasi teknologi pemasaran 

komersial untuk program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sukarela 

audiens target untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka dan bahwa 

masyarakat yang merupakan bagiannya). 

Kotler, Roberto & Lee (2002:5) menganggap pemasaran sosial merupakan 

penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran dalam mempengaruhi 

target audience agar secara suka rela menerima (accept), menolak (reject), 

mengubah (modify) dan meninggalkan (abandon) sebuah perilaku demi 

keuntungan individu, kelompok serta masyarakat sebagai sebuah kesatuan. 

Pemasaran sosial berusaha untuk mempengaruhi orang untuk meninggalkan 

perilaku yang mencandu (berhenti merokok), untuk melawan tekanan pasangan 

(menunda hubungan sex) dan mengadopsi perilaku yang baru (berolahraga setiap 
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hari) bahkan menerima pengalaman yang tidak menyenangkan (memeriksa 

payudara ataupun darah) (Knibbs & Knibbs, 2008:1). 

Pemasaran sosial merupakan proses perencanaan yang membutuhkan 

waktu dan usaha untuk mengatasi masalah sosial, seperti yang diungkapkan oleh 

Thomas dalam Dwijayanti (2012:4) yang menyatakan bahwa: it is a planned 

process that requires time and effort to be spent in effective scoping of the 

problem and development of appropriate activities. Dalam konsep pemasaran 

sosial, pemasar menentukan tujuan perilaku yang ingin dilakukan oleh audience 

sasaran termasuk apa yang harus mereka ketahui dan percaya untuk menciptakan 

perubahan perilaku. Tujuan dalam pemasaran sosial harus ditargetkan secara 

spesifik dan realistik, hal ini digunakan untuk mengevaluasi efek dari pemasaran 

sosial sehingga dapat diukur secara nyata. Perubahan perilaku dalam pemasaran 

sosial dapat dikatakan sebagai hasil pertukaran antara pemasar yang menawarkan 

keuntungan dan biaya minimal dengan konsumen yang mendapat imbalan atas 

persetujuan atau kerjasama aktif. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

sosial (social marketing) adalah suatu bentuk pemasaran yang berisi pesan sosial 

untuk mempengaruhi sikap dan perilaku target audiens. Social marketing 

menjelaskan bahwa dalam mengkampanyekan pesan seperti ini dapat pula 

menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang sama dengan yang dipakai 

untuk menjual produk komersil. 
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D.3 Ide dan Isu Sosial  

Sebuah ide adalah sesuatu yang berpikir, tahu, atau membayangkan. Hal 

ini lebih mungkin menjadi samar-samar kesannya-lewat sekilas fenomena-dari 

kesimpulan yang jelas. Bahkan, setelah beberapa makna menjadi pasti, tidak bisa 

lagi dianggap sebagai ide tetapi kemudian kepercayaan yang diterima. Tesis 

utama Dewey pada ide-ide yang dirangkum di sini dalam tiga poin kunci berikut 

(Fine, 1981:12-13):  

1. Sebuah ide berasal dari keberadaan dan kesadaran akan kesulitan yang 

dirasakan, perbedaan, atau masalah. Masalahnya mungkin muncul tiba-tiba 

atau mungkin timbul pada tahap tertentu dalam proses berkembang.  

Apapun kasusnya, "Situasi di mana kebingungan terjadi, memanggil sesuatu 

yang tidak (jika tidak) hadir untuk indera." Ini "sesuatu" hanya merupakan 

saran, solusi yang disarankan untuk masalah ini: 

Kesimpulan yang disarankan sejauh ia tidak diterima tetapi hanya sementara 

dihibur merupakan ide. Sinonim untuk hal ini adalah anggapan, dugaan, 

dugaan, hipotesis, dan (dalam kasus-kasus rumit) teori.  

2. Idenya dikenai penalaran, didefinisikan sebagai proses pengembangan, 

implikasi dari ide sehubungan dengan masalah. Sebagai ide disimpulkan dari 

fakta-fakta yang diberikan, sehingga penalaran berangkat dari sebuah ide. 

Keadaan masalah yang diamati biasanya dalam bentuk fakta bingung. Oleh 

karena itu ide awalnya disimpulkan sangat tentatif, dugaan liar, saran terpencil; 

penalaran diperlukan untuk membentuk ide menjadi keyakinan dan 

kesimpulan.  
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3. Akhirnya, satu memperoleh kepercayaan dan menarik kesimpulan dengan 

menguatkan, atau memverifikasi ide menduga.  

Proses penalaran adalah gerakan dua arah dari parsial, fragmentaris dan sering 

bingung fakta kepada ide dan kemudian kembali lagi ke fakta (bukan hanya 

fakta-fakta asli tapi juga khusus baru). Langkah pertama perjalanan adalah 

heuristik, intuitif, induktif. Langkah kedua memperkuat, perintah dan 

mensintesis data asli dengan menghubungkan mereka dengan satu sama lain 

serta dengan fakta-fakta tambahan yang data telah membawa perhatian. 

Perjalanan tidak pernah bolak-balik hanya sekali, tetapi terus-menerus. Dengan 

setiap sirkuit, fakta-fakta asli dan ide-ide tereka diperkuat ke dalam tempat dan, 

pada gilirannya, menjadi keyakinan akhir atau kesimpulan.  

Terlepas dari tempat mereka di nalar manusia, ide berada dalam namun 

konteks lain, fenomena perubahan sosial. Dalam proses penalaran, ide berasal dari 

masalah langsung mempengaruhi seorang individu. Namun di ranah perubahan 

sosial, itu adalah masalah sosial yang menimbulkan ide. Pada individu (mikro) 

tingkat, ide mengarah akhirnya kesimpulan. Secara sosial, yaitu, secara aggregat 

(makro), adopsi massa dari sebuah ide yang sering membawa perubahan sosial. 

Isu sosial dan penyebab adalah ide-ide yang menarik bagi banyak individu dalam 

masyarakat. Mereka adalah ide untuk memulai dengan, tetapi menganggap 

statusnya masalah karena mereka menyebar, atau cukup penting, oleh beberapa 

standar atau lainnya, untuk menjamin perhatian banyak orang. Perbedaan lebih 

lanjut harus ditarik antara isu dan penyebab. Sementara kedua dapat dilihat 

sebagai ide-ide sosial, isu-isu yang kontroversial, penyebab umumnya tidak. Salah 
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mengambil posisi pada masalah, tetapi hanya mengadopsi penyebab, seperti 

bergabung dengan gerakan. Aborsi dan kontrol senjata adalah isu-isu, pencegahan 

kekerasan terhadap anak dan kebakaran hutan adalah penyebab (Fine, 1981:14).  

Di sisi lain, ide-ide yang diambil sebagai sangat berbeda dari masalah dan 

penyebab. Sebuah gagasan terjadi pada, dipahami oleh, atau didukung oleh 

individu, sedangkan masalah muncul dan menyebar dalam suatu kelompok, yang 

merupakan gerakan untuk dibina, menganjurkan, didukung, atau ditekan oleh 

kelompok. Sebuah ide adalah kepentingan pribadi, masalah atau penyebab adalah 

untuk kepentingan umum. Dorongan untuk mengadopsi ide, seperti kebanyakan 

barang dan jasa, berasal dari motivasi melayani diri sendiri. Tapi kepentingan 

dalam masalah sosial dimotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain juga. 

"Dengan pengecualian dari kampanye aksi sosial berorientasi kesehatan beberapa 

(misalnya, "Berhenti Merokok"), sebagian besar perubahan sosial yang 

menganjurkan untuk menguntungkan orang lain lebih dari penerima (pesan)". Jadi 

ide untuk menggunakan sabuk pengaman cukup individu sampai menjadi jelas 

bahwa adopsi ide manfaat masyarakat sebagai contoh keseluruhan - untuk, dengan 

mengurangi tekanan pada fasilitas rumah sakit sebagai jumlah luka serius 

menurun, dengan mengurangi biaya asuransi dan sebagainya dimana penggunaan 

titik sabuk pengaman menjadi masalah sementara pada saat yang sama yang 

tersisa ide. Sekali lagi, kebugaran fisik adalah suatu gagasan yang cepat menjadi 

penyebab asosial dalam waktu darurat nasional (Fine, 1981:14). 

Jadi, dalam hal proses kelompok, ide-ide yang sering menjadi masalah 

sosial karena mereka "menangkap”. Ide mendahului dan mungkin menyebabkan 
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perubahan sosial. Penyebab sosial pendukung seperti publik dan tidak - untuk 

lembaga nirlaba yang menyadari hal ini "gelembung udara" proses dimana 

penyebaran ide-ide di antara banyak orang sering menghasilkan masalah yang 

kemudian didukung oleh agen-agen perubahan. Penerapan ide-ide inovatif terkait 

erat dengan pembentukan nilai-nilai, sikap, keyakinan, kepentingan, pendapat dan 

sudut pandang tentang isu-isu, yang semuanya dapat, untuk tujuan 

penyederhanaan dan sekarang, secara luas digolongkan sebagai keyakinan. 

Keyakinan adalah suatu penerimaan mental validitas ide. Ini adalah totalitas 

keyakinan yang dimiliki oleh "sistem kepercayaan" individu yang menentukan 

posisi yang dibutuhkan pada suatu masalah, yang, pada gilirannya, sering 

meminta partisipasi dalam aksi sosial. Akhirnya, pelaksanaan aksi sosial 

membawa perubahan sosial. Pada tingkat makro, maka, proses dari masalah sosial 

untuk perubahan sosial termasuk ide-ide, dan isu-isu penyebab. Menggabungkan 

proses mikro dan makro, apa yang muncul adalah model berikut:  

Masalah  Penalaran Ide  Keyakinan  Isu Sosial dan Penyebabnya  Aksi 

Sosial  Perubahan Sosial (Fine, 1981:14). 

Jika pemasar memecahkan masalah dengan menawarkan barang dan jasa 

yang nyata, maka dengan ekstensi kesulitan manusia yang rentan terhadap resolusi 

oleh pengenalan ide-ide inovatif jika ini dapat disampaikan menggunakan 

pendekatan pemasaran. Ini adalah respon afirmatif untuk pertanyaan yang 

diajukan oleh Wiebe: "Mengapa Anda tidak bisa menjual persaudaraan dan 

berpikir rasional seperti Anda menjual sabun?" Sepertinya tidak akan banyak 

perbedaan antara pengamatan Dewey bahwa ide-ide berasal dari masalah dan 
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melihat pemasaran bahwa produk berasal dari kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Ide adalah masalah produk apa kebutuhan dan keinginan. Masing-

masing mampu menyelesaikan atau memuaskan beberapa situasi, ide 

memecahkan masalah saat produk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang 

pasti, tidak semua ide-ide akan memecahkan masalah. Sama seperti beberapa 

produk bisa rusak dan kemudian memperburuk daripada memenuhi kebutuhan, 

yang sama dapat dikatakan tentang ide-ide "buruk". Demikian pula, pelaksanaan 

isu sosial yang kontroversial menurut definisi, mungkin menyenangkan untuk 

beberapa saat membuat kesulitan bagi orang lain (Fine, 1981:21). 

 

D.4 Model Pemasaran Sosial dan Ciri-cirinya  

Menurut Armand (2003:12-18) terdapat tiga model pemasaran sosial yang 

berkaitan dengan aspek teknikal, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Model LSM (The NGO Model) 

Model Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) secara tradisional telah dilaksanakan oleh organisasi yang 

merupakan bagian dari jaringan internasional - seperti Population Services 

International (PSI), Marie Stopes International, dan International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) - atau yang tidak terafiliasi - seperti Ghana Social 

Marketing Foundation (GSMF) atau Population and Community Development 

Association (PDA) di Thailand. Organisasi-organisasi ini entah dikembangkan 

untuk tujuan melaksanakan program pemasaran sosial, atau menambah aktivitas 

berbasis produk untuk berbagai program sosial yang ada. 
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Program pemasaran sosial berbasis NGO biasanya memasarkan merek 

mereka sendiri, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

kelompok sasaran khusus. Seluruh bauran pemasaran diarahkan untuk 

memaksimalkan jumlah pengguna dalam kelompok sasaran ini, yang dapat 

menyebabkan strategi yang kurang masuk akal dari sudut pandang komersial 

tetapi konsisten dengan tujuan sosial. Sebagai contoh, harga rendah mungkin 

diperlukan untuk membuat produk yang terjangkau untuk para pengguna 

termiskin dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan prevalensi 

kontrasepsi. Untuk alasan ini, proyek-proyek yang didasarkan pada model NGO 

sering menggunakan produk disumbangkan dan menjualnya dengan harga yang 

hanya memungkinkan untuk recovery parsial dari biaya pemasaran dan distribusi. 

Orang mungkin bertanya mengapa NGO atau LSM bahkan menjual produk 

mereka di pasaran daripada membiarkannya, seperti biaya recovery jarang 

menjadi prioritas untuk program ini. Perubahan suatu harga, bagaimanapun, 

dianggap penting dalam pemasaran sosial karena meningkatkan nilai yang 

dirasakan produk dalam benak konsumen dan memungkinkan untuk dipasarkan 

melalui saluran komersial yang secara luas dapat diakses. Dengan demikian, LSM 

bertujuan untuk menghargai produk dengan cara yang meningkatkan akses ke 

pengguna termiskin sambil memberikan margin keuntungan kepada distributor 

dan pengecer. 

Pendekatan berbasis NGO adalah umum di negara-negara dengan sistem 

komersial lemah atau kehadiran komersial terbatas. Hal ini juga model paling 

sering ditemukan di negara berkembang (salah satunya Indonesia), dimana 
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kontrasepsi dan produk kesehatan lainnya sering mahal dan didistribusikan secara 

buruk. Di negara-negara berkembang, intervensi yang paling efektif adalah 

dengan meluncurkan produk terjangkau di gerai ritel populer, diikuti oleh skala 

distribusi yang cepat. Daripada mengandalkan pada kekuatan pasar yang ada 

untuk membawa produk melalui saluran komersial, banyak NGO (LSM) 

mengambil inisiatif dengan menggunakan tim promotor dan tenaga penjualan 

yang langsung memanggil pengecer. Beberapa program juga menjual produk 

melalui outlet non-tradisional (seperti bar atau hotel) yang mungkin lebih sulit 

untuk mencapai melalui saluran komersial. Karena fokus pada memaksimalkan 

akses produk, model LSM kadang-kadang disebut sebagai model distribusi. 

Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dalam semua aspek dari bauran 

pemasaran: Meskipun LSM harus bergantung pada komoditas yang tersedia, ia 

memiliki kontrol penuh atas nama merek produk dan kemasan, harga, distribusi, 

dan promosi. Karena perubahan bahkan salah satu hasil 4P dalam bauran 

pemasaran yang berbeda (dan, karena itu, dapat melayani konsumen yang 

berbeda), model LSM berbasis memiliki potensi untuk mencapai kelompok 

sasaran yang sama sekali baru. Memang, kombinasi kemasan yang menarik, harga 

yang lebih rendah, outlet yang nyaman, dan kampanye promosi trendi telah pergi 

jauh ke arah meningkatkan penggunaan kondom yang secara tradisional pada 

kelompok yang kurang terlayani di banyak negara berkembang. 

LSM menyajikan keuntungan lain bagi lembaga-lembaga donor, seperti 

pengalaman mereka dalam berurusan dengan risiko tinggi atau khalayak yang 

membutuhkan dan penggunaan status non-profit untuk mendapatkan pembebasan 
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dari undang-undang yang melarang iklan. Selain itu, beberapa bukti juga ada 

bahwa upaya dimasukkan ke dalam kampanye pemasaran sosial dapat memiliki 

dampak positif pada penjualan produk komersial atau, di negara-negara 

berkembang, membuka jalan bagi pemasok komersial baru. 

Keterbatasan model ini terkait dengan keberlanjutan kelembagaan dan 

keuangannya. Hal ini sering diasumsikan bahwa LSM memiliki komitmen tinggi 

untuk dampak kesehatan jangka panjang daripada keuntungan perusahaan, tetapi 

keuntungan ini diperdebatkan jika mereka kekurangan kapasitas teknis dan dana 

untuk mempertahankan program pemasaran elaborasi. Intervensi berbasis LSM 

yang mengandalkan komoditas donasi dan manajemen pemasaran rumahan adalah 

setidaknya secara finansial berkelanjutan jika lembaga pendanaan tidak senang di 

masa depan. Untuk alasan ini, banyak LSM (terutama yang mengalami penurunan 

drastis dalam mendukung donor) sedang bekerja untuk meningkatkan 

keberlanjutan kelembagaan dan keuangan mereka melalui pemerintahan yang 

lebih baik dan peningkatan biaya recovery dan menghasilkan pendapatan 

kegiatan. Organisasi lainnya mengatasi keberlanjutan keuangan dengan 

meningkatkan basis donor dan lembaga pendana, dimana organisasi menggunakan 

dana terbatas ini untuk menutupi biaya pengadaan dan distribusi sampai donor 

baru ditemukan. 

2. Model Produsen (The Manufacturer’s Model) 

Program pemasaran sosial yang dirancang sesuai dengan model ini 

dilakukan dalam kemitraan dengan satu atau lebih produsen komersial produk 

keluarga berencana. Produk yang dipasarkan melalui program ini dipilih dari 
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portofolio produsen dan dipasarkan melalui saluran distribusi komersial dan 

komunikasi konvensional. Meskipun program ini sering dikelola oleh afiliasi lokal 

dari organisasi pemasaran sosial (yang mungkin menjadi perusahaan komersial itu 

sendiri atau LSM), mitra komersial memegang kendali branding, harga, dan 

distribusi. 

Model manufaktur (pabrik) didasarkan pada pendekatan memberi dan 

menerima: mitra komersial biasanya setuju untuk mengurangi harga dan 

meningkatkan cakupan distribusi, sedangkan organisasi pemasaran sosial 

berkomitmen untuk program pasar-bangunan yang kuat, seperti kampanye media 

massa konsumen diarahkan. Sebagai contoh, di Republik Dominika, Schering 

setuju untuk memotong harga merek kontrasepsi oral termurah di setengah dalam 

pertukaran untuk iklan media massa yang didukung USAID. Karena iklan merek 

untuk produk farmasi dilarang di banyak negara, program pemasaran sosial 

kadang-kadang mengembangkan "payung" logo yang mengidentifikasi merek 

mitra pada poin penjualan dan di media. Kombinasi harga yang lebih rendah, 

peningkatan ketersediaan, dan komunikasi yang ditargetkan menciptakan bauran 

pemasaran yang diharapkan dapat menarik sejumlah besar pengguna baru. Dalam 

jangka panjang, diharapkan bahwa peningkatan penjualan yang dihasilkan akan 

mendorong lebih banyak investasi oleh produsen dan memungkinkan untuk fase-

keluar dari pendanaan donor. 

Yang pertama yang mengadopsi model ini adalah proyek Social Marketing 

for Change (SOMARC) yang didanai oleh USAID, yang dikembangkan 

kemitraan dengan kondom dan kontrasepsi hormonal produsen di beberapa 
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negara, terutama Turki, Indonesia, Maroko, Meksiko, dan Brasil. Baru-baru ini, 

CMS menggunakan pendekatan ini untuk memasarkan kontrasepsi hormonal dan 

garam rehidrasi oral pada India. Model produsen tampaknya semakin populer 

dalam konteks pencegahan malaria: Kedua NetMarK - sebuah proyek bersih yang 

dikelola oleh Academy for Educational Development - dan PSI / Tanzania telah 

menandatangani kemitraan dengan produsen untuk meningkatkan distribusi 

kelambu komersial dan mempromosikan penggunaannya di area yang kurang 

terlayani. 

Keuntungan utama dari model manufaktur menampilkan potensi yang 

melekat untuk keberlanjutan, setidaknya sejauh ketersediaan produk yang 

bersangkutan, terlepas dari lembaga donor. Meskipun produsen sering harus 

mengurangi harga mereka untuk menangkap pelanggan berpenghasilan rendah, 

harga ini masih dalam kisaran yang membuat mereka secara finansial 

berkelanjutan - mereka memungkinkan untuk pemulihan biaya penuh, serta 

margin keuntungan. 

Model manufaktur juga mengurangi biaya pembuatan dan pemasaran 

merek baru untuk proyek tersebut, sehingga meningkatkan kesinambungan 

keuangan dari intervensi. Selain itu, mitra komersial yang sangat berkomitmen 

mungkin bersedia untuk mempertahankan aktivitas membangun bangunan pasar 

(didefinisikan sebagai upaya promosi selain yang diperlukan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar) melampaui fase-keluar 

pendanaan donor. Hal ini tampaknya telah terjadi untuk program kondom 

SOMARC di Turki dan program kontrasepsi oral CMS di Maroko. Di negara-
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negara tersebut, mitra terus menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka 

untuk kampanye media massa lama setelah pendanaan donor dihentikan. 

Kemitraan dengan manufaktur (pabrik/produsen) mungkin tidak memiliki 

dampak besar pada prevalensi kontrasepsi atau tujuan kesehatan masyarakat 

kuantitatif (terutama di negara-negara miskin) sebagai kebutuhan yang belum 

terpenuhi cenderung ditemukan di antara kelompok berpenghasilan rendah yang 

mungkin tidak mampu membayar harga komersial. Namun demikian, beberapa 

kemitraan dapat memiliki efek yang berlangsung pada permintaan dan penawaran, 

khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah. Misalnya, permintaan 

terus berkembang, dan merek kondom komersial baru muncul di pasar Jamaican 

setelah program-produsen berbasis pemasaran sosial berakhir. Demikian pula, 

perusahaan farmasi di Filipina terus berinvestasi dalam kontrasepsi oral, meskipun 

lingkungan yang kurang menguntungkan ekonomi dan politik. Model pabrik 

adalah cara yang baik untuk mendorong ekspansi sektor swasta dan 

ketergantungan lebih rendah pada disumbangkan atau subsidi komoditas, 

meskipun perubahan mungkin lambat untuk datang. 

Model manufaktur memiliki beragam catatan dalam hal keberlanjutan 

program, meskipun sebagian besar merek diperkenalkan oleh lulusan sekarang 

program pemasaran sosial masih sedang dipasarkan. Banyak yang telah dikatakan 

tentang kecenderungan mitra komersial untuk meningkatkan harga setelah 

lembaga donor dihapus, tapi itu bukan satu-satunya ancaman bagi dampak 

berkelanjutan. Sebuah mitra komersial yang tidak lagi tunduk pada perjanjian 

kontrak atau itikad baik tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga mengurangi 
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cakupan distribusi, mengurangi kegiatan promosi, atau produk menghentikan 

sama sekali. Ada beberapa contoh dari mantan mitra komersial baik meningkatkan 

harga ke tingkat yang membuat mereka tidak terjangkau bagi pengguna 

sebelumnya, atau menghentikan produk. Namun, banyak berhenti iklan dan 

kegiatan merinci setelah berakhirnya proyek pemasaran sosial (program 

kontrasepsi oral di Turki dan Yordania, misalnya). 

Keberlanjutan kemitraan kelulusan luar secara langsung berkaitan dengan 

kompatibilitas dengan tujuan perusahaan jangka panjang. Aktivitas yang secara 

temporer meningkatkan volume penjualan mungkin tidak secara ekonomis 

berkelanjutan bagi produsen, karena kebanyakan produsen akan lebih memilih 

untuk memaksimalkan keuntungan dengan menjual volume rendah dari produk 

berharga tinggi di daerah perkotaan yang mudah dijangkau. Strategi itu tidak 

hanya membuat biaya pemasaran turun, tetapi juga membuat sebagian besar 

permintaan yang cenderung terkonsentrasi di tingkat sosial ekonomi tertinggi. Di 

negara-negara dimana produk gratis atau bersubsidi yang mudah diakses oleh 

pengguna kelas rendah dan menengah, produsen/manufaktur memiliki lebih 

banyak insentif untuk menjual berbagai produk berharga tinggi yang terbatas 

untuk kebaikan klien. Oleh karena itu, beban adalah pada proyek pemasaran sosial 

untuk memenuhi permintaan yang cukup antara kelompok terlayani untuk 

membenarkan perubahan permanen dari strategi oleh produsen/manufaktur. Jika 

kenaikan tidak terjadi, akhir proyek kemitraan mungkin menandakan pergeseran 

saja, dari strategi volume tinggi/harga rendah/investasi tinggi, untuk strategi 
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volume rendah/harga tinggi/tidak melakukan apa-apa tanpa kerusakan (dan 

kemungkinan perbaikan) dari tingkat keuntungan perusahaan. 

3. Model Gabungan (Variations and Hybrid Approaches) 

Proyek pemasaran sosial tidak selalu mematuhi model tertentu, dan banyak 

telah berevolusi dalam pendekatan mereka. Bahkan, mungkin semakin sulit untuk 

menemukan contoh klasik dari program berbasis NGO/LSM atau berbasis 

manufaktur/produsen. Misalnya, semakin banyak proyek berbasis LSM tidak lagi 

mengandalkan komoditas sumbangan, tapi malah mendapatkan produk mereka 

sendiri dengan pendapatan dari penjualan. Beberapa merek pemasaran sekarang 

yang telah mencapai sebagian atau penuh biaya recovery. 

Distribusi semakin disubkontrakkan kepada agen yang sama yang 

digunakan oleh pemasok komersial, dan portofolio telah diperluas untuk 

mencakup merek yang menghasilkan keuntungan. Di sisi manufaktur/produsen, 

kemitraan telah menjadi lebih kompleks, seperti Redplan Salud Midwives 

Network (Bidan Jaringan Redplan Salud) dikelola oleh Catalyst Consortium di 

Peru. Kemitraan multiple ini (termasuk dua perusahaan farmasi, sebuah LSM 

lokal, dan jaringan bidan lokal) berfokus pada peningkatan akses terhadap produk 

dan layanan keluarga berencana di daerah pedesaan. Program ini pada dasarnya 

berusaha untuk memperluas pasokan dan memenuhi permintaan di daerah yang 

tidak biasanya dilayani oleh sektor komersial melalui jaringan penjualan 

konvensional. 

Banyak LSM sedang mengembangkan kapasitas kewirausahaan mereka 

sendiri untuk meningkatkan kesinambungan keuangan dan kelembagaan. The 
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Salvadoran Demographic Association (ADS) di El Salvador dan Federacion 

Mexicana de Asociaciones Privadas (FEMAP) yayasan di Meksiko telah 

berinvestasi dalam rantai farmasi dan menggunakan beberapa keuntungan untuk 

membiayai kegiatan pemasaran sosial mereka; GSMF di Ghana sedang 

mempertimbangkan usaha serupa. Beberapa proyek berbasis LSM telah 

dikembangkan kapasitas rumahan dalam penjualan dan pemasaran yang 

memungkinkan mereka untuk mencari kemitraan yang menguntungkan. Misalnya, 

afiliasi PSI di Pakistan baru-baru ini menandatangani perjanjian dengan Organon 

untuk menjual dan memasarkan seluruh lini kontrasepsi. 

Dalam putaran yang berbeda pada model manufaktur, pemasok komersial 

dapat memilih untuk pendekatan pemasaran sosial sebagai usaha bisnis baru, 

bukan pasif menunggu peluang kemitraan. Contoh terbaru adalah partisipasi dari 

produsen kondom Jerman, Condomi AG, dalam program pendanaan di Afrika. 

Selain membangun fasilitas produksi di Afrika Selatan dan Kenya, perusahaan 

menggunakan kapasitas kreatif untuk mengembangkan kondom yang sesuai dan 

kampanye konsumen desain yang mempromosikan keluarga berencana dan seks 

yang aman. Perusahaan ini mempublikasikan merek pemasaran sosial mandiri 

sebagai bentuk terbaru dari keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. 

Program ini juga merupakan cara yang efektif bagi perusahaan untuk mengakses 

lembaga donor melalui kerjasama dengan NGO/LSM. 

Apakah itu adalah produsen menetapkan program pemasaran sosial 

mereka sendiri atau LSM mencari peluang menghasilkan pendapatan mereka, 

pendekatan baru terus mengaburkan garis antara dunia komersial dan non-profit. 
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Keuntungan yang jelas dari pendekatan gabungan adalah bahwa dalam konteks 

yang tepat, sebuah program yang menggabungkan elemen dari model LSM dan 

produsen mungkin mengkompensasikan kelemahan masing-masing model. 

Misalnya, LSM yang menjual merek komersial yang berkelanjutan tidak perlu 

khawatir tentang tergantung pada komoditas sumbangan. Selama pengguna target 

mereka menerima merek ini, LSM dapat menggunakan lembaga donor untuk 

mempertahankan aspek-aspek lain dari program pemasaran sosial mereka, seperti 

aktiviatas komunikasi. Beberapa LSM telah mengembangkan portofolio yang 

mencakup keduanya yakni produk bersubsidi dan komersial yang berkelanjutan. 

Dalam hal ini, merek berharga tinggi dapat membantu mensubsidi produk dan 

pelayanan sosial. 

Pendekatan ini dapat menjadi perbaikan pada model manufaktur/produsen 

klasik karena dampak jangka panjang mungkin akan lebih besar dari program 

yang dikelola oleh sebuah organisasi pelaksana ditakdirkan untuk meninggalkan 

setelah lulus. ADS di El Salvador dan PDA di Thailand sering disebut-sebut 

sebagai organisasi yang telah berhasil mengintegrasikan produk dan jasa 

komersial yang berkelanjutan tanpa kehilangan fokus sosial mereka. 

Di sisi lain, skenario berlawanan harus dipertimbangkan: Pemasaran 

produk komersial yang berkelanjutan membutuhkan waktu dan sumber daya. 

LSM yang memasarkan produk untuk keuntungan (melalui kemitraan komersial 

atau hanya dengan membeli dan komoditi peralihan merek) dapat melupakan misi 

sosial mereka, secara bertahap meningkatkan harga atau mendedikasikan lebih 

banyak sumber daya untuk produk yang menguntungkan sampai mereka tidak lagi 
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melayani pengguna yang paling rentan. Dalam kasus lain, LSM mungkin berakhir 

menggantikan pemasok komersial tanpa pernah mencapai kesinambungan 

keuangan. Akibatnya, donor mungkin harus mendukung organisasi tanpa batas 

untuk menjamin pasokan kontrasepsi berkelanjutan. Kerugian utama dari 

pendekatan hybrid adalah kompleksitas. Mengelola program keuntungan dan 

tergantung donor dalam organisasi yang sama menimbulkan tantangan besar 

dalam hal kepegawaian, budaya organisasi, pemasaran, dan akuntansi biaya. 

Pendekatan ini mungkin harus disediakan untuk LSM yang didirikan dengan 

kapasitas teknis substansial dan catatan gabungan dari usaha bisnis yang sukses 

dan dampak sosial terbukti. 

Adapun ciri-ciri dari ketiga model pemasaran sosial (social marketing) di 

atas adalah sebagai berikut (HIP, 2013:5): 

1. Ciri-ciri model LSM (NGO Model) 

a. Memberikan subsidi untuk semua empat elemen dari bauran pemasaran 

untuk jangka waktu yang berkelanjutan 

b. Memiliki dampak terbesar pada peningkatan akses dan mengurangi 

kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga sederhana di antara 

populasi yang paling rentan 

c. Beroperasi biasanya dengan suatu LSM yang mengelola produk terdaftar 

dan produk impor, harga, distribusi, dan promosi 

d. Bekerja dengan baik dalam konteks berikut: kemiskinan, sistem distribusi 

yang lemah, sistem kesehatan masyarakat miskin, dan rendahnya 

kemampuan untuk membayar keluarga sederhana 
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2. Ciri-ciri model produsen (Manufacturer’s model) 

a. Menggunakan relatif kecil, subsidi dengan waktu terbatas untuk hanya 

satu atau dua elemen dari bauran pemasaran (biasanya promosi dan 

distribusi) dan biasanya bergantung pada perusahaan komersial untuk 

mengelola produk, merek, dan harga  

b. Memiliki dampak terbesar pada peningkatan keberlanjutan program KB 

dan penargetan yang lebih baik dari lembaga donor  

c. Merundingkan dengan produsen alat kontrasepsi untuk memperkenalkan 

versi yang harganya murah dan kualitasnya baik dari produk KB mereka 

yang harganya lebih mahal ke pasar.  

d. Bekerja dengan baik dalam konteks sebagai berikut: negara-negara yang 

segmennya luas dari populasi memiliki kemampuan untuk membayar 

keluarga berencana dan dimana produk gratis dan bersubsidi secara 

efektif ditargetkan untuk segmen penduduk termiskin dan paling rentan. 

3. Ciri-ciri model gabungan (Hybrid model) 

a. Pasar dan pendistribusian produk dari produsen tanpa subsidi harga 

b.  Apakah dikelola oleh sebuah LSM dalam kemitraan dengan produsen 

c.  Bekerja dengan baik dalam konteks sebagai berikut: kehadiran dan 

distribusi komersial yang kuat, tetapi potensi pasar cukup untuk sebuah 

model manufaktur 
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D.5 Pemilihan Model Social Marketing 

Menurut Armand (2003:21-24) beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

dalam rangka memilih suatu model social marketing, yang diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Kompatibel dengan Tujuan Proyek 

Tujuan proyek harus mendorong keputusan untuk memilih salah satu 

pendekatan. Sebuah intervensi pemasaran sosial dapat membantu mencapai tujuan 

yang luas sebagai berikut: 

a. Peningkatan akses produk 

Akses (didefinisikan sebagai keterjangkauan dan ketersediaan) 

dipengaruhi oleh harga produk dan distribusi. Karena model menjangkau 

tingkat kontrol terbesar atas elemen-elemen dari bauran pemasaran, 

seringkali pendekatan yang dipilih untuk jenis tujuan, terutama jika proyek 

tersebut menargetkan masyarakat miskin. Jika merek komersial terjangkau 

sudah ada dan saluran distribusi yang memadai, bagaimanapun, maka 

mungkin lebih efektif untuk mengembangkan berbasis manufaktur yang 

telah meningkatkan ketersediaan produk sebagai tujuan utamanya. 

b. Kebutuhan kepuasan spektakuler untuk produk kesehatan  

Program yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk suatu produk menunjukkan bahwa 

komunikasi (promosi) adalah intervensi kunci. Karena aktivitas 

komunikasi biasanya didanai donor dan dikontrakkan kepada biro iklan, 

baik model yang akan sesuai. Memang, model produsen dan LSM 
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memiliki track record yang baik di daerah perubahan perilaku. Telah 

dikemukakan bahwa hanya intervensi berbasis LSM memiliki fleksibilitas 

untuk menciptakan merek yang dirancang untuk audiens yang spesifik, 

yang mungkin memainkan peran penting dalam strategi perubahan 

perilaku. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan, untuk menilai peran 

merek sebagai kendaraan pesan perubahan perilaku. 

c. Peningkatan saham sektor swasta dari pasar  

Tujuan panggilan ini untuk strategi yang mengarahkan pengguna 

dari produk gratis dan terhadap mereka yang didistribusikan secara 

komersial. Organisasi pemasaran sosial adalah pemasok sektor swasta 

yang biasanya menggunakan saluran komersial untuk mendistribusikan 

dan mempromosikan produk mereka. Oleh karena itu, donor mungkin 

mendukung pengenalan produk sebagian disubsidi melalui program 

berbasis LSM untuk menyapih (melepas) pengguna dari produk gratis. 

Pengguna ini dapat lulus dengan merek komersial yang 

berkelanjutan melalui program berbasis produsen. Donor di negara-negara 

yang lebih maju dapat memilih secara langsung untuk model produsen jika 

kondisi sesuai. 

d. Penargetan yang lebih baik terhadap lembaga donor 

Segmentasi yang tepat dan penargetan membantu untuk 

mengoptimalkan penggunaan dana donor. Dengan mengembangkan 

bauran pemasaran yang tepat, program pemasaran sosial dapat memastikan 

bahwa sebagian besar pelanggan mereka berasal dari kelompok sosial-
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demografis yang dimaksudkan dan menghindari bersaing dengan pemasok 

lain untuk kelompok pengguna yang sama. Model pemasaran sosial dapat 

membuat perbedaan di daerah ini. Program berbasis LSM menggunakan 

produk bersubsidi yang paling cocok untuk menjangkau konsumen 

berpenghasilan rendah, dan liputan mereka dari daerah pedesaan mungkin 

lebih baik dari pemasok komersial. Di sisi lain, program pada model 

berbasis produsen dapat menargetkan pengguna berpenghasilan menengah 

ke atas dan yang tidak membutuhkan produk bersubsidi. 

2. Pertimbangan Biaya 

Literatur pemasaran sosial menyediakan penelitian komparatif terbatas 

tentang efektivitas biaya relatif dari model pemasaran sosial yang berbeda, yang 

biasanya dinyatakan dalam hal biaya untuk beberapa tahun perlindungan atau 

couple year of protection (CYP). Organisasi individual, bagaimanapun, secara 

rutin memantau dan menganalisis biaya per CYP. Sebuah laporan yang diterbitkan 

oleh The Futures Group pada tahun 1998 mengindikasikan bahwa biaya rata-rata 

per CYP program SOMARC menurun dari $ 8,78 pada tahun 1992 menjadi $ 5,31 

pada tahun 1996, sebagai program yang lebih didasarkan pada model produsen 

yang diperkenalkan. Masing-masing negara, bagaimanapun, mencerminkan biaya 

sangat berbeda per CYP, mulai dari $ 2,05 di Turki hingga $ 47,00 di Senegal. 

Perbedaan ini menggambarkan kesulitan membandingkan model yang telah 

diterapkan dalam konteks yang berbeda. Program berbasis pada model produsen 

jarang pilihan di negara-negara miskin, dan model yang tidak memanfaatkan 

sebanyak kapasitas komersial mungkin di negara-negara berpenghasilan 
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menengah yang tidak baik penggunaan dana donor. Ini mengikuti bahwa sejumlah 

negara dimana dua model klasik mungkin tumpang tindih tidak tinggi dan analisis 

komparatif benar-benar harus dilakukan dalam konteks, daripada secara abstrak. 

Variasi pada model tertentu dapat diterapkan untuk meningkatkan 

efektivitas biaya proyek. Aspek paling mahal dari sebuah proyek pemasaran sosial 

biasanya adalah staf proyek, komunikasi media massa, dan distribusi. Biaya 

pengembangan dan penayangan kampanye tidak mungkin bervariasi banyak 

kecuali proyek mengembangkan kapasitas produksi rumahan, seperti PSI lakukan 

di Pantai Gading. Pengadaan dan distribusi komoditas, di sisi lain, adalah daerah 

dimana skala ekonomi dapat dicapai melalui tender yang kompetitif, bekerja sama 

dengan distributor yang didirikan, dan (jika ada) membentuk kemitraan dengan 

produsen yang dapat membantu menyerap biaya ini. Memang, program 

pemasaran sosial yang paling mahal adalah mereka mengandalkan produk 

sumbangan dan mengambil pendekatan sendiri untuk distribusi, yang membuat 

mereka hanya cocok untuk negara-negara baik yang didanai atau mereka dimana 

ada alternatif yang ada, seperti Burundi atau Eritrea. Di ujung lain dari spektrum 

yang lulus program kemitraan yang hampir seluruhnya didanai oleh mitra farmasi, 

seperti proyek kontrasepsi oral CMS/Maroko. 

Peluang menghemat biaya jauh lebih besar di negara-negara dimana 

infrastruktur komersial yang ada dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, proyek PSI 

di Pakistan membuat biaya bersih per CYP pada rendah $ 3,94 (berdasarkan data 

2001), antara lain dengan menggunakan jaringan lokal efisien distributor dan 

grosir. Sebaliknya, PSI/Mozambik, yang beroperasi di lingkungan yang kurang 
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berkembang, adalah sebuah proyek yang lebih mahal untuk menjalankan, dengan 

biaya bersih per CYP dari $ 23,66. Yang terakhir ini juga khas dari intervensi 

berbasis LSM berusaha untuk mencapai dampak jangka panjang melalui intensif 

kegiatan perubahan perilaku yang menjelaskan sebagian besar dari biaya operasi. 

Sebuah studi PSI diterbitkan pada tahun 1998 juga menunjukkan bahwa program-

program pemasaran sosial berbasis LSM  menjadi lebih hemat biaya dari waktu ke 

waktu, sebagai konsumsi massa tercapai. 

Efektivitas biaya dapat menjadi faktor dalam proses pengambilan 

keputusan jika pilihannya adalah antara menambahkan produk baru/kegiatan yang 

sudah ada dan memulai program baru dengan organisasi pelaksana yang berbeda. 

Statistik PSI, misalnya, menunjukkan penurunan yang jelas dari biaya per CYP 

sebagai negara menambah produk dan aktivitas baru untuk portofolio mereka, 

yang dapat menjelaskan kapasitas organisasi untuk menarik berbagai donor 

internasional. Jika suatu proyek pemasaran sosial yang ada menawarkan 

kesempatan untuk memanfaatkan kapasitas, hal itu mungkin tidak efektif dalam 

biaya untuk kontrak dengan sebuah organisasi baru yang menggunakan 

pendekatan yang berbeda. Misi USAID di Filipina baru-baru ini memilih untuk 

memperkenalkan kontrasepsi oral baru meskipun donor didukung LSM, daripada 

kemitraan komersial, sebagian karena biaya pemasaran dapat ditekan rendah 

dengan menambahkan merek untuk proyek yang sudah ada. 
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3. Konteks Pasar  

a. Pembangunan ekonomi 

Terlepas dari hasil yang diinginkan dan tingkat pendanaan, 

pendekatan yang melibatkan kemitraan dengan produsen komersial atau 

distributor tidak mungkin berhasil di negara-negara yang menawarkan 

potensi pasar yang kecil untuk produk disubsidi. Potensi pasar sebagian 

terkait dengan pendapatan per kapita dan indikator pembangunan lainnya. 

Semua program SOMARC berdasarkan model produsen ini telah 

dilaksanakan di negara-negara berpenghasilan menengah. Program yang 

paling berhasil (dalam hal dampaknya terhadap pasokan dan permintaan) 

dilaporkan telah terjadi di negara-negara dengan produk nasional bruto 

(GNP) per kapita jauh di atas $ 3000 (Meksiko dan Turki) atau pasar 

konsumen besar (Brazil dan India). Sebaliknya, kemitraan komersial di 

negara-negara berpenghasilan rendah memiliki hasil yang beragam, baik 

karena kegagalan mitra komersial untuk mendukung kegiatan program 

(seperti di Zimbabwe), atau permintaan tidak tumbuh dengan cukup 

(seperti di Filipina). 

b. Kebijakan lingkungan 

Kebijakan dan undang-undang pemerintah dapat mendorong 

investasi komersial, tetapi dalam bidang kontrasepsi, mereka sering 

memiliki efek sebaliknya. Sebagian besar negara melarang iklan untuk 

produk obat resep, seperti pil dan suntik, dan, kadang-kadang, kondom 

juga. Banyak memberlakukan kontrol harga dimaksudkan untuk membuat 
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produk kontrasepsi yang terjangkau untuk orang miskin; Namun, kontrol 

tersebut juga membuat mereka tidak menguntungkan bagi sektor swasta 

dan efektif menghambat investasi. Beberapa membutuhkan pengujian 

rumit dan prosedur mendaftar untuk formula baru yang menunda atau 

mencegah masuknya produk kontrasepsi terbaru. Dalam konteks ini, 

model produsen hampir tidak berkelanjutan melampaui lulus dari 

pendanaan donor karena kemungkinan bahwa produsen akan terus 

berinvestasi dalam program ini sangat tipis. 

Kebijakan lain yang berdampak pada sektor swasta adalah 

penyediaan produk gratis melalui sektor publik. Program di Turki, 

Maroko, Filipina, dan Yordania adalah (dan masih) negatif dipengaruhi 

oleh distribusi ditargetkan produk dan layanan gratis melalui klinik sektor 

publik. Seringkali, produsen harus bersaing dengan produk-produk sektor 

publik dan gratis merek bersubsidi dipasarkan melalui proyek pemasaran 

sosial berbasis LSM. Jelasnya, memiliki terlalu banyak pemasok yang 

bersaing untuk pasar yang masih berkembang hanya dapat menyebabkan 

pengumpulan sektor komersial. Dalam situasi ini, mengidentifikasi 

kebutuhan yang belum terpenuhi lebih penting daripada meningkatkan 

pasokan; fokus perlu diperlukan pada informasi pengguna potensial, tidak 

menempatkan lebih banyak produk di pasar. 

c. Infrastruktur komersial 

Pemasok komersial biasanya mengabaikan daerah pedesaan dan 

jarang penduduknya. Tren ini sering tercermin dalam sistem distribusi 



36 
 

yang buruk dan basis ritel terbatas di luar kawasan perkotaan. Produsen 

dan distributor sering tidak akan berinvestasi dalam jenis tenaga kerja atau 

peralatan yang mungkin diperlukan untuk memaksimalkan akses ke 

produk pemasaran sosial. Dalam hal ini, pendekatan berbasis LSM yang 

dapat mengembangkan sistem pengiriman khusus untuk jangkauan yang 

sulit dan daerah non-tradisional mungkin lebih baik untuk kemitraan 

komersial yang kurang fleksibel. 

Mencapai keberlanjutan keuangan mungkin tidak kompatibel 

dengan fokus pedesaan, kecuali kegiatan lain membantu subsidi silang 

kegiatan ini - seperti halnya untuk ADS atau the Honduras Family 

Planning Association (ASHONPLAFA). Di banyak desa dan masyarakat 

pedesaan, potensi pasar untuk kontrasepsi mungkin terlalu kecil untuk 

mendorong grosir dan pengecer untuk membawa produk ini, maka 

membutuhkan bentuk-bentuk non-tradisional distribusi yang tidak mudah 

diperbanyak atau berkelanjutan. 

d. Kemauan membayar 

Kesediaan orang dalam populasi target untuk membayar harga 

yang layak secara komersial adalah pusat keputusan untuk mengadopsi 

salah satu model pemasaran sosial atas yang lain. Kebanyakan program 

pemasaran sosial mencoba untuk meningkatkan penggunaan produk 

kalangan kelas sosial ekonomi rendah, yang dalam beberapa kasus 

memerlukan harga konsumen yang rendah. Model LSM memungkinkan 

untuk fleksibilitas terbesar dalam harga karena tidak memerlukan biaya 
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recovery penuh. Bahkan ketika komoditi yang dibeli daripada 

disumbangkan, porsi biaya ditutupi oleh harga jual jarang melebihi 

komoditas dan biaya distribusi. Sebuah produk komersial, yang merupakan 

pusat untuk model produsen, perlu untuk menutup semua biaya langsung, 

sebagian kecil dari biaya tetap perusahaan, dan margin keuntungan bagi 

produsen. 

Dalam banyak kasus, produsen yang dianggap bermitra dengan 

organisasi pemasaran sosial telah menemukan bahwa tidak mungkin untuk 

menurunkan harga mereka yang cukup untuk membuat mereka terjangkau 

bagi kelompok sasaran. Di Senegal, proyek CMS berusaha untuk 

meluncurkan pil baru melalui kemitraan dengan Wyeth Ayerst, tetapi tidak 

dapat mencapai kesepakatan pada harga. Proyek ini kemudian memilih 

pendekatan jenis bersubsidi menggunakan komoditas sumbangan. 

Beberapa perwakilan farmasi percaya bahwa kemitraan terbatas dalam apa 

yang dapat mereka capai karena pembuat pil tidak bisa menurunkan harga 

mereka cukup untuk membuat produk diakses oleh pengguna 

berpenghasilan rendah. Jelas, mengetahui apa harga orang bersedia - dan 

tidak hanya mampu - untuk membayar membantu menentukan harga 

eceran maksimum yang target pasar dapat menanggung. Informasi ini, 

pada gilirannya, akan menyarankan pendekatan apa yang paling mungkin 

berhasil. Menilai kesediaan untuk membayar dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa teknik didokumentasikan dalam pemasaran sosial 

dan literatur penelitian. 
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e. Penawaran dan permintaan  

Pada akhirnya, pertimbangan pasokan dan permintaan harus 

menjadi bagian integral dari keputusan ketika memilih pendekatan 

pemasaran sosial. Tahun intervensi penawaran terkendali telah memicu 

persepsi bahwa ada program pemasaran sosial yang lengkap tanpa 

komoditas. Namun, di banyak negara (terutama negara-negara 

berpenghasilan menengah), akses produk terbatas bukanlah penghalang 

utama untuk digunakan. Kebutuhan spektakuler sering disebut untuk 

kampanye perubahan perilaku yang kompleks, daripada strategi penawaran 

terkendali yang membutuhkan investasi donor besar dalam pengadaan, 

kemasan, dan iklan merek. Bisa dibayangkan untuk mengeksplorasi 

kemitraan dengan produsen sebagai cara untuk mempertahankan akses 

produk sementara mengabdikan sebagian besar lembaga donor untuk 

kegiatan pendidikan dan komunikasi. Pendekatan ini sangat cocok untuk 

perekonomian yang lebih maju dari Amerika Latin dan Eropa Timur. 

f. Keberadaan mitra potensial  

Tanpa mitra termotivasi, intervensi yang didasarkan pada model 

produsen tidak bisa berhasil. Kemitraan awal dilaksanakan oleh SOMARC 

cenderung melibatkan pemasok farmasi besar internasional, seperti 

Schering AG, Wyeth Ayerst, dan Organon. Perusahaan-perusahaan ini 

telah belajar dari pengalaman masa lalu dan telah mengembangkan strategi 

dan kebijakan mereka sendiri sehubungan dengan program pemasaran 

sosial. Dalam beberapa kasus, produsen mungkin ingin memperbaharui 
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kemitraan yang ada karena mereka puas dengan dampak pemasaran sosial 

pada bisnis mereka secara keseluruhan (seperti di Maroko untuk 

kontrasepsi oral). Dalam kasus lain, mereka mungkin tidak mau 

menurunkan harga atau berinvestasi dalam program karena kenaikan 

penjualan yang mereka harapkan (mungkin naif) dari program pemasaran 

sosial sebelumnya tidak pernah terwujud. Proyek CMS telah mengamati 

bahwa pada umumnya, produsen masih tertarik untuk berpartisipasi dalam 

program pemasaran sosial, tetapi tidak lagi bersedia untuk melepaskan 

kontrol mereka atas harga atau kampanye promosi. Di sisi lain, mitra 

potensial baru yang datang ke depan sebagai pemasok lebih komersial 

menyadari pemasaran sosial. Sebagai contoh, produsen lokal kontrasepsi 

yang beroperasi di Asia dan Amerika Latin telah menyatakan minatnya 

untuk berpartisipasi dalam pendanaan program pemasaran sosial. 

Beberapa penelitian pendahuluan dan diskusi dengan mitra 

potensial diperlukan sebelum memilih model pemasaran sosial. Mengapa 

memilih untuk pendekatan yang melakukan donor untuk tahun sumbangan 

komoditas dan risiko memperkecil investasi sektor swasta jika merek 

komersial terjangkau sudah ada? Kadang-kadang permintaan telah 

berkembang cukup untuk memicu kepentingan pemasok komersial. Dalam 

hal ini, program pemasaran sosial berbasis produsen dapat membantu 

mempertahankan itu. 
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D.6 Model Pengembangan Kampanye Social Marketing Teringrasi  

The Precede-Proceed Model (model Mendahului-Melanjutkan) yang 

dikembangkan oleh Green dan rekan-rekannya adalah model promosi kesehatan 

yang dapat berguna dalam mengembangkan kampanye pemasaran sosial yang 

efektif. The Precede-Proceed Model mengidentifikasi tahap inti: penelitian 

formatif untuk menilai kebutuhan dan konteks dari populasi, definisi perilaku, 

pemilihan teori yang sesuai perubahan, pelaksanaan dan evaluasi (McGuinness et. 

al., 2013:24). 

Dalam review terbaru dari program perubahan perilaku kesehatan dalam 

mengembangkan konteks negara, yang semuanya menggunakan komponen 

pemasaran sosial, tiga syarat mendasar diidentifikasi: bukti, teori dan pemahaman 

mendalam dari para penonton. Penelitian memainkan peran penting selama proses 

pemasaran sosial. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan target audiens (s) serta pengaruh eksternal pada perilaku yang bisa 

menjadi fokus dari kampanye. Potensi pesan kunci dan strategi pra-diuji dengan 

menggunakan teknik riset pasar dengan perwakilan dari target audiens, dan 

akhirnya strategi tersebut akan dipantau dan dievaluasi melalui proses penelitian 

sumatif (McGuinness et. al., 2013:24). 

Menurut Donovan dan Henley dalam McGuinness et. al. (2013:24) bahwa 

seperti halnya kampanye pemasaran, kampanye pemasaran sosial bekerja ketika 

itu didasarkan pada penelitian yang baik, perencanaan yang baik, model sikap dan 

perilaku yang relevan perubahan, ketika semua elemen dalam bauran pemasaran 

yang terintegrasi, dan ketika sosial-budaya, legislatif dan struktural lingkungan 
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memfasilitasi (atau setidaknya tidak menghambat) anggota audiens target dari 

menanggapi kampanye. Sebuah kampanye pemasaran sosial terencana 

merangsang motivasi masyarakat untuk merespon, menghilangkan hambatan 

untuk menanggapi, memberikan mereka kesempatan untuk menanggapi, dan jika 

relevan, keterampilan dan sarana untuk merespon. 

Penelitian awal untuk kampanye pemasaran sosial menetapkan arah untuk 

strategi berikutnya. Sebagai contoh, penelitian formatif dalam kampanye untuk 

mempromosikan kesehatan mental menemukan bahwa istilah "kesehatan mental" 

sendiri memiliki konotasi negatif dengan masyarakat umum, dan sangat terkait 

dengan penyakit mental seperti skizofrenia dan depresi. Di sisi lain, penelitian ini 

mengungkapkan bahwa istilah "orang yang sehat secara mental" positif dianggap 

dan dapat digunakan sebagai dasar dari kampanye yang berfokus pada 

peningkatan aktivitas mental, fisik dan sosial untuk mendorong kesehatan mental 

(McGuinness et. al., 2013:24). Sayangnya, dalam teori tentang model 

pengembangan kampanye social marketing teringrasi ini tidak menyajikan model 

dalam bentuk bagan atau gambar. 

 

D.7 Media Kampanye Pemasaran Sosial  

Kampanye media biasanya disajikan kepada khalayak luas dan 

menggunakan saluran publik seperti televisi, radio, materi cetak, atau iklan luar 

ruangan (CDC, 2005:29). Adapun menurut Sandman (2000:79-80) bahwa 

kampanye komunikasi adalah bervariasi, beragam, sangat terencana, dan simfoni 

media rakitan yang strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, 
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menginformasikan, atau mengubah perilaku dalam khalayak sasaran. Ada banyak 

bentuk media publik: 

1. Iklan Berbayar dan Iklan Layanan Publik  

Misalnya, GreenCom mengembangkan serangkaian enam televisi 30 

detik dan lima tempat radio pada konservasi air bagi petani Mesir. Tempat ini 

diluncurkan dengan konferensi pers yang dihadiri oleh staf Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air yang menyatakan rasa senang mereka 

dengan kampanye ini. Pada saat yang sama, insinyur lapangan di Kementerian 

diberi paket informasi untuk mendukung diskusi mereka dengan para petani, 

dan press kit dibagikan kepada wartawan. Topi, poster, dan kalender untuk 

anak-anak sekolah membantu menciptakan suasana yang meriah yang 

membuat subjek serius terhadap konservasi air hidup. 

2. Membuat Berita  

Banyak organisasi lingkungan membuat penggunaan efektif dari 

"peristiwa media" untuk mendorong wartawan untuk meliput kisah mereka. 

Greenpeace, misalnya, memanjat cerobong asap untuk menggantung tanda-

tanda yang menarik perhatian terhadap polusi udara. Lelah dengan penundaan 

birokrasi, kelompok lain membungkus Balai Kota Toronto dengan pita merah 

dan memanggil wartawan ketika karyawan pertama kali datang untuk bekerja. 

Peristiwa yang kurang konfrontatif mungkin termasuk konferensi pers, kuliah 

khusus, sidang pemerintah, pertunjukan pertama dari sebuah film dokumenter 

penting, atau pengumuman besar dari temuan ilmiah. Dengan sendirinya, 

peristiwa ini dapat mulai untuk meningkatkan kesadaran. Diluncurkan 
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bersamaan dengan brosur, program, dan kegiatan lainnya, mereka dapat 

menjadi bagian dari kampanye. 

3. Hiburan dan Selebritis 

Industri hiburan menawarkan kesempatan yang sangat efektif. 

GreenCom bekerja dengan seorang produser televisi lokal di Filipina untuk 

menyesuaikan serangkaian episode drama siang hari dimana karakter populer 

membahas isu-isu. Banyak kelompok advokasi, dari hak-hak hewan untuk 

perlindungan laut, menggunakan aktor ternama sebagai juru bicara untuk kasus 

mereka dalam artikel surat kabar, iklan berbayar, hiburan, dan iklan layanan 

masyarakat. Keprihatinan aktris Meryl Streep tentang pestisida pada apel 

dimotori oleh Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam dalam kampanye yang 

disebut "Ibu dan Lainnya" yang memfokuskan perhatian terhadap residu 

pestisida pada makanan dan kekonyolan tapi banyak menunjukkan "Naked 

Gun 33 1/3," sebuah film tentang kebijakan pemerintah untuk sumber energi 

alternatif, diciptakan dengan dukungan dari kelompok-kelompok kebijakan 

lingkungan yang dihormati. 

Sebuah kampanye komunikasi mungkin melibatkan berbagai strategi 

ini, atau hanya satu. Desain kampanye tergantung pada sumber daya keuangan 

yang tersedia untuk membuat, uji lapangan, dan pelaksanaan kampanye, tujuan 

kampanye, dan sampai batas tertentu, kesadaran yang ada dan kontroversi 

terkait dengan masalah tersebut. Beberapa dari banyak kemungkinan untuk 

saluran komunikasi (media) tercantum dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Saluran Komunikasi Sampel 

 

Acara media 

(Media events) 

Peluncuran media 

(Media releases) 

Acara wawancara  

(Interview shows) 

Editorial  

(Editorials)  

Acara TV (TV shows) Bioskop bertopik 

(Topical theater) 

Iklan 

(Advertisements) 

Poster, tanda, dan 

spanduk (Posters, 

signs, and banners) 

Sinetron di radio 

(Radio soap operas) 

Pamflet dan brosur 

(Flyers and brochures)  

Buku komik 

(Comic Books) 

Pensil 

(Pencils) 

Iklan layanan masyarakat 

(Public service 

announcements)  

Manual  

(Manuals) 

Topi 

(Hats) 

Tabel 1.1 Sumber: Peter M. Sandman (2000:80) 

 

D.8 Tantangan Dalam Pemasaran Sosial  

Kotler dan Roberto (1989:17-18) menjelaskan lima tantangan dalam 

melakukan social marketing yaitu: 

1. Penyebab. Suatu tujuan sosial bahwa agen perubahan percaya akan 

memberikan jawaban yang diinginkan untuk masalah sosial. 

2. Agen Perubahan (Change Agents). Seorang individu, organisasi, atau aliansi 

yang mencoba untuk membawa perubahan sosial yang mewujudkan 

kampanye perubahan sosial. 

3. Sasaran Perubahan (Target Adopter). Individu, kelompok, atau seluruh 

populasi sasaran perubahan melalui pemasaran sosial. 

4. Saluran. Komunikasi dan distribusi jalur melalui mana pengaruh dan 

tanggapan dipertukarkan dan ditransmisikan bolak-balik antara agen 

perubahan dan target adopter. 
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5. Mengubah strategi. Arah dan program yang diadopsi oleh agen-agen 

perubahan untuk mempengaruhi perubahan dalam sikap dan perilaku target 

adopters. 

 

D9. Bauran Pemasaran Sosial  

Seperti pemasaran komersial, fokus utama pemasaran sosial adalah pada 

konsumen dengan mempelajari apa yang orang inginkan dan butuhkan daripada 

mencoba untuk membujuk mereka untuk membeli apa yang diproduksi. 

Pembicaraan pemasaran kepada konsumen, bukan tentang produk. Proses 

perencanaan dengan fokus konsumen ini memperhitungkan dengan mengacu pada 

unsur-unsur dari "bauran pemasaran." Hal ini mengacu pada keputusan tentang 1) 

konsepsi Produk (Product), 2) Harga (Price), 3) Distribusi (Place), dan 4) 

Promosi (Promotion). Ini sering disebut "Empat P" dari pemasaran. Pemasaran 

sosial juga menambahkan beberapa P (Josan, 2010:85-87). 

1. Product (Produk)  

Produk pemasaran sosial tidak selalu penawaran fisik. Sebuah 

kelanjutan dari produk yang ada, mulai dari yang nyata, produk fisik untuk 

layanan, praktek dan akhirnya, ide-ide yang lebih tidak berwujud (misalnya, 

perlindungan lingkungan). Dalam rangka untuk memiliki produk yang 

layak, orang harus terlebih dahulu memahami bahwa mereka memiliki 

masalah yang sebenarnya, dan bahwa penawaran produk adalah solusi yang 

baik untuk masalah itu. Peran penelitian di sini adalah untuk menemukan 

persepsi konsumen dari masalah dan produk, dan untuk menentukan 
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seberapa penting mereka merasakannya untuk mengambil tindakan terhadap 

masalah. 

2. Price (Harga)  

Istilah harga berbeda dari pemasaran komersial. Di sektor nirlaba, 

harga mengacu pada apa yang konsumen harus lakukan untuk mendapatkan 

produk pemasaran sosial. Biaya ini mungkin moneter, atau malah mungkin 

memerlukan konsumen untuk menyerah secara tidak berwujud, seperti 

waktu atau upaya, atau risiko malu dan ketidaksetujuan. Jika biaya lebih 

besar daripada manfaatnya bagi seorang individu, nilai yang dirasakan dari 

penawaran akan rendah dan akan tidak mungkin diadopsi. Namun, jika 

imbalan tersebut dianggap lebih besar dari biaya mereka, kemungkinan 

mencoba dan mengadopsi produk jauh lebih besar. Persepsi biaya dan 

manfaat ini dapat ditentukan melalui penelitian, dan digunakan dalam 

memposisikan produk. 

3. Place (Distribusi/Lokasi).  

Distribusi menggambarkan cara bahwa produk mencapai konsumen. 

Untuk produk yang nyata, hal ini mengacu pada sistem distribusi termasuk 

gudang, truk, tenaga penjualan, gerai ritel dimana itu dijual, atau tempat-

tempat itu diberikan secara gratis. Untuk produk tidak berwujud, tempat 

mengacu pada keputusan tentang saluran melalui mana konsumen dicapai 

dengan informasi atau pelatihan. Unsur lain tempat adalah memutuskan 

bagaimana untuk menjamin aksesibilitas korban dan kualitas pelayanan. 

Dengan menentukan kegiatan dan kebiasaan dari target audiens, serta 
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pengalaman dan kepuasan dengan sistem pengiriman yang ada mereka, para 

peneliti dapat menentukan cara yang paling ideal distribusi untuk 

persembahan. 

4. Promotion (Promosi)  

Promosi terdiri dari penggunaan terintegrasi dari periklanan, public 

relations, promosi, advokasi media, personal selling dan kendaraan hiburan. 

Fokusnya adalah pada menciptakan dan mempertahankan permintaan untuk 

produk. Iklan layanan masyarakat atau iklan yang dibayar adalah salah satu 

cara, tetapi ada metode lain seperti kupon, acara media, editorial. Penelitian 

sangat penting untuk menentukan kendaraan yang paling efektif dan efisien 

untuk menjangkau khalayak sasaran dan meningkatkan permintaan. 

Beberapa P tambahan dari pemasaran sosial meliputi: Partnership dan 

Policy. 

5. Partnership (Kerjasama) 

Isu-isu sosial dan kesehatan sering begitu rumit sehingga satu lembaga 

tidak dapat menyelesaikan dengan sendirinya. Anda perlu untuk 

bekerjasama dengan organisasi lain di masyarakat untuk benar-benar efektif. 

Anda perlu mencari tahu mana organisasi memiliki tujuan yang sama 

dengan Anda, belum tentu tujuan yang sama, dan mengidentifikasi cara-cara 

Anda dapat bekerja bersama-sama. 

6. Policy (Kebijakan) 

Program pemasaran sosial dapat melakukannya dengan baik dalam 

memotivasi perubahan perilaku individu, tetapi yang sulit untuk 
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mempertahankan lingkungan kecuali mereka berada di dukungan yang 

berubah untuk jangka panjang. Seringkali, perubahan kebijakan yang 

diperlukan, dan program advokasi media dapat menjadi pelengkap yang 

efektif untuk program pemasaran sosial. 

 

E. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Sumber : Olahan peneliti dari berbagai sumber

Pengembangan 

Perencanaan Pemasaran 

Sosial 

1. Background, Purpose, 

and Focus  

2. Situation Analysis 

3. Target Market Profile 

4. Marketing Objectives 

and Goals 

5. Target Market 

Barriers, Benefits, and 

the Competition 

6. Positioning Statement 

7. Marketing Mix 

Strategies 

8. Evaluation Plan 

9. Budget 

10. Implementation Plan 

Model Social Marketing Isu Sosial:  

Tingginya angka perceraian 

di Kota Malang 

Ide Sosial:  

Kuliah Pernikahan 

 

Model Adopter: 

Calon Pengantin dan Pengantin Baru 

Change Agent: 

Klinik Keluarga Sakinah 

Behavior Change: 

 Kesiapan menjelang pernikahan 

 Keharmonisan rumah tangga 

Model LSM 

Model Produsen 

Model Gabungan 
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E.1 Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka penelitian difokuskan pada 

pengembangan perencanaan pemasaran sosial sebagai indikator dari social 

marketing tentang Kuliah Pernikahan pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan 

Daerah Aisyiyah Kota Malang yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Background, Purpose, and Focus, yakni alasan yang melatarbelakangi, 

tujuan, dan fokus Program Kuliah Pernikahan. 

2. Situation Analysis, yakni menganalisa keunggulan, kekurangan, peluang, 

dan tantangan Program Kuliah Pernikahan serta upaya yang telah 

dilakukan. 

3. Target Market Profile, yakni mendeskripsikan profil peserta Program 

Kuliah Pernikahan.  

4. Marketing Objectives and Goals, yakni memaparkan tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai dalam Program Kuliah Pernikahan.  

5. Target Market Barriers and Benefits, yakni memaparkan hambatan dan 

manfaat Program Kuliah Pernikahan. 

6. Positioning Statement, yakni memaparkan perjuangan peserta program 

Kuliah Pernikahan untuk mendapatkan kesiapan dalam membina rumah 

tangga. 

7. Marketing Mix Strategies, yakni memaparkan bauran pemasaran dengan 

4P+2P dalam program Kuliah Pernikahan. 

8. Evaluation Plan, yakni memaparkan perencanaan evaluasi dari program 

Kuliah Pernikahan. 
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9. Budget, yakni memaparkan biaya yang dikeluarkan oleh peserta program 

Kuliah Pernikahan baik berupa uang atau non uang. 

10. Implementation Plan, yakni memaparkan perencanaan implementasi dari 

program Kuliah. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1  Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis penelitian deskriptif  

yaitu, “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengerakkan, 

melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian (orang, lembaga, dan lain-lain) saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 2003:63). Dalam hal ini 

penulis mendeskripsikan model kampanye sosial Klinik Keluarga Sakinah 

berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

dokumentasi di lokasi penelitian. 

F.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang model kampanye sosial Klinik Keluarga Sakinah (KKS) 

ini dilaksanakan di Sekretariat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang yang 

terletak di Jalan Gajayana 28 B Kota Malang. Alasan dipilihnya lokasi ini karena 

tempat tersebut merupakan kantor KKS dan PDA Kota Malang yang 

menyelenggarakan program Kuliah Pernikahan.  

F.3 Subyek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari 

hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal 
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populasi dan sampel (Kriyantono, 2011:161). Sampel pada riset penelitian 

kualitatif disebut subjek penelitian. Istilah “subjek penelitian” merujuk pada 

orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang 

diteliti. Subjek penelitian ini yang akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian (Faisal, 1992:109). 

Untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) 

lebih tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Selanjutnya, bilamana 

dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi baru, 

proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian, 

penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah 

sampel (subjek penelitian) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama 

tergantung dari: a) tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan b) kompleksitas 

dan keragaman fenomena sosial yang diteliti (Bungin, 2005:53). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan subjek penelitian berupa 

individu dari pihak Klinik Keluarga Sakinah (KKS) dan Pimpinan Daerah 

Aisyiyah (PDA) Kota Malang dalam Program Kuliah Pernikahan yang mengerti 

dan memahami tentang sosial marketing yang dilakukan oleh lembaga tersebut. 

Sedangkan informan penelitian adalah 3 orang individu yang dipilih untuk 

dimintai keterangan melalui wawancara yang mewakili KKS dan PDA Kota 

Malang dan memahami seluk beluk tentang sosial marketing program Kuliah 

Pernikahan, yang terdiri dari:  

1. Koordinator KKS. Alasan dipilihnya subjek penelitian ini dengan 

pertimbangan beliau yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan 
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pengelolaan jasa layanan yang diberikan oleh KKS. Selain itu beliau juga 

berkompeten dan mempunyai pengetahuan lebih dalam hal social marketing 

yang diterapkan selama ini di klinik tersebut. 

2. Kolega Administrasi KKS. Alasan dipilihnya subjek penelitian ini dengan 

pertimbangan beliau yang mengerti sistem administrasi dalam program Kuliah 

Pernikahan. 

3. Sekretaris PDA Kota Malang. Alasan dipilihnya subjek penelitian ini dengan 

pertimbangan beliau turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan program 

Kuliah Pernikahan bersama KKS.  

F.4 Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah orang-

orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam penelitian, yakni Ketua Pimpinan 

Daerah Aisyiyah Kota Malang dan Ketua Program Kuliah Pernikahan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku 

literatur, jurnal ilmiah, data dari instansi yang berupa dokumen, peraturan 

perundang-undangan dan informasi lain serta laporan yang terkait dengan masalah 

penelitian ini. Sumber data sekunder lainnya adalah dokumentasi dalam bentuk 

foto, brosur produk, dan dokumen yang diperoleh dari Klinik Keluarga Sakinah 

dan Ketua Program Kuliah Pernikahan. 
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F.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek). Penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Menurut Kriyantono (2011:100) wawancara 

mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) 

secara intensif. Pada wawancara mendalam ini, penulis relatif tidak mempunyai 

kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban.  

b. Dokumentasi 

Data penelitian juga bisa diperoleh dari sumber dokumen dan data 

statistik. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi, seperti buku harian, surat-surat, dan 

dokumen resmi. Keuntungan bahan tulisan ini antara lain bahan itu sudah ada, 

sudah tersedia dan siap pakai. Menggunakan bahan ini tidak meminta biaya, 

hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Dokumen resmi banyak 

terkumpul di tiap kantor atau lembaga. Diantaranya ada yang mudah diperoleh 

dan terbuka bagi umum untuk dibaca, akan tetapi ada pula yang bersifat intern, 

bahkan ada yang sangat dirahasiakan demi kepentingan dan keamanan 

perusahaan, lembaga atau negara. (Ardianto, 2011:185-186). Data yang 

dikumpulkan dari teknik dokumentasi ini adalah data pelengkap dari bahan 
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penelitian yaitu dengan cara pencatatan atau pengutipan dari dokumen-dokumen, 

arsip-arsip dan sumber-sumber lainnya untuk melengkapi data yang lain. 

F.6 Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada 

prinsipnya berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan 

demikian laporan yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah 

dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di 

balik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep 

(konseptualisasi) (Hamidi, 2005:78-79). 

Melalui teknik analisis data, peneliti menguji kemampuan nalar dalam 

menghubungkan fakta. data dan informasi yang diperoleh. Dan selanjutnya akan 

dianalisis sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan kebenaran dari setiap 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2009:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam melakukan analisis data, ada 

langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
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b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam nalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini 

sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.  

Gambar 1.2 

Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 
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F.7 Keabsahan Data 

Metode yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber 

data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas 

gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan 

dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan 

tangkapan realitas secara lebih valid (Pawito, 2007:97). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik triangulasi umber data dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara, 

peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. 

Sedangkan triangulasi teori berupa sebuah rumusan informasi atau thesis 

statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori 

yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik 

secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

 


