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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang 

Pada era ini perekembangan negara bukan hanya dilihat dari kekuatan 

pemeritahannya tetapi juga dilihat dari potensi dan kapasitas element-elemen yang ada 

didalam negara tersebut. Negara dapat dikatakan berhasil dan berkembang bila telah 

mampu mengontrol perkembangan elemen didalamnya secara merata. Dalam 

perkembangan tersebut, komunikasi sangat diperlukan untuk pencapain target yang 

diinginkan dan penyampaian tujuan program perkembangan kepada masyarakat umum. 

Ini dilakukan agar timbul sebuah kesinambungan antara pemikiran masyarakat terhadap 

program perkembangan yang dilakukan.  

Daerah, masyarakat, budaya, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) merupakan beberapa element yang ada dalam negara. Seringkali 

perkembangan suatu negara diukur melaui tingkat pembangunan berupa fisik karena 

dianggap tingkat keberhasilannya lebih mudah dinilai, dibandingkan dengan 

peningkatan potensi yang ada dalam masyarakat. Padahal perlu diketahui bahwa 

pembangunan yang benar adalah pembangunan yang dapat mencakup semuanya secara 

keseluruhan baik itu berupapembangunan fisik maupun non fisik. Salah satu 

pembangunan yang sangat penting adalah pembangunan manusia dan ini tergolong 

dalam pembangunan non fisik. Ada tiga elemen yang menjadi tolak ukur keberhasilan 

pembangunan manusia yaitu: 
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1. Panjang umur (longevity). Indikator dalam elemen ini adalah tingkat harapan 

hidup (life expectancy), dimana maksud dari hal ini tingkat kehidupan yang 

panjang merupakan sesuatu yang bernilai. Hal ini tentunya berkaitan dengan 

tingkat gizi dan kesehatan. 

2. Pengetahuan (knowledge). Indikatornya adalah tingkat melek huruf (literacy 

rate), oleh karena itu tentunya tingkat buta aksara harus berusaha dikurangi 

bahkan dihapuskan dalam upaya peningkatan pengetahuan manusia. 

3. Standar hidup yang pantas (decend living standards). Dari tiga elemen yang 

ada, elemen ini paling sulit dalam penghitungannya. Sementara ini indikator 

yang digunakan adalah pendapatan perkapita yang disatukan dengan daya beli 

(purchasing power) yang telah disesuaikan dengan pendapatan perkapita real 

dari Pendapatan Bruto Domestik (GDP). 

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (human development 

indeks), setiap negara diberi score berdasarkan posisi masing-masing dalam setiap 

bidang yang dijadikan kriteria pengukuran tadi. Berdasarkan perolehan score masing- 

masing, maka tiap negara diketahui di mana letaknya dalam urutan keseluruhan. 

Dengan demikian dketahui peringkat (rangking) seluruh negara di dunia dalam 

pencapaian masing-masing untuk pembangunan manusia (Zulkarimen Nasution: 1998: 

65).  

Sedangkan seorang ahli ekonomi yang berasal dari Swedia bernama Gunnar 

Myrdal berpendapat dan mengelompokkan Indonesia sebagai negara lunak (soft states), 

karena Indonesia dianggap gagal dalam menumbuhkan etos masyarakatnya 
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(Sinamo:2005). Rendahnya Etos masyarakat ini dapat kita lihat dari rendahnya 

kepercayaan diri, sedikitnya kompetensi, tidak kokohnya intergritas negara maupun 

masyarakat, tidak berkembangnya kreatif serta inovasi, kurangnya komitmen dan 

tanggung jawab, sulitnya memegang janji atau  titipan,  tingginya tingkat konsumtif dan 

rendahnya budaya hemat.  

Pengembangan negara tidak hanya dilihat dari pengembangan pembangunan 

secara fisik tetapi non fisik juga, serta dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada 

didalamanya. Mengenai pendapat Gunnar Myrdalmengenai Indonesia sebagai negara 

lunak, seharusnya menjadi bahan renungan kita bersama mengenai dimana letak 

kekurangan pembangunan yang dilakukan serta bagaimana solusi yang tepat untuk 

menyelesaikannya. Tetapi  pendapat Gunnar Myrrdal tersebut memang tidak dapat 

dipungkiri. Ini dapat dilihat bila Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga 

seperti Malysia dan Singapore, maka Indonesia memang masih jauh tertinggal. Hal ini 

tentunya dikarenakan adanya pengembangan pembangunan yang salah dan tidak 

merata.  

Fenomena nyata ini dapat kita lihat di Pulau Lombok yang merupakan salah satu 

pulau dari provinsi Nusa tenggara Barat (NTB). Pulau indah ini dikelilingi oleh 33 

pulau kecil lainnya, lautan dan garis pantai yang indah. Pulau ini tergolong pulau kecil 

karena luasnya hanya berkisar 10 ribu kilometer persegi. Walaupun pulau ini tergolong 

pulau yang kecil namun kepadatan penduduknya cukup tinggi karena dihuni sekitar 

3.166.789  juta jiwa.  Dari 3.166.789  juta jiwa tersebut mayoritas penduduk lombok 

sebesar 70% bermukim didaerah pedesaan. Dan sebagian besar mereka bekerja 



4 

 

sebagiburuh Tani yang tidak memilki lahan pribadi. Sebenarnya buruh tani dan hasil 

panen padi di Lombok yang berlimpah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi 

daerahnya sendiri (NTB). Bahkan bagi daerah lain, contohnya Jawa. 

 Berlimpahnya hasil tani di Lombok sangat berbeda dengan keadaan ekonomi 

para petani yang rata-rata ada dalam garis kemiskinan. Hal ini diakibatkan karena 

rendahnya SDM khususnya para petani, dan hal ini juga berkesinambungan dengan 

rendahnya mutu pendidikan serta kesehatan gizi masyarakat . Sistem pemerintahan yang 

telah berjalan tidak merubah kehidupan masyarakat Lombok. Hal ini juga dilontarkan 

oleh warga bernama Muhaili. “Apa ada calon gubernur yang nanti kalau terpilih mau 

memikirkan agar bagaimana petani tembakau seperti kita ini tidak kesulitan modal 

menanam? Buktinya, gubernur sudah berganti berkali-kali, nasib kami tetap tak pasti,” 

ucap Muhaili (Farid Tolomundu dan Mochammad Yamin, 2007: 19).  

Dari sini dapat kita ketahui bahwa potensi modal sosial di Lombok telah gagal 

dikelola menjadi sumber daya yang bermanfaat serta dapat memicu pembangunan 

masyarakat yang konstruktif. 

Setiap daerah memilki modal sosial tersendiri. Lombok memiliki modal sosial 

yaitu institusi lokal yang disebut banjar. Makna kata banjar dalam kamus Kawi-

Indonesia adalah “baris atau lingkunagan”, menurut kamus Jawa-Kuno Indonesia 

banjar merupakan “deret atau jajar” , sedangkan menurut kamus Kawi-Jawa Gubahan 

adalah“urut  atau urut-urutan”, dan meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia banjar 

adalah “bagian dari desa, setingkat rukun  warga atau dukuh yang dikepalai seorang 
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Kelian”.  Sedangkan dalam pemahaman masyarakat Lombok Banjar merupakan 

“persekutuan komunitas terkecil yang eksistensinya berada pada setiap gubug atau 

kampung”, dimana dalam banjar tersebut terdapat kegiatan kegiatan sosial yang 

dilakukan secara spontan dalam satu lingkungan.  

Banjar telah lama tumbuh di pulau ini. Di dalam kegiatan banjar tertanam 

semangat besiru yang menjadi penyemangat kegiatan yang ada dalam banjar. Besiru 

adalah bnetuk aktif dari kata siru  yang bermakna “ke-saling-an”. Semangat besiru ini 

bersifat spontan, kolektif dan berdasarkan reme (sikap membantu atau menolong 

sesama secara sukarela, senang, dan hati ikhlas). Semangat besiru inilah yang menjadi 

modal sosial dalam banjar. Tetapi ternyata modal sosial besiru ini tidak efektif dalam 

melakukan perubahan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan hal tersebut muncul pada 

waktu atau moment tertentu saja, seperti pada saat kematian dan perkawinan.  

Hanya dalam saat adanya perkawinan dan kematian ini banjar berperan aktif 

dan efektif unutk meningkatkatkan semangat masyarakat dalam semangat saling berbagi 

atas dasar spirit besiru.Tetapi hal ini tidak dapat timbul dan terlihat dalam kegiatan yang 

lainnya. Oleh karena Revitalisasi banjarperlu dilakukan untuk menjadikan spirit besiru 

melahirkan energi sosial yang besar dan spontan dalam banjar. Selain itu bisa terkelola 

untuk semua hal-hal yang produktif tidak hanya dalam kegiatan 

banjarpernikahan(banjar merariq) dan banjar kematian(banjar mate)melainkan dalam 

semua aspek kehidupan yang dapat membantu pesenjahteraan kehidupn masyarakat 

Lombok. Hal ini digagasi oleh budayawan Lombok bernama Mochammad Yamin, yang 

direlaisaikan sejak 1997. 
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Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadapa sistem pemerintahan maka 

timbul pemikiran dari masyarakat untuk melakukankan pembangunan yang tidak 

bergantung pada kinerja atau sistem pemerintah. Pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan yang menggunakan institusi budaya lokal melalui revitalisasi banjar. 

Awal revitalisasi banjar ini dilakukan Mochammad Yamin di desa Mentong betok, 

Lombok Timur yang merupakan daerahnya sendiri. Karena lambatnya pembangunan 

tingkat kesadaran yang diikuti dengan lambatnya bentuk aksi nyata yang dilakukan 

mengakibatkan revitalisasi didaerah ini menjadi gagal. Kegagalan revitalisasi banjar 

didaerahnya sendiri tidak menyurutkan Yamin untuk melanjutkan revitalisasi. Dengan 

belajar dari kegagalannya, Yamin akhirnya memahami bahwa revitalisasi banjar akan 

terwujud jika sejak awal kita dapat membangun nilai transparasi dan akuntabilitas 

dalam masyarakat. Sehingga apabila kedua hal tersebut telah terbentuk maka trust juga 

akan muncul dengan sendirinya.  

Menurut data BPS 2010 pulau Lombok meiliki 400 desa dengan jumlah 

penduduk sebanyak 3.166.789 jiwa. Apabila rata-rata suatu desa kita memilki 5-6 dusun 

atau gubug, dan setisp gubug itu terdapat satu banjar maka berati paling kurang terdapat 

2000 banjar di pulau ini. Sejak awal gagasan sampai drealisasikannya, secara kuatitatif 

jumalah banjar yang melakukan revitalisasi masih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

banjar yang ada. Belum banyaknya banjar yang belum melakukan revitalisasi 

merupakan sesuatu yang harus diselesaikan secar cepat. Namun walaupun masih 

sedikitnya banjar yang melakukan revitalisasi tetapi revitalisasi banjar telah 

memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap masyarakat Lombok. 
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Banjar Temolankabupaten Lombok Timur merupakan salah satu banjar yang 

berhasil dan memilki perkembangan yang cukup pesat dalam revitalisasi dibandingkan 

banjar lainnya. Karena keberhasilan revitalisasi banjar Temolan ini dinilai cukup 

berhasil sehingga menarik sejumlah lembaga untuk memberikan perhatian khusus 

terhadap revitalisasi banjar. Lembaga tersebut antara lain, Yayasan Kristen untuk 

Kesehatan (YAKUMM) yang meberi bantuan dan dalam proses pembangunan bale 

banjar dan lembaga internasional Ashoka Foundation yang menjadikan Mochammad 

Yamin sebagai fellow(anggota) organisasi mereka.  

Ashkoka foundation merupakan asosiasi global para wirausahawan sosial yang 

memberikan solusi sistematis kepada dunia dalam menghadapi problem sosial. Sebagi 

fellow dari 2000-2005, Yamin diberi dukungan dana serta jaringan untuk mempercepat 

perkembangna gagasan revitalisasi banjar. Dan pada tahun 2005 banjar Temolan 

terpilih sebagai role model institusi budaya lokal yang dapat melaukan penggalangan 

sumber daya lokal yang berbasis warga negara. Hal inilah yang membuat permaslahan 

revitalisasi di banjar Temolan ini menarik untuk diteliti. Karena dalam proses 

perkembangan dalam banjarTemolan ini termasuk dalam komunikasi proses kegiatan 

public relation yang merupakan sebuah proses berkelanjutan.  

Selain itu dalam revitalisasi banjar temolan terdapat kegiatan komunikasi social 

marketing. Komunikasi Social marketing merupakan instrumen pendekatan baru dalam 

menanggulangi masalah sosial. Konsep kominikasi social marketing digunakan untuk 

menangani permasalahan sosial terhadap penyebaran ide atau gagasan barudalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilihata dari hal tersebut maka social 
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marketing memang digunakan dalam penyebaran ide atau gagasan baru revitalisasi 

banjar Temolan ini. Dimana dalam penyebaran ide dalam social marketing ini 

menggunakan metode kampanye perubahan sosial (social change campaigns). 

Adapun analisis awalsocial change campaigns terdapat lima elements yaitu: 

a. Permasalahan (Cause). Objek sosial yang merupakan change agent percaya akan 

menemukan jawaban aras permasalahan sosial. 

b. Agent Perubah (Change Agent). Seorang, oraganisasi, atu kelompok yang 

memberikan tentang perubahan sosial melalui sebuah kampanye sosial. 

c. Sasaran yang akan dirubah (Target Adopters). Seorang, kelompok, atau populasi 

yang menjadi sasaran dari social change campaign yang dilakukan oleh pemasar 

sosial (social marketer) yang bertujuan untuk terjadinya suatu perubahan. 

d. Media (Channels). Komunikasi dan distribusi yang mrupakan saluaran untuk 

mempengaruhi dan respon terhadap perubahan dan transmisi bolak-balik atara 

change agent dan target adopters. 

e. Strategi pengubah (change strategy). Pengarahan dan adopsi program yang 

dilakukan oleh  change agent untuk memeberikan dampak perubahan sikap serta 

perilaku pada  target adopters. 

Dalam menyampaikan revitalisasi banjartemolan tentunya seorang penggagas 

ide revitalisasi banjar harus melakukan sebuah kampanye perubahan sosial (social 

change campaigne) dengan revitalisasi banjar sebagai objek sosialnya. Dimana dalam 

pemahamannya kampanye perubahan sosial adalah usaha suatu kelompok (the change 
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agent), yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi kelompok lainnya (target 

adopters ) untuk menerima atau membiarkan ide, sikap, tindakan dan kelakuan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas adalah 

”Bagaimana komunikasi social marketingyang dilakukan dalam revitalisasi Banjar 

Temolan”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah “Mengetahui bagaimanakomunikasi social 

marketingyang dilakukan dalam revitalisasi Banjar Temolan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini dapat memperkaya refrensi terhadap penelitian 

yang mengkaji revitalisasi suati institusi budaya lokal. Selain itu juga dapat 

memberikan tambahan pengetahuan baru pada ilmu komunikasi atau civitas 

akademika lainnya. 

2. Manfaat praktis  

Memberikan informasi dan data mengenai perkembangan Revitalisasi 

Banjar Temolan Dusun Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatam Keruak, 
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Kabupaten Lombok Timur. Sehingga hsil penelitian ini akan dapat membantu 

evaluasi perkembangan revitalisasi yang telah dilakukan. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Social Marketing 

Komunikasi social marketing merupakann proses komunikasi yang didalamnya 

terdapat strategi pemasaran sosial dalam upaya perubahan sosial masyarakat. Alwi 

Dahlan guru besar Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Indonesia, melihatmarketing sebagai pendekatan untuk menangani masalah sosial dalam 

pembangunan (Kompas, 2008:350). Selain itu pemecahan permasalahan sosial juga 

tidak luput dari pengaruh besarnya proses komunikasi yang terjadi didalam proses 

social marketing. Sehingga dapat kita artikan komunikasi social marketing disini 

merupakan suatu pendekatan ekonomi dalam studi komunikasi sebagai rangkaian proses 

pemecahan permasalahan sosial. 

E.1.1Komunikasi 

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian pesan (messages)baik berupa 

simbol maupun kode dari satu pihak kepihak yang lainnya (Hamidi, 2010:2).  

Dari 126 pengertian komunikasi yang ditemukan maka Dance dan Larson 

mengidentifikasi tiga dimensi konseptual penting yang mendasari perbedaan pengertian 

komunikasi tersebut (Dani Vardiansyah, 2004:9): 
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a. Tingkat observasi atau derajat keabstrakannya, bersifat umum karena 

dalam definisi ini menyatakan keterkaitan antara satu bagian dengan 

bagian lainnya dalam kehidupan.  Untuk pemahamn secar khususnya 

menyatakan bahwa komunikasi merupakan alat untuk mengirim pesan 

militer, perintah, dan sebgainya melalui telepon, telegraf, radio, kurus 

dan sebgainya. 

b. Tingkat kesengajaan, mendefinisikan komunikasi adalah situasi-situasi 

yang memungkinkan suatu pesan kepada seorang penerima dengan 

disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Sedangkan definisi 

yang mengabaikan kesengajaan misalnya dari Gode (1959), komunikasi 

sebagai suatu proses yang membuat sesuatu yang semula dimilki oleh 

seseorang atau monopoli seseorang menjadi milki dua oorang atau lebih. 

c. Tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan, definisi komunikasi ini 

menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses pertukaran informasi 

untuk mendapatkan saling pengertian. Sedangkan yang tidak menkankan 

keberhasilan adalah definisi yang menyatakan komuniksi adalah proses 

transmisi informasi (Littlejohn: 2002). 

 

 

 

 

 



12 

 

E.1.1.1 Model komunikasi Berlo 

SOURCE          MESSAGE          CHANNEL         RECEIVER 

 Elements                              Structure  

 

  Treatment  

 

 Content Code 

 

 

Ini merupakan model komunikasi yang dibuat oleh Berlo seorang doktor 

komunikasi. Model ini dikenal dengan model SCMR (Stimulus-Medium-Channel-

Receive) (Dani Vardiansyah, 2004: 131). Dilihat dari gambar model tersebut menurut 

Berlo sumber dan penerima pesan dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu: 
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Dan yang menjadi kelebihan pada model Berlo ini adalah tidak adanya 

keterbatasan pada komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan 

berbagai bentuk komunikasi tertulis lainnya. Model Berlo ini bersifat merangsang 

penelitian (heuristik). 

E.1.1.2 Unsur-unsur komunikasi 

Pemahaman tentang unsur-unsur komunikasi antara lain (Hamidi, 2010:3): 

a. Komunikator, individu atau kelompok yang menyampaikan pesan (message). 

Disini komunikatorlah yang meiki inisiatif atau gagasan terjadinya komunikasi 

serta mengarahkan proses komunikasi.  

b. Komunikan, individu atau kelompok yang menerima pesan verbal ataupun 

nonverbal dalam bentuk simbol yang kemudian diubah oleh otak atau pikiran 

menjadi makna simbol. 

c. Pesan (message), semua yangdilakukan dan dikatakan oleh partisipan 

komunikasi selama partisipan komunikasi melakukan interpretasi terhadap 

perilaku komunikasi. 

d. Saluran (chanel, media), adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan 

simbol atau kode. 

e. Efek, perubahan yang terjadi pada komunikan, baik dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, sikap (cara berpikir, perasaan, kesukaan dan kecenderungan 

bertindak, covert), maupun perilaku atau tindakan nyata (overt). 
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E.1.2 Social Marketing 

“The social marketing approach to social change. Social marketing is a strategy 
for changing behavior. It combines the best elements of the . traditional approaches 
to social change in an integrated planning skills: and action framework and utilizes 
advances in communication technology and marketing”(Kotler dan Roberto, 
1989:24). 

Sosial marketing adalah startegi untuk merubah suatu kelakuan atau kebiasaan. Hal 
ini disatukan dengan unsur-unsur terbaik dari tindakan tradisional untuk perubahan 
sosial dalam perencanaan penyatuan dan awal tindakan serta sampai adanya 
kemajuan dalam tekhnologi komunikasi dan keterampilan marketing. 

Program social marketing merupakan upaya untuk memanfaatkan teknik-teknik 

dan sumber-sumber usaha komersial untuk mencapai tujuan sosial dalam hal 

tersedianya perlengkapan, informasi dan pelayanan secara luas (Nasution, 1992:121) 

a. Istilah social marketing menggambarkan esensi dari melayani kepentingan sosial 

melaui tenik-teknik pemasaran  

b. Pemasaran sosial memanfaatkan konsep-konsep segmentasi pasar, penelitian 

konsumen, pengembangan konsep, komunikasi, fasilitas, insentif dan teori 

pertukaran untuk memaksimalkan respon dari kelompok sasaran 

c. Pemasaran sosial dijuluki juga “Social Cause Marketing, idea marketing, atau 

public issue marketing”.  

Social marketing sebagai pendekatan baru dalam mengatasi permasalahan sosial 

dipicu oleh munculnya kenyantaan bahwa marketing sebagai instrumen bisnis dari 

perusahaan telah berhasil menjalankan tujuannya dalam negara maju dan berkembang 

dalam menyebarkan berbagai komoditi ekonomi (economic goods). Keberhasilan 

marketing dalam penyebaran produk ekonomi mendorong pemikiran untuk 
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mengaplikasikan efektifitas kampanye di bidang masalah sosial. Social Marketers yang 

tumbuh selayaknya ahli marketing dari perusahaan bisnis atau ekonomi (economic 

goods) yang harus mampu mengatur anggaran belanja dalam mix marketing social, yang 

bermanfaat untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Tujuan yang dimaksud disini 

adalah perubahan perilaku (change behavior) sasaran konsumen atau target adopter 

segments.  

Dalam Social marketing terdapat tujuh elemen (peralatan penting), dimana 

empat elemen pertama merupakan elemen yang terbentuk dalam pemahaman marketing 

ekonomi sedangkan tiga elemen beringkutnya merupakan elemen tambahan pelengkap 

sebagai elemen social marketing. Elemn tersebut antara lain: 

a. Product (produk) 

b. Price (harga) 

c. Place (distribusi) 

d. Promotion (Promosi) 

e. Personnel (Personil) 

f. Presentation (Persentasi) 

g. Process (Proses) 
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 Elemen-elemen ini harus kita pahamai dalam pelaksanaa social marketing. 

Pada bagian promotion(promosi) social marketing sangat membutuhkan promotor 

handal. Selain itu seorang promotor harus handal dalam proses promosi prosuk 

sosial melalui sebuah kampanye yang merupakan proses tahapan untuk 

mendorong perubahan perilaku masyarakat yang diinginkan oleh pelaksana social 

marketing atau social agency. Disini Promotor kedudukannya sama dengan 

seorang komunikator sehingga harus terampil, mampu menjelaskan secara efektif 

mengenai produk social yangdipasarkan sehingga komunikasi yang 

disampaikantepat pada sasaran masyarakat yang dituju (Bakir Hasan, 2008:354). 

Strategi komunikasi penyampaian pesan atau informasi dalam Social 

marketing dapat dilakukan dengan mengadakan kombinasi pendekatan tradisional 

dalam kerangka strategi dari manejemen Public Relation. Strategi tersebut 

diawalai dengan adanya sebuah perencanaan (planning), pelaksanaan kegiatan 

(action planning) serta komunikasi  

(communication) yang terintegrasikan dengan memanfaatkan “teknologi 

komunikasi canggih” yang dipadukan dengan keahlian pemasaran program 

kemasyarakatan (social marketing expert). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat 

Kotler dan Roberto mengenai pemahaman social marketing.  

Kampanye perubahan sosial sejak tahun 1971 sering dilakukan dalam 

menangani kasus-kasus di negara maju seperti di Inggris. Contohnya dalam 

kampanye agar masyarakat mau melakukan penyuntikkan secara massal untuk 

pencegahan menularnya penyakit cacar. Dan pada tahu 1987 diadakannya 

kampanye yang ditujukan pada masyarakat untuk menerima Konstitusi Amerika 

yang baru serta melibatkan beberapa lembaga penelitian dan pengembangan 
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masyarakat. Pada saat ini banyak negara maju dan berkembang memfokuskan 

kampanye perubahan sosial pada perubahan-perubahan sebgai berikut: 

1. Bidang kesehatan, seperti: kampanye anti rokok, pencegahan 

penyalhgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta anti HIV/AIDS 

serta peningkatan kesehatan, gizi, dan fisik dalam jangka panjang. 

2. Bidang lingkungan hidup dan kehidupan sosial, sepert: kampanye hemat 

air bersih, kampanye udara bersih, kampanye penghijauan, perlindungan 

alam dan satwa di hutan lindung, kampanye pelestarian terumbu karang, 

dll. 

3. Bidang pendidikan, seperti: kampanye pemberatasan buta huruf dan wajib 

belajar, serta pendidikan berdasarkan kompetensi sekolah yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

4. Bidang hukum, seperti: kampanye kesadaran hukum (Kadar-Kum), 

kampanye anti korupsi, dll. 

5. Bidang Politik, seperti: Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dan 

kebebasan pers dalam pemerintah yang demokrasi dan terbuka. 

Kampenye perubahan sosial ini dapat berhasil apabila adanya dukungan 

yang kuat dari komponen pemerintah, pelaku bisnis, organisasi/lembaga, 

kemasyarakatan dan masyarakat umum. Pada perkembangannya, social marketing 

saat ini telah menjadi teknologi manajemen perubahan sosial yang berkaitan 

dengan disain (rancangan), pelaksanaan kegiatan dan kontrol serta evaluasi dari 

program peningkatan satu atau lebih peraktik sosial dalam suatu kelompok  atau 

lebih target adopter (sasaran perubahan), yang berhubungan dengan produk-
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produk. Ada tiga tipe dalam produk social yaitu, gagasan sosial (social idea), 

parktek sosial (social practice) dan berupa objek nyata (tangible object) .  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Social Marketing Product (Kotler dan Roberto, 1989) 

Contoh dari kampanye perubahan sosial yang berhubungan dengan tipe 

produk sosial yaitu: 

1. Tipe pertama ide sosial (social idea) yang berhubungan dengan 

kepercayaan (belief), sikap (attitude), serta nilai-nilai (value) yang berlaku 

di lingkungan masyarakat serta mempengaruhi pola pemikiran mengenai 

kehidupan masyarakat. Social ideayang termasuk dalam sebuah sikap 

(attitude)adalah, kampanye keluraga berencana (KB) yang kampanyenya 

berbunnyi “Bayi yang direncanakan akan lebih diperhatikan dibandingkan 

dengan anak yang lahir akibat kehamilan yang tidak direncanakan”.Social 

idea yang termasuk dalam belief  contohnya kampanye perubahan sosial 

“Merokok dapat mengancam kesehatan” serta “Kanker dapat diatasi jika 

diketahui dengan cepat”. Dan yang termasuk dalam kampanye perubahan 

Social product 

idea 

Practice 

Tangible Object 

Belief 

Attitude 

Value 

Behavior 

Act 
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sosial dalam produk social idea yang termasuk dalam value adalah 

kampanye “Hak Asasi Manusia”. Value adalah  keseluruhan gagasan 

tentang mana sesuatu yang benar dan yang tidak.  

2. Tipe kedua praktik sosial(social practice). Social practice ini berhubungan 

dengan tindakan dan perilaku (act and behavior). Social Practice yang 

termasuk dalam dalam act (tindakan) contohnya adalah 

mengkampanyekan vaksinasi masal untuk menhindari tertularnya penyakit 

cacar. Dan social practice yang termasuk dalam belief (kepercayaan) 

adalah mengubah pola prilaku contohnya berhenti merokok dan 

menggunankan alat kontrasepsi untuk mengontrol angka kelahiran. 

3. Tipe ketiga tangible object merupakan objek nyata yang merupakan 

produk fisik dari produk sosial. Contohnya adalah pil kontrasepsi, 

kondom, dan kampanye penggunaan sabuk pengaman untuk keselamatan 

dalam mengendarai mobil. 

Social marketing yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sosial 

mengikuti pertanyaan serta tujuan perubahan sosial yang telah ada, yaitu: 

No Pertanyaan Tujuan 

1 Gagasan atau paraktik sosial apa yang akan 

diubah, dan siapa target adopter yang 

dituju? 

Mendefinisikan perubahan 

2 Apa yang menbuat terbentuknya suatu 

perubahan yang berkualitas? 

Mendisain perubahan 
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3 Bagaimana cara membawa perubahan ini 

kepada target adopter? 

Mengirim perubahan 

4 Bagaimana kelanjutan yang akan dilakukan 

agar perubahan tidak berlangsung hanya 

sementara? 

Mempertahankan perubahan 

Hasil terjemahan Kotler dan Roberto, 1989:28 

Unsur utama yang harus diperhatikan dalam merancang strategi kampanye 

dalam social marketing adalah: 

1. Karakteristik Sosio demografis, yakni terdiri dari atribut eksternal kelas 

sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, usia, dan 

kemampuan dari masing-masing individu. 

2. Profil Psikologis, yakni atribut internal seperti, sikap, nilai-nilai individu, 

motivasi, trendi, kepribadian dan lain-lain. 

3. Karakteristik Perilaku Masyarakata, yakni pola perilaku, adat kebiasan, 

karakteristik dalam mengambil keputusan, musyawarah dan mufakat, 

kegotong-royongan, dll. 

E.1.3 Tahapan-tahapan dalam Social Marketing  

Untuk memahami soscial marketing lebih dalam kita terlebih dahulu harus 

paham mengenai tahapan apa saja yang harus dilakukan social marketing yang 

untuk membantu perubahan kehidupan sosial masyarakat. Ada empat tahapan 

yang dapat kita lakukan, yaitu: 

1. Menganilisis lingkungan social marketing 
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2. Meneliti dan menganalisis target adopter 

3. Merancang strategi social marketing 

4. Melaksanakan social marketing 

E.2 Revitalisasi Banjar 

 Makna kata revitalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti 

proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya 

kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau 

perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting 

atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya).Menurut Laretna T. 

Adishakti dalam tulisannya mengatakan bahwa kegiatan konservasi bisa 

berbentuk preservasi dan pada waktu yang sama saat melakukan 

pembangunan atau pengembangan, restorasi, replikasi, resontruksi, 

revitalisasi dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu aset masa lalu. 

Dalam pelaksanaan ini perlu adanya upaya lintas sektoral, multidimensi dan 

disiplin yang berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya berorientasi pada 

penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan 

peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. 

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan revitalisasi. 

Menurut Laretna peran teknologi informasi sabgat berperan penting dalam 

revitalisasi terutama dalam mengelola keterkaitan banyak pihak yang ikut 

terlibat dalam revitalisasi 

(http://www.scribd.com/doc/40138515/REVITALIASASI diakses pada 

25.01.2011, 07:54) 
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Makna kata banjar dalam kamus Kawi-Indonesia adalah “baris atau 

lingkunagan”, menurut kamus Jawa-Kuno Indonesia banjar merupakan “deret 

atau jajar” , sedangkan meurut kamus Kawi-Jawa Gubahan adalah “urut  atau 

urut-urutan”, dan meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia banjar adalah “bagian 

dari desa, setingkat rukun  warga atau dukuh yang dikepalai seorang Kelian”. 

Sedangkan dalam pemahaman masyarakat Lombok Banjar merupakan 

“persekutuan komunitas terkecil yang eksistensinya berada pada setiap gubug 

atau kampung”, dimana dalam banjar tersebut terdapat kegiatan kegiatan sosial 

yang dilakukan secara spontan dalam satu lingkungan (Farid Tolomundu dan 

Mochammad Yamin, 2007:13). 

Maka revitalisasi Banjar ini dapat dimaknai sebagai upaya kreatif, 

sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat modal sosial yang ada dalam 

banjar. Dalam revitalisasi digunakan komunikasi social marketing dalam proses 

penyebarannya dalam masyarakat, hal ini tentunya untuk menimbulkan  serta 

membentuk trust(kepercayaan) masyarakat terhadap program upaya Revitalisasi 

banjar.  

E.3 Masyarakat 

Masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut 

kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam 

bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Inggris dipaki istilah society yang berasal dari 

kata latin socius, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari 

akar kata Arab musyaraka, berarti “saling bergaul”. Adapun kata Arab untuk 

“masyarakat” adalah mujtama (Koentjaraningrat 1990: 143:144).  
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Masyarakat memang merupakan sebuah perkumpulan manusia yang saling 

bergaul dan berinteraksi satu dengan lainnya. Pergaulan manusia dapat 

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang mempermudah untuk melakukan 

sebuah interaksi komunikasi. Misalkan dalam kehidupan masyarakat modern yang 

terletak dalam geografi yang kecil dengan wilayah darat yang menyatu. Wilayah 

ini cenderung memiilkijaringan prasarana komunikasi yang lebih baik. Jaringan 

tersebut  berupa akses jalan raya, kendaraan, teknologi komunikasi yang canggih, 

media massa dan elektronik. Semua prasarana jaringan komunikasi ini 

menjadikan intensif komunikasi masyarakat modern lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan  negara kita yang geografinya lebih luas dan terdiri dari 

banyak pulau. 

Adanya semua prasarana yang ada dalam berinteraksi menjadikan warga 

dalam sutaiu kolektif manusia akan melakukan interaksi satu sama lain. Harus kita 

ketahui dan pahami bahwa tidak semua satu kesatuan manusia yang bergaul serta 

melakukan interaksi adalah masyarakat, karena selain bertgaul serta berinteraksi 

masyarakat juga harus memiliki ikatan khusus lainnya. Ikatan khusus yang 

menjadikan kesatuan manusia menjadi masyarakat adalah semua pola tingkah 

laku yang khas menyangkut semua aspek kehidupan. Dan pola disini harus 

bersifat telah pasti dan kokoh serta berkelanjutan dimana pola khas ini memang 

merupakan sebuah adat istiadat yang telah memiliki ciri tersendiri. 

Namun pemahaman masyarakat disini bukan berarti manusia yang 

berkumpul menjadi satu kesatuan itu dapat disamakan dengan sebuah 

perkumpulan atau crowd. Kasus ini telah diteliti oleh ilmu psikologi dan psikologi 
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sosial dikarenakan manusia itu mengandung sifat-sifat psikologi tertentu yang 

dapat dipergunakan orang lain untuk maksud-maksud positif maupun negatif.  

Pemahaman masyarakat dalam keperluan analisa antropologi adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas 

bersama. 

Definisi ini serupa dengan definisi yang diungkapkan oleh J.L. Gillin dan 

J.P. Gillin dalam bukunya yang berjudul Cultural Sociology (1954: 139), dimana 

masyarakat atau society adalah”...the largest grouping in which coommon 

customs, tradition, attitudes, and fellings of unity are operative.” Unsur grouping 

dalam defini kita sama dengan “kesatuan hidup”, unsur common customs, 

tradition sama dengan “adat istiadat”, dan unsur kontinuitas dalam definisi kita, 

serta unsur common attitudes and feelings of unity sama dengan unsur “identitas 

bersama”. Tambahan dari definisi Gillin adalah the largest, yang “terbesar”, yang 

tidak dimuat dalam defini pemahaman kita. 

E.3.1 Unsur-unsur dalam Masyarakat 

E.3.1.1 Kategori Sosial 

Kategori sosial merupakan suatu pemahaman yang lebih disamakan 

dengan perkumpulan atau crowd. Karena disini kategori sosial merupakan suatu 

kesatuan sosial yang tidak terikat dengan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. 

Kategori sosial ini biasanya terbentuk karena adanya ciri secara obyektif yang 

diberikan oleh sekumpulang orang tersebut. Biasanya yang melkukan penilaian ini 

adalah orang yang ada diluar lingkungan kesatuan sosial mereka. Penilaian ini 
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terjadi tanpa disadari oleh pihak yang terdapat dalam kategori sosial tersebut. 

Misalkan disini dapat kita ambil contoh seperti misalnya ada batasan untuk 

pengkonsumsi susu dewasa, anak di bawah 17 tahun tidak boleh 

mengkonsumsinya karena belum termasuk dalam kategori dewasa.  Dalam 

kategori sosial tidak mempunyai lokasi dan juga organisasi sehingga tidak ada 

struktur organisasi didalamnya. Kategori sosial juga tidak terikat oleh kesatuan 

adat, sistem  nilai, atau norma. 

E.3.1.2. Golongan Sosial  

Golongan sosial ini biasanya dijadikan satu konsep dengan kategori sosial 

tetapi keduanya sebenarnya berbeda. Oleh karena itu sebaiknya keduanya kita 

pisahkan agar kita memahami dimana letak perbedaannya secara jelas. 

Golongan sosial apabila dilihat dari pemahamannya secara umum memang 

hampir menyerupai kategori sosial yaitu suatu kesatuan manusia yang ditandai 

oleh suatu ciri tertentu, bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada mereka 

oleh pihak luar kalangan mereka sendiri (Koentjaraningrat, 1990: 150).  

E.3.1. 3 Kelompok dan Perkumpulan 

Suatu kelompok atau group juga merupakan suatu masyarakat karena 

memenuhi syarat-syaratnya, dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, 

dengan adanya adat-istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, 

dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa identitas yang 

mempersatukan semua anggota tadi. Namun disamping ketiga ciri tadi,suatu 

kesatuan manusia yang disebut kelompok juga mempunyai ciri tambahan, yaitu 

organisasi dan sistem pimpinan, dan selalu tampak sebagi kesatuan dari individu-
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individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan yang kemudian 

bubar lagi (Koentjaraningrat, 1990: 154).Dalam sutu kelolpok ada yang memilki 

lokasi tetapi ada juga yang tidak. Misalkan Kelompok Cibodas yang berasal dari 

ciri sebuah lokasi namun kelompok Tarigan yang  tidak memilki lokasi  karena 

hanya berdasarkan ikatan kekerabatan saja. 

Association menurut hemat saya sebaiknya diterjemahkan dengan istilah 

perkumpulan (Koentjaraningrat, 1990: 156). Adaapun perbedaan kelompok dan 

perkumpulan meurur e. Durkheim, seorang ahli sosiologi dan antropologi 

Perancis memperhatikan aspek solidaritas hubungan antar individu dalam 

kelompok dan dalam perkumpulan, dan membedakan antara solidarite 

mechanique yang mewakili kelompok, dan solidarite organique yang menjiwai 

perkumpulan. 

E.4 Institusi 

Institusi merupakan adopsi kata dari bahasa Ingrris Institution. Dalam 

bahasa sehari-hari institution sering disalah artikan. Institution lebih mengarah 

pada arti sebuah pranata, sedangkan institute lebih mengarah kepada sebuah 

lembaga atau organisasi. Maka di sini Pranat atau institution atau institusi adalah 

sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang 

khusus, sedangkan lembaga atau atau institut adalah badan atau organisasi yang 

melaksanakan aktivitas itu (Dalam bahasa Indonesia istilah “lembaga” atau 

institut malah secara lebih khusus sering digunakan untuk menyebut badan yang 

melaksankan suatu aktivitas pendidikan atu penelitian) (Koentjaningrat, 1990: 

165).  
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Wujud konkret  dari pranata sosial adalah aturan, norma, adat-istiadat dan 

semacamnya yang menagtur kebutuhan masyarakat dan telah terinternalisasi 

dalam kehidupan manusia, dengan kata lain pranata sosial adalah sistem norma 

yang telah melembaga atau menjadi kelembagaan di suatu masyarakat (Bungin 

Burhan, 2006: 48-49). 

E.5 Budaya  

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berati cinta, ras, 

dan karsa. Kata budaya sebenarnya merupakan bahasa Sansekerta yang 

merupakan bentuk jamak dari kata budhhi yang dijadikan menjadi budhayah yang 

meilki makna budi atu akal. Budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan culture, 

bahasa Belanda cultuur, dan dari bahasa Latin berasasal dari kata colera yang 

bermakna mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah 

(bertani) (Elly M.Setiadi, 2006: 27) 

Definisi budaya yang tertua dikemukakan oleh E. B. Taylor yaitu “Budaya 

adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kpercayaan, 

kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan yang lain serta 

kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.  

E.5.1 Jenis-jenis budaya 

E5.1.1 Budaya nasional 

Budaya nasional merupakan cara berpikir atau rasa nasionalisme yang 

menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupannya dalam suatu ruang dan suatu 

waktu, secara singkat manifestasi cara berpikir atau merasa nasion dalam 

kehidupannya; dengan kata sederhana, perilaku dan perbuatan nasionalisme dalam 
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lapangan-lapangan sosial ekonomi, politik, ilmu teknik, kesenian, filsafat dan 

agama (Drs. Sidi Gazalba, 1989: 40). 

Menurut Ki Hajar dewantara kebudayaan nasinal merupakan “puncak dari 

kebudayaan daerah”. Dari petikan pernyataan Ki Hajar Dewantara maka 

pemahaman kebudayaan nasional semakin megarah kepemahaman kesatuan yaitu 

ketunggalikaan bangsa Indonesia.  Wujud dari budaya nasional berupa negara 

kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional.  

E.5.1.2 Budaya lokal 

Menurut Judistira (2008:141), budaya lokal adalah pelengkap budaya 

regional, dan budaya regional merupakan bagian yang hakiki dalam bentukan 

kebudayaan nasional. Dalam hal ini budaya lokal sama dengan  budaya daerah. 

Dalam pengertian yang luas, Judistira (2008:113) mengatakan bahwa budaya 

daerah bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa keindahan melalui 

kesenian belaka; tetapi termasuk segala bentuk, dan cara-cara berperilaku, 

bertindak, serta pola pikiran yang berada jauh dibelakang apa yang tampak 

tersebut.  

Selain itu judistitira juga berpendapat bahwa dalam pembentukannya, 

budaya lokal diberi peluang untuk mengisi budaya nasional. Adapun keterkaitan 

budaya lokal dengan pemahaman budaya nasional antara lain: 

1. Kebudayaan kebangsaan (kebudayaan nasioanl) berlandaskan pada 

puncak-puncak kebudayaan daerah, 

2. Kebudayaan kebangsaan (kebudayaan nasional) merupakan ganungan 

kebudayaan daerah dan unsur-unsur budaya asing, 
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3. Kebudayaan kebangsaan (kebudayaan nasional) menurut rekayasa 

pendukung kebudayaan nominan melaui kekuasaan politik dan 

ekonomi: 

4. Kebudayaan kebangsaan (kebudayaan nasional) dibentuk berdasarkan 

unsur-unsur kebudayaan asing yang modern dalam mengisi 

kekosongan dan ketidaksepakatan dari berbagai kebudayaan daerah 

(Judistira,2008:41) 

E.5.1.3 Budaya Sasak Lombok 

E.5.1.3.1 Adat istiadat 

Masyarakat Lombok  yang bermukim di daerah pedesaan terutama suku 

sasak sangat mempertahankan norma serta nilai adat-istiadat dalam kehidupan 

sehari-harinya. Pada tiap desa ataupun dusun memilki aturan masing-masing yang 

disebut dengan awiq-awiq. Awiq-awiq ini ditetapkan oleh pemuka agama atau 

pemuka masyarkat di tempat tersebut. Sama dengan peraturan yang lain siapa 

yang melanggar awiq-awiq maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. 

Masyarakat Sasak di Lombok memiliki lapisan sosial yang berasaskan 

Triwangsa (Tiga keturunan).  

a. Tingkat tertinggi, yaitu Raden atau Datu. Danune panggilan bagi kaum 

laki-laki dan Dende panggilan untuk kaum perempuan. 

b. Tingkat Perdana, yaitu Permenak dan Perbapa. Lale atau Baiq 

merupakan panggilan untuk kaum perempuan. Mamiq bini panggilan 

untuk yang telah berumah tangga. 
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c. Tingkat Kaula Bala yang terdiri dari jajar karang dan panak pinak 

(hamba sahaya). Lok panggilan bagi kaum laki-laki yang belum 

menikah dan aq untuk yang sudah menikah. Untu kaum perempuan 

yang belum menikah dipanggil Danle dan Untuk yang sudah menikah 

dipanggil Daninaq. 

Tapi pelapisan sosial masyrakat lombok ini akhirnya ditetapkan 

berdasarkan tatanan normative yang disebut Aji Krame. Aji bermakna harga atau 

nilai, sedangkan krame bermakna suci atau kesatuan penduduk dalam satu 

wilayah adat. Maka Aji Krame bermakna lambang sutau adara atau nilai suci dari 

suatu strata sosial adat sasak berdasarkan wilayah adatnya. 

Asas Triwangsa adalah sebuah pelapisan sosial tradisional yang 

menentukan garis keturunan dari pihak laki-laki. Maksudnya anak yang dilahirkan 

dari sebuah perkawinan akan mengikuti garis keturunan dari keluarga ayahnya. 

Terkadang sistem garis keturunan ini sering menimbulkan perdebatan dan 

membuat terputusnya tali persaudaraan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan 

bahwa garis keturunan ini merupakan warisan dari budaya Hindu-Bali yang 

mengabbsahkan kasta atau pelapisan sosial yang dilihat dari aspek keturunan.  

E.5.1.3.2 Pranata Sosial 

a) Perkawinan 

Ada bebrapa macam sistem perkawinan masyaraka Lombok suku Sasak, hal ini 

diungkapkan dalam Kitab adat Sasak Dulang I Perkawinan yang ditulis oleh Gede 

Perman. 
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1. Cara Teperondong atau Tabulungan atau Segar, yaitu cara menikah 

(merariq) dimana calon mempelai wanita dan laki-laki telah 

dijodohkan sejak kecil karena adanya pertalian darah atau kesepakatan 

bersama. 

2. Cara Kepanjing, yaitu anak perempuan yang dianggap cantik langsung 

diambil paksa untuk dinikahkan oleh penguasa. Namun cara ini tidak 

dijalankan lagi karena dianggap melanggar ajaran islam. 

3. Cara Kahambil, yaitu anak perempuan lari dari lapisan jajar karangnya 

dan diambil oleh lapisan yang lebuih tinggi. Hal ini hanya berdasarkan 

musyawarh tapi tentunya sesuai izin si perempuan. 

4. Cara merariq atau memaling, seorang anak perempuan, gadis (dedare) 

maupun janda (bebalu) diambil secara diam-diam oleh pihak laki-laki 

tanpa sepengetahuan dari keluarga si perempuan. 

5. Cara Bekako’ atau Memadik atau Ngelamar, yaitu dimintanya (lako’) 

anak perempuan pada orang tuanya.  

b) Pendidikan 

Masyarakat Lombok suku sasak sebelum mereka masuk di bangku sekolah 

mereka terlebih dahulu diberikan pendidikan agama. Anak yang telah 

menyelesaikan pendidikan Al-Qur’an dan  mampu secara materi maka akan 

mencari Tuan Guru (ulama) untuk memberi pelajaran yang lebih mendalam 

mengenai agama bisa melaui pesantren. Tuan Guru biasanya mengadakan 

pengajian dengan system halaqah la masjidil haram. Pranata kehidupan di 

Lombok dulunya hanya berkembang pesat dalam bidang keagamaan saja, namun 

pada saat ini pendidikan dilombok telah mampu sejajar dengan pendidikan umum.  
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c)Ekonomi  

Masyarakat Lombok sebagian besar mata pecahariannya sebagai petani, 

nelayan, pedagang, usaha kerajinan tangan (gerabah, ukiranan, kain tenun, dll). 

Masyarakat Lombok juga banyak yang pergi ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) dikarenakan permaslahan ekonomi ini.  

d)Agama dan Kepecayaan  

Tradisi keagamaan yang ada di dalam masyarakat Lombok suku sasak 

dapat digolongkan berdasarkan dua asas. Asas pertama tradisi kepercayaan 

bersumber dari tradisi kepercayaan warisan nenek moyang dan asas kedua tradisi 

kepercayaan yang bersumber dari ideal islam (Rukun Islam dan Rukun Iman). 

Dalam upacara keagamaan dua asas ini bercampur menjadi satu. Dalam 

percampuran ini melahirkan varian Islam praktek isladalam kehidupan masyarkat 

Lombok yang berhubungan dengan hukum Islam Empat Mazhab khususnya 

adalam Mazhab Syafi’i. Ada dua varian dalam sistem kepercayaan dan 

keagamaan di masyarakat ini yaitu Islam Waktu (Wetu) Telu dan Islam Waktu 

Lima.  

Varian Islam Waktu Telu merupakan pengaruh dari tradisi peninggalan 

ajaran agama tradisional pribumi. Dalam varian Islam Waktu Lima lebih 

menanamkan dan menjalankan ideal Islam yang normatif. Dalam praktek 

peribadatan setiap harinya Islam Waktu Telu ini meyakini dan menjalankan 

syari’at Islam seperti shalat dan puasa tetapi pelaksanaannya dapat diwakili oleh 

para kyai dan penghulu, sementara masyarakat lain bebas tidak menjalankannya 

karena telah diwakili. 
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Cara pelaksanaan Islam Waktu Telu antara lain ada yang melaksanakan 

sembahyang Zuhur hanya pada haru Jum’at, ada yang melaksanakan shalat subuh 

dua hari raya saja (Idul fitri dan Idul Adha). Masyarakat yang mengikuti varian ini 

juga berkumpul di Masjid hanya padasaat  dua hari raya tersebut. Puasa di bulan 

Ramadhan di varian ini hanya dilaksanakan hanya tiga kali, pada awal, 

pertengahan, dan akhir bulan Ramadhan. Sedangkan dalam pelaksanaan Islam 

Waktu Lima lebih pada kaedah ajaran Islam pada umumnya yang kita ketahui. 

E.5.2 Isi utama dalam Budaya 

Isi utama dalam budaya merupaka perwujudan abstrak berbagai macam 

ide dan gagasan manusia yang timbul tehadap lingkungannya. Baik hal tersebut 

dalam nilai, cara pandang hidup, ilmu pengetahuan, kepercayaan, serta etos 

kebudayaan (Elly M.Setiadi, 2006: 30) 

E.5.2.1 Sistem pengetahuan 

Sisitem pengetahuan dalam kehidupan manusia merupakan hasil dari 

proses kehidupan manusia dalam upaya memahami dan mempelajari tentang 

segala aspek yang ada di alam ini. Aspek tersebut antara lain alam sekitar, alam 

flora didaerah tempat tinggal, alam fauna didaerah tempat tinggal, zat-zat bahan 

mentah serta benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat serta 

tingkah laku sesama manusia, dan ruang serta waktu. 

E.5.2.2 Nilai  

Sesutu yang positif dan selalu ingin diraih,dicita-citakan serta selalu 

dianggag penting oleh manusia sebagai anggota masyarakat disebut dengan nilai. 
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Oleh karena itu sesuatu dapat dikatakan bernilai apabila berharga dan berguna 

(nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai-moral atau etis), religius (nilai 

agama). 

Dasar untuk menilai budaya manusia menurut C.Kluchon antara lain: 

a) Hakikat hidup manusia (MH) 

b) Hakikat karya manusi (MK) 

c) Hakikat waktu manusia (MW) 

d) Hakikat alam manusia (MA) 

e) Hakikat hubungan manusia (MM) 

E.5.2.3 Pandangan Hidup 

Pandangan hidup merupakan pedoman bagi bangsa atau masyarkat dalam 

mencari jawaban dan solusi masalah yang dihadapi. Dalam pandangan hidup 

terdapat nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kaeran itu 

pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarkat yang dipilih 

secara selektif oleh individu, kelompok, atau bangsa. 

E.5.2.4 Kepercayaan 

Pada dasarnya manusia memilki naluri untuk menghambakan dirinya 

kepada yang Mahatinggi yang dipercaya mampu mengendalikan kehidupan 

manusia. Dorongan ini yang menyebabkan manusia untuk menyerahkan segala 

sesuatu yang diluar kemapuannya sebagai manusia  kepada sang pencipta.  
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E.5.2.5 Persepsi 

Persepsi sama dengan sudut pandang yang berarti sebuah titik tolak 

pemikiran yang tersusun dari rangkaian kata yang dip[ergunakan untuk 

memahami suatu fenomena yang ada dalam kehidupan.  

Ada tiga jenis persepsi yaitu: 

a) Persepsi sensorik, persepsi tanpa menggunakan salah satu indera 

manusia 

b) Persepsi telepati,kemampuan pengetahuan terhadap kegiatan mental 

individu lain 

c) Persepsi clairvoyance, kemampuan untuk melihat kejadian di lokasi 

yang letaknya jauh dari yang bersangkutan 

E.5.2.6 Etos kebudayaan   

  Etos atau jiwa kebudayaan (dalam atropolog) berasala dari bahasa Inggris 

yang bermakna watak. Etos sering ditemukan pada gaya perilaku warga misalnya, 

hoby masyarakat, serta berbagai hasil karya budaya masyarakat, dilihat dari luar 

oleh orang asing. 

E.5.3 Pengaruh budaya terhadap Lingkungan  

  Dari definisi budaya yang dikemukakan oleh E. B. Taylor bahwa budaya 

merupakn suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian. Moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemapuan yang lain serta 

kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari definisi 
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ini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya tentunya memilki pengaruh secara 

keseluruhan terhadap aspek kehidupan manusia.  

  Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan 

lingkungan (Elly M. Setiadi, 2006:38) 

a) Physical environment, menunjuk pada lingkungan natural seperti: 

temperatur, curah hujan, iklim, dll. 

b) Cultural Social Environment, meliputi semua aspek kebudayaan beserta 

dengan proses sosialisasi seperti: norma,-norma, adat-istiadat, dan nlai-

nilai. 

c) Environmental Orientation and representation, mengacu pada persepsi dan 

kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada tiap masyarakat mengenai 

lingkungannya.  

d) Environmental Behavior and Process, meliputi bagaimana masyarakat 

menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. 

e) OutCarries Product, mengenai hasil dari tindakan manusia seperti 

membangun rumah, komunitas, kota beserta upaya manusia dalam 

memodifikasi lingkungan fisik seperti budaya pertanian dan iklim. 

E.6 Teori Difusi Inovasi 

 Dalam pembahasan socsial marketing ini teori difusi inovasi merupakan teori 

yang berkesinambungan dengan kegiatan social marketing yang  terjadi dalam 

revitalisasi Banjar Temolan. Ini dilihat dari pemahaman teori difusi inovasi yang 

menyatakan adanya difusi/ gagasan baru yang dipasarkan pada target adopters. 
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Oleh karena itu maka teori difusi inovasi dinilai patut digunakan dalam penelitian 

kali ini. 

“Roger’s relates dissemination to the process of social change, which 
consist of invention, diffusion, (or communication), and consequences. 
Such change can occur internally from within a group or externally thrugh 
contact with outside change agent.Contactmay occur spontaneously or 
accidentally, or it may result from planning on the part outside agencies. 
Contact may occur spontaneously or accidentally, or it may result from 
planning on the part of outside agencies. 

In diffusion of innovation, many years may be required for an idea spread. 
Rogers states, in fact, that one purpose of diffusion reserach is to discover 
the means to shorten this lag. Once established, an innovation will have 
consequences – be they functional or dysfunctional, direct or indirect, and 
manifest or latent, although this positive result does not always occur. 

The diffusion of innovation is well ilustrated by the famailly progran in 
South Korea in 1968. This program was built on idea that interpersonal 
channels of communication would crucial to the adoption of birth control 
methods” (Littlejohn dan Foss, 2008: 321-322). 

“Roger mengaitkan dengan diseminasi kepada perubahan sosial yang 
terdiri dari penemuan, difusi (atau komunikasi), dan konsekuensi. 
Perubahan tersebut dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau 
secara eksternal melalui hubungan dengan agen perubah yang merupakan 
bagian dari luar kelompok. 

Difusi inovasi, dalam penyebaran idenya dibutuhkan waktu bertahun-
tahun. Rogers berpendapat, bahkan salah satu tujuan dari penelitian difusi 
adalah untuk menemukan cara mempercepat penyebaran ini. Setelah 
dibentuk, maka suatu inovasi akan memiliki sebuah konsekuensi yang 
dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat, langsung atau tidak langsung, 
menunjukkan atau terpendam, dan bagaimanapun hasil yang ada tidak 
akan selalu bernilai positif. 

Difusi inovasi ini diilustrasikan dengan baik pada progran keluarga 
berencana di Korea Selatan pada tahun 1968. Program ini terbentuk dari 
gagasan/ ide interpersonal yang merupakan saluran komunikasi penting 
dalam pengadopsian metode pengendali angka kelahiran ” 
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F. Definisi Konseptual 

F.1 Komunikasi Social Marketing 

 Komunikasi social marketing merupakann prosses komunikasi yang 

didalamnya terdapat strategi pemasaran sosial untuk upaya perubahan sosial 

masyarakat. Seorang Prof Alwi Dahlan guru besar Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, melihat marketing sebagai 

pendekatan untuk menangani masalah sosial dalam pembangunan (Bakir Hasan, 

2008:350) 

F.2Revitalisasi Banjar 

 Revitalisasi Banjar bisa dimaknai sebagai upaya kreatif, sistematis dan 

berkelanjutan untuk memperkuat modal sosial yang ada di dalam . Bisa pula 

berarti mengembangkan roh atau spirit yang sudah ada (Farid Tolomundu dan 

Mochammad Yamin, 2007:15) 

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan penelitian 

Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan pendekatan 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 

atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara 

umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain 

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik 

dimana dalam pemahamannya adalah rengkaman lengkap dan akurat atas 
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peristiwa atau gejala sosial tertentu, sebagaimana kejadiannya, dengan campur 

tangan yang sekecil mungkin dari peneliti.Selain itu dikarenakan penelitian ini 

juga mengenai fenomena budaya sosial yang terjadi dalam masyarakat yang 

berkaitan dengan kegiatan komunikasi sosial marketing yang mengarah pada 

terjadinya perubahan sosial. Penggunaan pendekatan kualitatif yaitu dimana 

peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga 

peneliti memperoleh data yang dideskripsikan sesuai dengan fenomena.  

G.2. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian datanya dalam bentuk 

narasi,cerita mendalam atau rinci dari responden hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi.di sisi lain penelitian kualitatif alur penarikan kesimpulanya 

berproses secara induktif, yakni berawal dari yang bersifat khusus berupa 

kumpulan data ke yang bersifat umum berupa konsep.konsep disini merupakan 

salah satu unsur atau komponen teori.jadi kesimpulan dari penelitian kualitatif 

berupa penemuan konsep atau hubungan anatar konsep atau teori (Hamidi,2008: 

23,55). 

G.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Banjar Temolan, Dusun Gerumpung, Desa Sepit, 

Kecamatam Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini mengarah pada 

jalannya proses revitalisasi banjar dan mulai dilaksanakan pada awal 10 Februari 

2011 sampai dengan 24 Maret 2011. 
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G.4. Subyek Penelitian 

 Yang menjadi subjek penelitian dan sumber informasi dalam penelitian ini 

adalah tokoh masyrakat Banjar Temolan dan pemberi ide gagasan Revitalisasi 

Mohammad Yamin. Subjek ini dipilih karena subjek dinilai orang yang paham 

terhadap proses revitalisasi yang dilaksanakan. 

Penentuan informan dilihat dari adanya tipologi (ideal) individu 

dimasyarakat , sehingga informan tersebut dipercaya memiki potensi untuk 

memberi informasi serta pemahaman teoritis mengenai penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menentukan 

3 informan yaitu: 

1. Seorang Tokoh masyarakat Banjar Temolanyaitu Nurhayadi  

2. Seorang pengagas ide Revitalisasi Banjar yaitu Mochammmad Yamin 

3. 3 orang masyarakat Dusun Gerumpung (Banjar Temolan) yaitu 

Muhammad Aenuddin, Amaq Najamudin, dan Inaq Nurhayati 

G.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

  Pemahaman wawancara secara umum disini adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara si penanya dengan narasumber atau responden dengan menggunakan 

panduan wawancara (interview guide) (Moh. Nazir ,2005: 193) 
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  Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu teknik wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. 

Permasalahan secara garis besar dijadikan pedoman pertanyaan wawancara 

(Prof.DR.Sugiono, 2006:160). 

  Wawancara ini akan ditujukan pada tokoh masyarakat Banjar Temolan, 

Mohammad Yamin yang menjabat sebagai penggagas ide revitalisasi banjar, serta 

ketua Ashoka Sanitri. 

2. Observasi 

  Menurut Karl Weick (dikutip dari Seltiz, Wrightsman, dan Cook 1976: 

253) mendefinisikan obsevasi sebagai “pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in 

situ, sesuai dengan tujuan-tujuam empiris” (Drs. Jalaluddin Rakhmat :2009: 83). 

In situ adalah sebuah pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kejadian 

dalam situasi alamiah (naturalistic) walaupun tidak berarti didalamnya tridak 

menggukan manipulasi eksperimental. 

  Fungsi Observasi adalah untuk menjelaskan, memerikan, dan merinci 

gejala yang terjadi (deskriptif), mengisi data, dan memberikan data yang lebih 

dapat digeneralisasikan (Drs. Jalaluddin Rakhmat, 2009: 84-85) 

3. Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang diperoleh dari 

catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 
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2007:140).Teknik ini bertujuan untuk mendokumentasikan  daerah, kegiatan 

penelitian sehingga memperkuat data yang telah diperoleh. 

G.6.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti serta makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian (Moh. Nazir, 2005:346). Analisa yang digunakan 

harus berdasarkan fakta yang yang telah dikumpulkan, analisis data yang 

digunakan adalah; 

1. Reduksi data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul  dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain reduksi data merupakan sutau 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

mengorganisasi, serta membuang data yang tidak diperlukan sehingga dapat 

diambilnya sebuah kesimpulan akhir (MT Felix Sitorus, 1998:60).  

2. Penyajian data 

Yaitu menyajiakan sekumpulan informasi yang tersusun,yang memberi 

kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan atau pengambilan 

tindakan dengan melihat penyajian data,maka peneliti akan memahami apa yang 

terjadi dan yang harus dilakukan. Peneliti akan melakukan fokus penelitian yaitu 

proses social marketing komunikasi serta bagaimana trust masyarakat dapat 
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diperoleh dalam revitalisasi banjar yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang 

relevan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kecocokanya. Analisis akan dikerjakan dengan melihat kenyataan yang 

ada dilapangan yang ada hubungannya dengan permasalahan dengan tinjauan teori 

yang berhubungan dengan fokus penelitian.Penarikan kesimpulan dilakukan 

setelah dilakukan analisis,sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai 

proses berjalannya social marketing komunikasi serta bagaimana trust masyarakat 

dapat diperoleh dalam revitalisasi banjar temolan. 

G.8. Teknik Keabsahan Data 

Dalam Teknik keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi dapat diartikan sebagai kombinasi sumber data, tenaga peneliti, dan 

metodologi dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial (Denzin, 1970:301). 

Setiap metode pasti memilki kekurangan dan kelebihannya sehingga triangulasi 

ini diperlukan. Dengan memadukan sedikitnya tiga metode misalnya, pengamatan 

(observasi), wawancara (interview), dan analisi dokumen (dokumentasi), maka 

satu sama lain metode dapat saling menutupi kekurangannya. Sehingga 

pemahaman terhadap realitas sosial menjadi lebih valid (MT Felix Sitorus, 

1998:40). 


