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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi adalah media untuk mengungkit dan mengembangkan 

potensi manusia. Organisasi sama halnya dengan kehidupan manusia 

memiliki sebuah siklus mulai dari lahir, berkembang, dewasa, mundur, dan 

mati. Siklus kehidupan ini sama dengan siklus kehidupan sebuah produk 

(product life cycle). Banyak sekali  perusahaan yang mengalami kemunduran 

karena dia tidak menyadari bahwa perusahaan sudah berada dalam kondisi 

mundur tetapi manajemen perusahaan tidak menyadari sama sekali kalau 

kondisi perusahaan sudah berada dalam tahapan kemunduran 

Dalam sebuah organisasi, komunikasi organisasi juga merupakan 

sebuah faktor yang signifikan untuk perkembangan sebuah organisasi. 

Komunikasi organisasi lebih daripada sekedar apa yang dilakukan orang-

orang dalam sebuah organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin 

studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. 

Komunikasi terjadi kapanpun setidak-tidaknya satu orang yang menduduki 

jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukkan. 

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukkan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan. (Pace & Paules, 2006:31) 
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Wujud dari sebuah komunikasi organisasi adalah dengan adanya media 

organisasi. Adanya media organisasi ini tidak lain adalah sebagai media 

penghubung atau media penyampai pesan antara pimpinan dengan karyawan atau 

kepada publik sebagai pihak eksternal. Semakin banyak akses yang didapat public 

dari media massa berkaiatan dengan pelayanan dan produk yang diberikan oleh 

perusahaan, maka diharapkan semakin besar tingkat kepercayaan public. Pada 

akhirnya public akan memakai dan menggunakan jasa atau produk yang telah 

dipublikasikan media tersebut.  

Media lahir sebagai suatu sarana untuk menjembatani suatu pesan ketika 

kebutuhan akan informasi dirasakan semakin meningkat dan tidak lagi dapat 

diatasi dengan komunikasi antar personal. Informasi harus sampai pada khalayak 

secara cepat dan menyebar seluas-luasnya, hal ini yang melahirkan konsep media 

massa yang memiliki ciri-ciri komunikatornya terlembaga, bersifat satu arah, 

pesannya bersifat umum, menimbulkan kesepakatan dari komunikan heterogen.  

Kini terdapat kecenderungan bahwa organisasi terutama pada organisasi-

organisasi besar dan jumlah anggota yang besar pula menyelenggarakan 

komunikasi internal dan eksternal melalui media penerbitan internal. Dengan 

banyaknya organisasi yang menggunakan media cetak atau majalah sebagai saran 

komunikasi penghubung yang dirasa cukup optimal, Kecenderungan ini didorong 

oleh semakin maraknya kajian mengenai pentingnya komunikasi di dalam 

organisasi, maupun intraorganisasi untuk menunjang pencapaiaan misi dan 

sasaran organisasi yang  bersangkutan. Aspek komunikasi internal dianggap 

membantu manajemen dalam proses pencapaiaan tujuan organisasi, anggota 

organisasi disampaikan melalui prosedur yang telah dibakukan dengan efektif dan 
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lebih cepat dibandingkan dengan penyampaian informasi bermedia komunikasi 

antar personal. Begitu juga dengan aspek komunikasi eksternal, dianggap 

membantu utnuk menyampaikan pesan-pesan atau laporan kegiatan dari 

organisasi tersebut kepada masyarakat luas atau organisasi lain yang terkait. 

Dengan demikian pentingnya penggunaan media komunikasi dalam sebuah 

organisasi diharapkan mampu menjembatani komunikasi antar anggota dengan 

atasan dan antar anggota sendiri secara keseluruhan serta mampu menjadi media 

pemersatu seluruh anggota. Begitu pula dengan organisasi dengan lingkungan 

eksternalnya. Media komunikasi organisasi yang lajim dipergunakan untuk 

membantu proses ini biasanya berupa, guntingan berita atau kliping, bulletin, 

news latter dan majalah. 

Baitul Maal Hidayatullah atau disingkat BMH. Sebuah organisasi non 

profit yang tak lepas dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah 

yang didirikan dalam bentuk Yayasan atau Organisasi sosial. BMH  mempunyai 

visi dan misi yaitu agar dapat meningkatkan kesadaran ummat untuk peduli 

kepada sesama, mengangkat kaum dhuafa dari kebodohan dan kemiskinan menuju 

kemuliaan dan kesejahteraan, juga menyebarkan syiar islam dalam mewujudkan 

peradaban islam.  

BMH Balikpapan Selatan adalah salah satu contoh BMH yang ada di 

Indonesia. Berangkat dari keberadaan BMH itu sendiri adalah sebagai penyalur 

dana bantuan dari para donatur dan diserahkan kepada orang yang mempunyai 

hak untuk menerima bantuan tersebut (Muzzaki).  Keberadaannya tentu tidak 

hanya menunggu uluran tangan dari donatur dan kemudian menyalurkannya. 

BMH dituntut untuk mempunyai strategi dalam mempengaruhi calon donatur dan 
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menjalin kerjasama yang baik dengan para mitra zakatnya. Salah satu strategi 

yang dimiliki adalah strategi social marketing, dimana dalam strategi ini bertujuan 

untuk suatu perubahan sosial.  

Dengan adanya strategi social marketing yang dimiliki oleh BMH 

Balikpapan ini, maka peneliti tertarik untuk mengetahui manajemen dari 

pengelolaan social marketing pada BMH Balikpapan Selatan. Pemilihan lokasi 

BMH ini dikarenakan peneliti juga berdomisili di Balikpapan Selatan, sehingga 

akan mempermudah dalam perolehan data yang dibutuhkan guna menunjang 

penelitian ini. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : Bagaimanakah manajemen social marketing BMH Balikpapan 

Selatan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

manajemen social marketing BMH Balikpapan Selatan 

 
D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

1. Manfaat akademis 

Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Jurusan Ilmu 

Komunikasi pada khususnya dan Ilmu Komunikasi pada umumnya. Dapat 

juga berguna sebagai referensi untuk melakukan penelitian terhadap 
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permasalahan yang sama nanti. Dan diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman Ilmu Komunikasi. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadikan sebuah masukan bagi organisasi 

terkait tentang pemanfaatan media organisasi terhadap strategi social 

marketing perusahaan 

 

E. Tinjauan pustaka 

E.1. Komunikasi Organisasi 

Dalam sebuah organisasi, komunikasi organisasi juga merupakan sebuah 

faktor yang signifikan untuk perkembangan sebuah organisasi. Komunikasi 

organisasi lebih daripada sekedar apa yang dilakukan orang-orang dalam sebuah 

organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat 

mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Komunikasi terjadi kapanpun 

setidak-tidaknya satu orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi 

menafsirkan suatu pertunjukkan. 

Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang 

termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, 

hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari 

atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi bawahan kepada 

atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama 

level/tingkatannya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, 
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mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program (Arni Muhammad, 

2005:65 dalam Drs. Abdullah Masmuh, M.Si 2008:5) 

Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1996) mengatakan, beberapa ciri 

utama komunikasi organisasional adalah faktor-faktor struktural dalam organisasi 

yang mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang 

diharapkan. Misalnya, seorang professor diharapkan berperilaku tertentu dalam 

ruang kuliah. Pada saat acara sosial, dia mungkin sangat berbeda karena aturan 

tersebut tidak diterapkan dalam keadaan khusus ini. (Stewart L. Tubbs dan Sylvia 

Moss, 1996:166) 

R. Wayne Pace dan Don F. Faules (1998) mengklasifikasikan definisi 

komunikasi organisasi menjadi dua, yakni definisi fungsional dan definisi 

interpretative. Definisi fungsional komunikasi organisasi adalah sebagai 

pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang 

merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-

unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hirarkis antara yang satu dengan yang 

lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Sedangkan definisi interpretative 

komunikasi organisasi cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan 

yang terkandung dalam suatu “batas organisasional (organization boundary). 

Dengan kata lain, definisi interpretative komunikasi organisasi adalah proses 

penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah 

organisasi. Jadi, perspektif interpretative menekankan peranan orang-orang dan 

proses dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang, namun 

juga dalam transaksi itu sendiri. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah 

penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi. 
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Bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya 

bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi. (R. Wayne Pace dan 

Don F. Faules,1998:31-33) 

Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di dalam 

kelompok formal maupun informal organisasi. Komunikasi formal adalah 

komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi 

pada organisasi. isinya berupa cara-cara kerja di dalam organisasi, produktifitas, 

dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi : memo, kebijakan, 

pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah 

komunikasi adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya tidak 

pada organisasinya sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya secara individual. 

(Joseph A. Devito,1997:340) 

Conrad (dalam Tubbs dan Moss, 2005) mengidentifikasikan tiga 

komunikasi organisasi sebagai berikut: fungsi perintah; fungsi relasional; fungsi 

manajemen ambigu. 

1. Fungsi perintah berkenaan dengan angota-anggota organisasi mempunyai 

hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak 

atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi diantara 

sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. 

2. Fungsi relasional berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan 

anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif 

hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan dalam 

pekerjaan mempengaruhi kenirja pekerjaan (job performance) dalam 
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berbagai cara. Misal: kepuasan kerja; aliran komunikasi ke bawah maupun 

ke atas dalam hirarkhi organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. 

Pentingnya dalam hubungan antarpersona yang baik lebih terasa dalam 

pekerjaan ketika anda merasa bahwa banyak hubungan yang perlu 

dlakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi, 

sehingga hubungan menjadi kurang stabil, lebih memacu konflik, kurang 

ditaati, dsb. 

3. Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi 

organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misal: 

motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan 

mempengaruhi rekan kerja dan organisasi, demikian juga diri sendiri; 

tujuan organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan adanya 

pilihan tersebut adanya pilihan tersebut mungkin tidak jelas. Komunikasi 

adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) 

yang melekat dalam organisasi. Anggota berbicara satu dengan lainnya 

untuk membangun lingkungan dan memahami situasi baru, yang 

membutuhkan perolehan informasi bersama. 

 

E.2. Organisasi  

Menurut Schein (dalam Arni Muhammad 2005:23) Organisasi adalah 

suatu koordinasi rasional kegiatan  sejumlah orang untuk mencapai beberapa 

tujuan umum  melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui pembagian 

pekerjaan dan fungsi  melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab. 
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Organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, 

tujuan, saling berhubungan satu  bagian dengan bagian lain dan tergantung kepada 

komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi 

tersebut. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan komunikasi sebagai penunjang 

untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal 

maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah 

tingkah laku. 

Secara spesifik bahwa organisasi dapat memberikan beberapa manfaat 

bagi masyarakat dan bisnis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi merubah kehidupan masyarakat. Manfaat ini bisa kita 

amati dari banyaknya organisasi yang membuat kehidupan menjadi 

lebih baik.  

2. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Hal ini sudah 

jelas, bahwa dengan berorganisasi pencapaian tujuan akan lebih 

efektif. 

3. Organisasi menawarkan karir. Organisasi merupakan kumpulan 

orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tujuan. 

Oleh sebab itu orang yang ingin selalu mengembangkan karir dan 

pengetahuannya akan dapat diperoleh dengan berorganisasi. 

Organisasi akan selalu menawarkan karir yang lebih bila seseorang 

ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 

Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Dengan berorganisasi, ilmu 

pengetahuan akan dapat ditingkatkan terus. Sejarah-sejarah masa lalu dapat 

didokumentasikan dengan baik. Penelitian dan pengembangan dapat terus 
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dilaksanakan. Sehingga pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan sendiri dapat 

diselesaikan secara bersama (organisasi). (Rois-Amirullah-Fauziah, 2003:4) 

Organisasi adalah media untuk mengungkit dan mengembangkan potensi 

manusia. Organisasi sama halnya dengan kehidupan manusia memiliki sebuah 

siklus mulai dari lahir, berkembang, dewasa, mundur, dan mati. Siklus kehidupan 

ini sama dengan siklus kehidupan sebuah produk (product life cycle). Banyak 

sekali  perusahaan yang mengalami kemunduran karena dia tidak menyadari 

bahwa perusahaan sudah berada dalam kondisi mundur tetapi manajemen 

perusahaan tidak menyadari sama sekali kalau kondisi perusahaan sudah berada 

dalam tahapan kemunduran 

 

E.3. Sosial Marketing 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang- 

barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan. Konsep-konsep inti pemasaran meluputi: kebutuhan, keinginan, 

permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan 

hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, 

keinginan dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya 

ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan 

pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. 

Sedangkan Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang 

didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. 
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Yang dimaksud dengan “pemasaran  sosial” adalah penerapan konsep dan 

atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. 

Berbeda dengan rekayasa-sosial yang lebih berkonotasi untuk “membentuk” (to 

do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang “baru” sesuai yang 

dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk 

“menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa-sosial 

proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, 

pengambilan keputusandalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di tangan 

masyarakat itu sendiri. 

Termasuk dalam pengertian “menawarkan” di sini adalah penggunaan 

konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan dan 

mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang 

ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. 

Berdasarkan definisi dari para ahli, social marketing pada dasarnya 

merupakan aplikasi strategi pemasaran komersil untuk “menjual” gagasan dalam 

rangka mengubah sebuah masyarakat, terutama dalam manajemen yang mencakup 

analisa, perencanaan, implementasi dan pengawasan. 

Marketing menurut Hermawan Kertajaya adalah sesuatu yang sederhana. 

Ia mengumpamakannya sebagai seni “menjual” diri (selling self) atau organisasi. 

Apabila seseorang atau organisasi mempraktikkan prinsip-prinsip: promosi tanpa 

memaksa, memahami dan menerapkan positioning secara tepat, memahami 

branding dan diferensiasi berarti lembaga atau seseorang perusahaan telah 

menjalankan marketing dengan bena 
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Perbedaan hakiki di sini adalah, masyarakat berhak menawar bahkan 

menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, akan merugikan, atau 

membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan atau 

mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya 

(http://masarip.blog.friendster.com) 

Terminologi Pemasaran Sosial (Social Marketing) pertama kali 

diperkenalkan tahun 1971, yaitu untuk membedakan penggunaan prinsip dan 

teknik pemasaran untuk memajukan suatu perubahan social, ide atau perilaku. 

Setelah kata itu berkembang pengertiannya menjadi suatu teknologi 

manajemen perubahan social yang melibatkan desain, implementasi dan kontrol 

dari program penerimaan suatu ide atau praktik social dalam satu kelompok atau 

lebih target adopter. 

Pelaksanaan pemasaran social ini menggunakan konsep-konsep 

segmentasi pasar, riset khalayak, pengembangan dan pengujian konsep 

produk, komunikasi, fasilitas, intensifikasi serta teori perubahan (exchange 

theory) untuk memaksimalkan tanggapan terhadap target adopter. 

Unsur-Unsur Pemasaran Sosial. 

1. Produk Sosial : Gagasan Dan Praktik 

Perubahan gagasan atau perilaku dari yang sifatnya merugikan 

masyarakat kepada gagasan atau perilaku baru, yang lebih baik 

adalah tujuan dari pemasaran social. Gagasan dan perilaku adalah 

produk yang dipasarkan. Tiga tipe produk social sebagai berikut: 

1) Tipe pertama adalah gagasan social (social idea), yang terdapat 

bentuk berupa suatu kepercayaan (belief), sikap (attitude) atau nilai 
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(value). Dalam persoalan tertentu bisa saja terjadi bahwa intinya 

adalah kepercayaan. Contohnya seperti dalam kampanye anti 

merokok, adalah kepercayaan bahwa merokok itu 

membahayakan kesehatan. Suatu kepercayaan adalah sebuah 

persepsi yang diambil sekitar hal-hal factual, suatu hal yang tidak 

membutuhkan evaluasi secara kritis. Gagasan sosisl bisa merupakan 

sebuah sikap. Contohnya adalah kalimat yang biasa digunakan dalam 

kampanye program keluarga berencana. Bayi yang direncanakan 

akan lebih diperhatikan dibandingkan bayi yang lahir akibat 

kehamilan mendadak. Gagasan social bisa juga berupa nilai, 

seperti hak asasi manusia atau seperti dalam kampanye tentang 

pembauran (umumnya berkaitan dengan WNI keturunan Cina) 

yang berupaya mengubah nilai masyarakat yang didasari atas 

prasangka fanatik dan stereotype yang menggeneralisasi suatu hal. 

2) Tipe produk social kedua adalah Praktik Sosial (social practice). 

Ini bisa berupa peristiwa yang terjadi akibat aksi perorangan, 

seperti yang ditunjukkan pada vaksinasi atau keikutsertaan 

(partisipasi politik) dalam pemilihan umum. Juga bisa berupa pola 

perilaku yang sukar dirubah, seperti berhenti merokok. 

3) Tipe produk social ketiga adalah suatu tujuan perubahan social 

yang melibatkan produk kasat mata (tangible product). 

Produk tangible menunjuk pada produk fisik yang menyertai suatu 

kampanye social. Seperti pil kontrasepsi atau kondom yaitu alat-alay 
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yang berguna dalam menyempurnakan praktik social, dalam konteks 

praktik keluarga berencana. 

Pemasaran social memperkenalkan gagasan-gagasan sesuai praktik 

social. Tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku. Tujuan-tujuan pemasaran 

social mengarah pada satu kelompok atau lebih target adopter. Ada sejumlah 

kelompok yang dapat diatasi dengan cara-cara yang beragam seperti atas dasar : usia, 

status social ekonomi, jumlah keluarga atau lokasi geografis. Harus dilakukan 

membedakan segmen pasar tersebut secara lebih tajam, seperti gadis remaja yang 

hidup di kota besar, wanita karir berkeluarga yang tidak ingin punya anak lagi, atau ibi 

metropolis yang ingin mengontrol terhadap kelahiran bayinya. 

Tiap target adopter, memilki seperangkat kepercayaan, sikap dan nilai. Program 

pemasaran social dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap segmen 

populasi. Pemasaran social memerlukan pengetahuan tentang setiap kelompok 

target adopter, termasuk di dalamnya : 

1) Karakteristik Sosial-demografis, atribut-atribut eksternal dari kelas social, 

2) penghasilan, pendidikan, umur, pekerjaan dan seterusnya. 

3) Profil psikologis, atribut-atribut internal seperti sikap, nilai, motivasi dan 

4) kepribadian. 

5) Karakteristik perilaku, pola perilaku, kebiasaan beli dan karakteristik 

pengambilan keputusan. 

Dengan mengetahui target adopter dengan cara-cara tersebut di atas, 

memungkinkan perencana pemasaran social untuk membuat perkiraan (prediksi) 

yang lebih akurat. Perkiraan tersebut, adalah prasyarat kemampuan untuk 
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mempengaruhi hasil. Juga akan berdampak pada keberhasilan program. Fakta ini dapat 

dilihat dari kasus kelompok religius yang menentang program keluarha berencana. 

Kelompo-kelompok yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan program 

perubahan social ; 

a) Kelompok yang memberi bantuan izin, seperti lembaga pengatur perizinan atau 

yang berwenang secara hokum yang dibutuhkan untuk mendistribusikan 

program yang akan dijalankan. 

b) Kelompok pendukung, seperyi dokter atau staf medis lainnya yang 

berpartisipasi atau mendukung kegiatan yang dibutuhkan dalam 

menyampaikan pelayanan-pelayanan dalam sebuah program distribusi 

kointrasepsi secara klinis. 

c) Kelompok evaluasi, seperti komite legisllatif yang memberi evaluasi akhir. 

Apakah punya pengaruh yang menguntungkan ataukah merugikan pada 

program distribusi  

Proses Social Marketing: 

1. Terapkan SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat) pada analisa 

kondisi awal  

2. Pilih kelompok sasaran yang perilakunya hendak diubah  

3. Tetapkan perubahan perilaku yang diinginkan 

4. Identifikasi manfaat atau hambatan dalam mengubah perilaku  

5. Terapkan strategi social marketing yang beranekaragam untuk 

mengelakkan hambatan dan mengejar manfaat  
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6. Perubahan perilaku memakan waktu sehingga strategi social marketing 

harus diusahakan secara gigih dalam waktu lama dengan indikator prestasi 

yang terukur  

Penerapan social marketing merupakan salah satu bagian dari sebuah 

framework yang disebut “doing great by doing good” (Philip Kotler & Nancy 

Lee, “Corporate Social”). 6 pilihan untuk berbuat baik tersebut adalah cause 

promotions, cause related marketing, social marketing, corporate philantropy, 

community volunteering. Social marketing merupakan upaya untuk mendukung 

implementasi dan/atau mengubah perilaku masyarakat. 

Hermawan berpendapat bahwa pemasaran di masa kini menjadi lebih 

berhasil apabila memperbanyak strategi marketing horisontal (dari individu ke 

individu). Misalnya, dengan membuat situs web. Cara-cara vertikal seperti 

menggunakan metode komunikasi satu arah kini kurang efektif. Hal serupa 

menurut, Hermawan berlaku untuk social marketing. Marketing seharusnya tidak 

dipandang hanya sebagai sebuah alat atau seolah anggota tubuh. Pandanglah 

marketing sebagai sebuah keseluruhan (the whole), sesuatu yang menyeluruh. 

Menurut Hermawan, di masa kini visi, misi dan nilai-nilai organisasi tidak hanya 

melibatkan intelektualitas (mind) dan hati (heart),melainkan juga ruh (spirit). 

Penjabaran dapat dilihat pada bagan “3² Values-BasedMatrix”.  

Praktik pemasaran sosial tak ada artinya apabila kemitraan tidak dijadikan 

tujuan organisasi. Menurut Andreason, penekanannya adalah padamasyarakat 

luas, langsung mempengaruhi perilaku dan kebutuhan atau kepentingan target 

sasaran sebagai dasar pertimbangan. Demikian pula, social marketing tak ada 
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artinya apabila tidak diikuti atau dilanjutkan dengan upaya mendorong 

tersusunnyasebuah kebijakan. (luzman-interisti.blogspot.com dalam 

http://elqorni.wordpress.com/2009/02/24 /teori-social-marketing/) 

Tahapan yang telah dilakukan dalam proses Sosial Marketing ini dapat 

diasumsikan seperti tahapan atau proses Public Relations. Menurut Cutlip & 

Center seperti yang dikutip oleh Muslimin (2004:8-10), proses komunikasi yang 

efektif harus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Fact finding adalah mencari atau mengumpulkan fakta-fakta dan data sebelum 

seseorang melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 

b. Planning adalah membuat rencana tentang apa yang akan atau harus dilakukan 

dalam menghadapi masalah dengan memperhatikan mengenai komunikator, 

pesan, media dan komunikan. 

c. Communicating adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dengan se-

baik-baiknya sebagai hasil pemikiran yang mantap berdasarkan data atau fakta 

yang dikumpulkan. 

d. Evaluation adalah menilai apakah tujuan telah tercapai, apakah perlu diadakan 

“operasi” lagi atau perlu menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

 

F. Definisi Konseptual  

Maksud dari penggunaan definisi konseptual dalam penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan pembahasan yang terarah. Definisi konseptual adalah batasan 

tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) 
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yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. (Hamidi, 2004: 141).  Untuk itu 

konsep yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Media Organisasi 

Media organisasi dapat diartikan sebagai sebuah saluran komunikasi dalam 

organisasi. Saluran dan  media komunikasi dapat bersifat formal maupun 

informal. Namun mengingat bahwa saluran dan media komunikasi formal 

lebih dapat dikendalikan oleh manajemen dan jaringan kerjanya lebih 

relatif lebih dapat diidentifikasi, maka dalam pembicaraan berikut akan 

dibatasi hanya pada saluran dan media komunikasi formal, tanpa 

mengabaikan peranan penting saluran dan media komunikasi informal. 

2. Social Marketing 

Social Marketing atau Pemasaran Sosial adalah penerapan konsep dan atau 

teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Yang pada intinya 

penerapan dari teori pemasaran yang bertujuan untuk sebuah perubahan 

sosial. 

 

G. Ruang Lingkup Analisis 

Ruang lingkup analisis ini adalah pada manajemen social marketing BMH 

Balikpapan Selatan 

 

H. Metode Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Moleong 

dalam buku Metode Penelitian Kualitatif disebutkan bahwa tipe penelitian 

deskriptif data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan 
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bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. (Moleong, 2007:11) 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2008:1). 

H.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini diadakan pada bulan Desember 2010, sedangkan 

tempat penelitian ini bertempat dikediaman atau lokasi kerja para tokoh 

masyarakat yang dijadikan sebagai responden atau informan dalam penelitian 

ini.  

H.2. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial. (Hamidi, 2004:75). Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah pemimpin BMH dan Karyawannya 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih tehnik sampling, yaitu 

Purposif Sampling, yang menurut Patton adalah yang digunakan sebagai suatu 

strategi ketika sesorang ingin mempelajari sesuatu dan datang untuk 

memahami sesuatu tentang kasus-kasus pilihan tertentu tidak perlu 

menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. (Ruslan, 2001:6) 
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 Berikut merupakan kriteria informan dalam penelitian ini: 

1. Individu yang bekerja di BMH Balikpapan Selatan minimal telah 3 

tahun bekerja. 

2. Individu yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan BMH 

Balikpapan Selatan 

3. Individu yang terlibat dalam managemen social marketing BMH 

Balikpapan Selatan. 

Berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan peneliti 

menemukan dua orang informan yaitu: 

1. Zainal Muttaqin (Konsultan Manajemen) 

Zainal Muttaqin bekerja di BMH Balikpapan Selatan mulai tahun 2001. 

Pada awalnya beliau menjabat sebagai di Divisi Pendayagunaan dan 

Pemberdayaan. Kemudian tahun 2005, beliau diangkat sebagai konsultan 

manajemen sampai sekarang. Aktivitas beliau sebagai seorang Konsultan 

Manajemen adalah menganalisa perkembangan BMH, menjalin hubungan 

dengan para donatur, mengadakan riset atau analisa tentang tingkat 

pertumbuhan donatur dan sebagainya.  

2. Mustakim, S.Sos. I (Branch Manager) 

Mustakim, S.Sos. I bekerja di BMH Balikpapan Selatan mulai tahun 2001. 

Pada awalnya, beliau memegang jabatan sebagai Divisi Keuangan BMH 

Balikpapan Selatan. Kemudian pada awal 2007 beliau diangkat sebagai 

Branch Manager BMH Balikpapan sampai sekarang. Sebagai seorang 

Branch Manager, beliau bertanggungjawab terhadap perkembangan BMH 

Balikpapan. Beliau juga bertanggungjawab dalam memonitor kinerja 
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karyawan BMH Balikpapan. Selain itu, bersama petinggi yayasan BMH 

Balikpapan yang lain, beliau ikut membantu dalam pembentukan 

pengelolaan pemasaran dan pelaksanaan di BMH. 

H.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden, mengadakan percakapan/memberikan pertanyaan-pertanyaan 

sebanyak-banyaknya, pencatatan data hasil jawaban dari responden 

kemudian mensistemasikan data agar siap dijadikan bahan analisis. 

Wawancara ini tergolong wawancara bebas terpimpim, menurut 

Siharsimi dalam bukunya Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktik, 

wawancara bebas terpimpin (Guided Interview) adalah gabungan antara 

wawancara bebas dan terpimpin dimana pewawancara membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci kemudian melakukan Tanya 

jawab dan pertanyaan bisa berkembang sesuai jawaban yang diterima 

peneliti dari responden. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sebagai data skunder 

dilakukan dengan cara mencari buku-buku atau referensi dokumen-

dokumen obyek penelitian khususnya tentang pemanfaatan media 

organisasi dalam pencitraan perusahaan. 
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H.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berproses secara induksi, interpretasi dan konseptualisasi dimana data akan 

dikumpulkan dan dianalisis dengan cara melakukan penghalusan bahan 

empiric yang masih kasar ke dalam laporan lapangan, kemudian melakukan 

penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah 

terfokus dalam ungkapan asli responden. 

Dengan demikian, laporan lapangan yang detail (induksi) dapat berupa 

data yang lebih muda dipahami, sehingga ditemukan pikiran apa yang 

tersembunyi dibalik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat 

menciptakan suatu konsep (Konseptualisasi). (Hamidi, 2004:74) 

 
H.5. Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan data dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

(Patton, 1987: 331 dalam Moeloeng, 2005:330).  

Cara triangulasi data ini dengan jalan: (1). Membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2). Membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara 

pribadi; (3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4). 
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Membandingkan keadaan dan perspektif seseorangan dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan; (5). 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 


