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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk sangat padat 

terutama di kota-kota besar. Indonesia negara yang berkembang yang 

terdiri dari masyarakat perkotaan dan pedesaan dan masih dalam tahap 

pemerataan pembangunan, baik di wilayah kota dan desa. Akan tetapi, 

pembangunan tersebut lebih terfokus pada faktor ekonomi dan di daerah 

perkotaan yang besar dan memiliki wilayah strategis. Sedangkan, daerah 

perkotaan sendiri masih banyak memiliki kampung-kampung pinggiran 

dan kelompok-kelompok masyarakat dengan permasalahan sosial, 

lingkungan bahkan dengan perekonomian yang tidak stabil. 

Masalah sosial itu sendiri adalah suatau kondisi yang dirumuskan 

atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh dan dapat 

mengancam nilai-nilai masyarakat. Di Indonesia kampung-kampung 

pinggiran di perkotaan masih banyak yang belum terjamah dan di anggap 

kumuh oleh masyarakat umum. Masalah sosial tersebut lebih banyak 

mengarah kepada kemiskinan, kejahatan, dan lingkungan yang kotor. 

Menurut Kotler (1989) yang di kutip dalam (Wahyuni Pudjiastuti, 

2006:42) untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat seperti 

masalah kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan dan sebagainya tidak 

cukup hanya menyadarkan atau memberikan pengetahuan saja karena hal 

tersebut tidak bisa mengatasi masalah sosial yang ada. Jadi, harus sampai 
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pada perubahan sikap dan perilaku agar kehidupan khalayak sasaran 

menjadi lebih baik. Komunikasi yang di butuhkan di sini adalah 

komunikasi yang berefek pada perubahan perilaku khalayak sasaran. 

Strategi perubahan di masyarakat adalah dengan menggunakan 

program social Marketing atau Pemasaran Sosial untuk mengatasi 

berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Strategi Social 

Marketing ini memanfaatkan dua bidang ilmu, yaitu menggunakan teknik-

teknik komunikasi dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemasaran 

(Wahyuni Pudjiastuti 2016:2). 

Permasalahan di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan 

menerapkan strategi social marketing ada banyak sekali, seperti Masalah 

Pluralisasi Agama, masalah narkoba dan minuman keras, masalah fauna, 

masalah pendidikan, masalah bencana alam, masalah kelautan, masalah 

kenakalan remaja, masalah kesehatan dan masalah lingkungan. Dan 

seharusnya harus segera di atasi agar tidak semakin meluas. Masalah-

masalah tesebut sebaiknya dicarikan solusi agar kualitas negara semakin 

membaik. Pemerintah sudah banyak melakukan program dan bantuan 

untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Akan 

tetapi, masalah tersebut tidak cukup hanya dengan bantuan pemerintah. 

Bantuan dari perusahaan maupun lembaga non-profit juga diperlukan 

untuk kelangsungan perubahan negara menjadi lebih baik. 

Komunikasi Social Marketing diperlukan dalam membuat 

perubahan di  masyarakat. Karena masyarakat yang tidak peduli terhadap 

sekitar apabila didekati dengan perubahan yang signifikan dan nyata pasti 
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sedikit demi sedikit akan terpengaruh. Seperti fenomena yang sedang 

ramai di perbincangkan di Kota Malang yaitu adanya kampung Warna-

warni Jodipan. 

Kampung Jodipan atau yang biasanya dijuluki Kampung Warna-

Warni Jodipan adalah kampung wisata pertama di Kota Malang yang 

sederetan rumah warga di tepi Sungai Brantas dengan menampilkan 

dinding aneka warna yang tidak monoton. Kampung Warna-warni Jodipan 

dulu merupakan ‘permukiman kumuh’ sekarang menjadi lokasi yang 

banyak di kunjungi wisatawan.  

Kampung Wisata Jodipan adalah kampung yang digagas oleh 

delapan orang mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki nama 

untuk kelompok mereka yaitu GuysPro singkatan dari Guys of Public 

Relations. Terbentuknya Guyspro karena adanya mata kuliah praktikum 

Public Relations 2 yaitu event management. Tugas praktikum ini harus 

mencari real client untuk di ajak bekerjasama dalam program event yang 

akan dibuat. Guyspro dan praktikan Public Relations 2 yang lain 

diwajibkan untuk membuat proposal kreatif agar menarik perusahaan. Dan 

pada saat itu GuysPro menemukan perusahaan INDANA atau PT. Inti 

Daya Guna Aneka Warna untuk dijadikan real client dengan permintaan 

event yang di buat adalah  CSR (Corporate Social Responsibility).  

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan 
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pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan 

lingkungan. Hal ini dikemukakan oleh Suhandari M. Putri, Schema CSR, 

Kompas, 4 Agustus 2007 yang di kutip dalam ( Hendrik : 2008:1). CSR 

memiliki 6 pendekatan dan salah satunya adalah corporate social 

marketing. 

Dari riset dan observasi yang dilakukan GuysPro menemukan fakta 

bahwa kampung Jodipan adalah salah satu dari 29 kawasan pemukiman 

kumuh di kota Malang. Pemukiman ini akan ditata ulang hingga terwujud 

program bebas kawasan kumuh pada tahun 2019. Kelurahan yang 

termasuk dalam kelurahan kumuh di Kota Malang antara lain Tanjungrejo, 

Sukun, Ciptomulyo, Oro-oro Dowo, Kiduldalem, Kasin, Bareng, Polehan, 

Kesatrian, Jodipan, Balearjosari, Dinoyo, Tlogomas, Tulusrejo, 

Mergosono dan Kotalama. (Republika.co.id diakses pada 12 Mei 2017 

pukul 11.05) 

Kampung Jodipan adalah salah satu kelurahan yang di lewati 

sungai Brantas. Di era globalisasi ini sungai-sungai di Indonesia 

khususnya di kota Malang, banyak sekali yang sudah tercemar. 

Sedangkan, kondisi Sungai Brantas saat ini ternyata sangat 

memprihatinkan, meski diakui fungsinya sangat besar bagi kehidupan 

masyarakat. Tingkat pencemaran sungai ini telah melewati ambang batas 

dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota perairan serta kesehatan 

penduduk yang memanfaatkan air sungai. Bahan pencemar berasal dari 

limbah domestik, limbah pertanian, limbah taman rekreasi, limbah pasar, 

limbah hotel, limbah rumah sakit, dan limbah industri. Pembuangan 
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sampah di sepanjang sempadan maupun langsung ke aliran Sungai Brantas 

bisa merugikan penduduk sekitar dan di kawasan yang lebih rendah. 

Sampah yang menumpuk menimbulkan bau busuk karena fermentasi, 

menjadi sarang serangga dan tikus, serta bisa menimbulkan kebakaran 

karena adanya gas metana di tumpukan sampah. Faktanya, terdapat sekitar 

330 ton per hari limbah cair dihasilkan dari aktivitas manusia di sepanjang 

DAS Brantas. Dan sekitar 483 industri mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap Sungai Brantas dengan kontribusi pencemaran hingga 

125 ton per hari (www.antaranews.com di akses pada tanggal 21 Mei 2017 

pukul 21.20). 

Masyarakat kampung Jodipan sebelum adanya kampung warna-

warni melalui riset dan observasi yang dilakukan oleh GuysPro hampir 

90% warga membuang sampah ke sungai Brantas. Dikenal sebagai 

kampung kumuh, kampung preman dan berbagai hal negatif lainnya. Hal 

inilah, yang membuat GuysPro ingin melakukan implementasi program 

kampung warna-warni bekerja sama dengan perusahaan cat agar 

masyarakat peduli terhadap lingkungan dan tidak membuang sampah ke 

sungai Brantas lagi. 

GuysPro menginginkan agar masyarakat Jodipan untuk merasakan 

dampak positif dari pengecatan kampungnya. Setelah di cat dan kampung 

Jodipan menjadi indah masyarakat belajar untuk tidak membuang sampah 

dan mengotori sungai. Dari proposal event GuysPro menginginkan supaya 

50% warga Kelurahan Jodipan dapat mengikuti acara dan berkomitmen 

untuk menjaga lingkungannya. Setelah Jodipan sudah menjadi warna-

http://www.antaranews.com/
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warni masyarakat Jodipan membentuk tim khusus untuk pengembangan 

kampung warna-warni di Jodipan. Dan juga masyarakat kampung warna-

warni Jodipan membentuk tim kebersihan untuk membuang sampah ke 

tempatnya. Apalagi, kampung warna-warni sekarang menjadi kampung 

wisata dan di kunjungi oleh wisatawan baik dari masyarakat Malang 

sendiri, luar kota bahkan warga asing. Padahal, GuysPro tidak ada rencana 

untuk menjadikan kampung warna warni sebagai kampung wisata. 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah adanya kampung warna-

wani Jodipan diluar ekspektasi GuysPro. Setelah menjadi destinasi wisata 

baru di Malang warga mulai menjaga lingkungannya dan bersikap 

mandiri. Masyarakat Jodipan juga mulai terangkat perekonomiannya 

dengan berjualan, menjaga parkir dan menjaga karcis masuk kampung 

warna-warni. Masyarakat juga membuat tim pengembangan untuk 

kampung warna-warni kedepannya agar lebih baik lagi.  

Oleh karena itu peneliti ingin peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam bagaimana implementasi program social marketing GuysPro pada 

masyarakat Kampung Warna-warni Jodipan. Adapun judul penelitian yang 

peneliti tentukan adalah “Implementasi Program Social Marketing pada 

Masyarakat Kampung Warna-Warni Jodipan (Studi pada GuysPro 

Penggagas Kampung Warna-Warni Jodipan)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, 

maka peneliti ingin merumuskan masalah yang dikemukakan adalah  
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“Bagaimana implementasi program social marketing GuysPro Pada 

masyarakat Kampung Warna-warni Jodipan”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi  program social marketing GuysPro pada masyarakat 

Kampung Warna-warni Jodipan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dalam ilmu pengetahuan, pada umumnya untuk 

menemukan, mengembangkan atau menguji suatu teori. Berdasarkan latar 

belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini 

juga memiliki manfaat atau kegunaan. Adapun manfaatnya adalah sebagai 

berikut: 

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 

permasalahan yang sama nanti. Dan diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan pemahaman Ilmu Komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk masyarakat dalam memahami Implementasi social 

marketing secara lebih mendalam agar dapat memberikan manfaat kepada 

sasaran marketing. 


