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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Social marketing atau pemasaran sosial adalah serangkaian kegiatan 

pemasaran yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak 

permasalahan sosial. Dasar pemasaran sosial adalah setiap permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat yang dapat merugikan dalam skala yang besar, serta 

masyarakat tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri.  

Philip Kotler, Nancy Lee, dan Michael Rothschild, yang dikutip dalam 

Kotler dan Lee (2008), memberikan pengertian terhadap pemasaran sosial, yaitu 

sebuah proses yang mengaplikasikan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran 

untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai dalam rangka 

untuk mempengaruhi perilaku target audiens yang dapat menguntungkan 

masyarakat (kesehatan publik, keselamatan, lingkungan, dan komunitas) maupun 

target audiens itu sendiri. 

Pemasaran sosial dibungkus dengan serangkaian kegiatan promotif yang 

mengajak masyarakat untuk ikut serta menyelesaikan masalah bersama-sama. Pada 

dasarnya, masalah sosial dapat diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang 

dilakukan bersama. Sehingga, pemasaran sosial akan fokus pada permasalahan dan 

pemecahan atau penanggulangan masalah tersebut. 

Salah satu isu yang secara konsisten dibicarakan oleh kalangan akademis di 

masyarakat adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik yang bersifat fisik, 
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maupun psikis. Lingkungan fisik meliputi keadaan sekitar tempat tinggal. 

Sedangkan lingkungan psikis adalah sekumpulan orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

Lingkungan disekitar tempat tinggal dapat memberikan pengaruh pada 

manusia. Keadaan lingkungan yang rapi, bersih dan nyaman dapat membawa 

keuntungan positif untuk kesehatan, terutama untuk anak dalam masa pertumbuhan. 

Sebaliknya, lingkungan yang berantakan dan kotor dapat menyebabkan berbagai 

macam penyakit yang dapat menjangkit banyak orang disekitarnya. 

Semakin baik kualitas lingkungan, semakin baik pula kualitas hidup dan 

perkembangan manusia disekitarnya. Lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan 

secara langsung. Sebabnya, seluruh aktifitas keluarga termasuk anak dilakukan di 

lingkungan rumah dan sekitarnya.  

Tidak sedikit akibat yang dapat dialami keluarga, terutama anak disebabkan 

kondisi lingkungan dan kurang terjaganya kebersihan diri. Berbagai macam 

penyakit dapat menyerang anak karena kurangnya perhatian dalam menjaga 

lingkungan. Penyakit seperti diare, flu, hingga muntaber, adalah beberapa contoh 

kecil. 

Padahal, dari lingkungan kecil seperti keluargalah awal dari setiap kegiatan. 

Seluruh kegiatan dimulai dari rumah. Pembentukan karakter dan kepribadian anak 

juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang paling dekat dengan anak, 

yaitu keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 

Kondisi ini menarik perhatian banyak kalangan masyarakat. Pemerintah, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional, hingga 
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perusahaan yang berbasis komersil mulai mengadakan program untuk mencoba 

mengatasi masalah yang ada di lingkungan sosial tersebut. Melalui serangkaian 

program kerja, lembaga-lembaga tersebut secara individu maupun kombinasi 

mencoba menyelesaikan isu tersebut. 

Dengan kekuatan dan peluang, setiap lembaga mencoba untuk memberi 

solusi untuk permasalahan yang dialami. Kemudian, solusi tersebut ditawarkan 

melalui serangkaian program promotif dan komunikasi persuasif kepada 

masyarakat. Sehingga, tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah di 

masyarakat dapat teratasi. 

Kasus demam berdarah yang tengah menjadi perbincangan hangat di tahun 

2000-an membawa pada salah satu contoh pemasaran sosial. Pemerintah, melalui 

berbagai media saat itu mempromosikan program 3M (Menguras, Menutup dan 

Mengubur). Secara sederhana, pemerintah mencoba untuk meberikan solusi untuk 

masalah kesehatan yang dialami masyarakat. 

Tak hanya disitu saja, masih banyak kampanye-kampanye lain di jalur 

pemasaran sosial yang digagas oleh pihak-pihak lain, termasuk perusahaan 

multinasional. Salah satu perusahaan tersebut adalah Unilever. Melalui Unilever 

Indonesia, mereka secara konsisten membuat serangkaian kampanye untuk masalah 

di tengah masyarakat. 

Unilever telah berhasil mempromosikan beberapa kampanye. Gosok gigi 

bersama, Gerakan mencuci tangan dan yang terbaru adalah gerakan BrightFuture. 

Kampanye ini telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan isu yang berbeda-beda, 

sesuai dengan keadaan di daerah tersebut. 



4 
 

 
 

BrightFuture adalah kampanye yang digagas oleh Unilever untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan, yang bertemakan ‘lingkungan yang bersahabat untuk 

kita dan masa depan’. Melalui kampanye ini, Unilever mencoba memberi 

pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat meminimalisir 

kerusakan hutan dan kesehatan di lingkungan rumah. 

Dalam kampanye ini, Unilever bekerja sama dengan World Wildlife Fund 

of Nature (WWF). Melalui BrightFuture, Unilever menjangkau permasalahan 

mesyarakat global, terutama di bidang lingkungan, kesehatan dan kebersihan 

lingkungan keluarga. Sehingga, target kampanye Unilever bukan hanya di 

Indonesia saja, tetapi di Negara lain, seperti India dan Negara di benua Afrika. 

Melalui BrightFuture, Unilever bertujuan untuk bersama-sama membangun 

lingkungan yang baik untuk masa depan generasi selanjutnya. Sehingga, dengan 

lingkungan yang baik, anak dapat tumbuh dengan baik untuk mencapai masa depan 

mereka. 

Sejatinya, konsep pemasaran sosial memiliki fokus pada tujuan sosial, yaitu 

perubahan perilaku masyarakat. Namun, pemasaran sosial dapat juga digunakan 

untuk mencapai tujuan lain. Tujuan kampanye akan menyesuaikan tujuan dan nilai-

nilai yang dianut oleh organisasi, sebagai penggagas kampanye. Tanpa 

meninggalkan tujuan sosial, sebuah organisasi dapat memanfaatkan pemasaran 

sosial sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan mereka. 

Hal tersebut juga berlaku untuk organisasi yang bersifat komersil, seperti 

Unilever. Setiap program yang direncanakan bisa jadi memiliki muatan promosi 

dan mendukung penjualan produk-produknya. Sehingga, diharapkan pemasaran 
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sosial dapat muncul sebagai media promosi yang efektif untuk calon pembeli 

produk-produk Unilever. 

Selain itu, pemasaran sosial juga dapat digunakan sebagai salah satu ‘tool’ 

atau alat Public Relations untuk tujuan membangun citra perusahaan. Melalui 

pemasaran sosial, perusahaan dapat menyampaikan kepeduliannya serta brand 

merek yang dikelolanya kepada kondisi sosial, bersamaan dengan usaha 

menanamkan citra positif perusahaan. 

Dalam sebuah kampanye pemasaran sosial, kemudian dikaji melalui konsep 

komunikasi sederhana, perusahaan dapat digambarkan sebagai komunikator, 

kampanye sebagai media penyampai pesan, dan masyarakat sebagai komunikan. 

Komunikator dapat menentukan pesan apa saja yang akan disampaikan kepada 

masyarakat, sesuai dengan tujuan komunikator. Selain itu, komunikator juga dapat 

menentukan media yang dianggap efektif, yang akan digunakan untuk 

menyampaikan pesan tersebut. 

Oleh karena itu, komunikator atau perusahaan dapat membentuk opini 

melalui pesan yang dibungkus menggunakan berbagai media, termasuk kampanye. 

Melalui serangkaian kampanye ini, pesan-pesan yang ada dalam kampanye tersebut 

menjadi informasi untuk khalayaknya. 

Kemudian pesan ini akan diolah oleh berbagai publik dan menjadi 

pengetahuan untuk publik. Pengetahuan inilah, seperti yang dikatakan Walter 

Lipmann, yang akan menjadi gambaran atau citra yang akan dikaitkan dengan 

perusahaan (Lipmann, 1921). 
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Hal seperti inilah yang juga dilakukan oleh Unilever. BrightFuture 

direncanakan untuk mencapai tujuan sosial sekaligus –disengaja atau tidak– 

meningkatkan citra perusahaan dan brand. Namun, meskipun kedua tujuan tersebut 

diselaraskan, tujuan sosial harus tetap menjadi tujuan utama setiap kampanye 

pemasaran sosial. 

Disinilah, pertanyaan muncul, terutama bagaimana Unilever dapat 

menyelipkan pesan-pesan tertentu untuk membangun citra positif diantara tujuan 

sosial yang menjadi latar belakang kampanye sosial mereka. Sehingga, meskipun 

tetap di jalur sosial, perusahaan dan brand masih mendapatkan efek positif dari 

setiap kegiatan yang dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

menyimpulkan rumusan masalah, yaitu bagaimana format pembentukan citra 

perusahaan melalui artikel publikasi sebagai salah satu bentuk kampanye 

BrightFuture? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui format 

pembentukan citra perusahaan melalui artikel yang digunakan sebagai salah satu 

bentuk kampanye BrightFuture. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi beberapa manfaat 

untuk berbagai kepentingan, antara lain: 
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1.4.1. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai kajian analisis 

naratif terhadap sebuah artikel yang diterbitkan oleh organisasi yang bersifat 

komersil. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian 

dengan objek penelitian pemasaran sosial dan analisis naratif. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Dapat menambah pengetahuan untuk pembaca mengenai format penulisan 

yang dapat dibuat oleh perusahaan dalam membangun citranya. Dan, dapat menjadi 

acuan untuk pembaca dalam merencanakan program untuk membangun citra 

perusahaan yang dimaksud. 

 


