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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mendefinisikan Social Marketing 

Kita sering melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul untuk 

mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada korban bencana, sebuah konser 

charity, atau penjualan sebuah barang yang sebagian dananya digunakan untuk 

mendirikan fasilitas umum di daerah yang kurang berkembang. Semua kegiatan 

tersebut dilatar belakangi oleh isu sosial dan juga bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan sosial. Namun, apakah seluruh kegiatan tersebut dapat disebut 

sebagai kegiatan Social Marketing? Bagaimanakah sebuah kegiatan dapat disebut 

Social Marketing? 

Untuk mengerti apakah sebuah program termasuk dalam ranah Social 

Marketing atau tidak, kita perlu memahami terlebih dahulu definisinya. Definisi 

formal tentang Social Marketing pertama kali diusulkan oleh Kotler dan Zaltman 

(1971: 5), yaitu: 

Social marketing is the design, implementation and control of programs calculated 

to influence the acceptability of social ideas and involving considerations of 

product planning, pricing, communication, distribution, and marketing research. 

Pemasaran sosial merupakan desain, implementasi dan kontrol atas program yang 

direncanakan untuk mempengaruhi penerimaan pada ide-ide sosial dan melibatkan 

pertimbangan pada perencanaan produk, harga yang dikenakan, komunikasi, 

distribusi, dan penelitian pemasaran. (Kotler dan Zaltman) 
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Definisi social marketing (pemasaran sosial) terus mengalami perubahan 

dan perkembangan. Hal ini dikarenakan penulis-penulis berikutnya menemukan 

beberapa permasalahan dan ketidak sepahaman pada pengertian pertama tersebut. 

Sehingga, pengertian mengenai pemasaran sosialmenjadi beragam. 

Andreasen (1995:110), mendifinisikan pemasaran sosial sebagai adaptasi 

dari teknologi pemasaran sosial kepada program yang didesain untuk 

mempengaruhi perilaku sukarela target audiens untuk meningkatkan kesejahteraan 

diri dan lingkungan sosial dimana mereka menjadi bagian. Pendapat yang berbeda 

juga ditunjukkan oleh Levebvre yang beranggapan bahwa pemasaran sosial adalah 

pendekatan yang direncanakan untuk inovasi sosial. Pemasaran sosial adalah 

aplikasi dari prinsip pemasaran untuk membentuk pasar lebih efektif, efisien, 

berkelanjutan dan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosial 

(2012: 120). 

Pengertian-pengertian pemasaran sosial tersebut memiliki perbedaan antara 

satu dengan yang lain. Setiap penulis memiliki pandangan tersendiri dan 

menyempurnakan penertian yang telah ada sebelumnya. Tetapi, dari tiga pengertian 

diatas, terdapat beberapa kesamaan yang menunjukkan ciri khas dan elemen kunci 

untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep pemasaran sosial. Pertama, 

pemasaran sosial menggunakan prinsip dan teknik pemasaran dalam proses 

pelaksanaannya. Pemasaran sosial, sesuai namanya, tidak dapat dilepaskan dari 

konsep pemasaran. Prinsip pemasaran menurut Cheng, Kotler dan Lee (2009) 

adalah prinsip dan teknik yang dikembangkan oleh pemasaran komersil, terutama 
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yang sering disebut dengan 4P (Product, Price, Place, dan Promotion). Sehingga, 

dalam setiap prosesnya, akan sering bahkan selalu ditemui prinsip pemasaran. 

Kedua, ide dasar pemasaran sosial dituangkan ke dalam program. Ide-ide 

tersebut dapat disampaikan melalui beberapa tindakan tertentu, agar dapat dipahami 

dan diikuti oleh khalayak. Menyampaikan ide tidak cukup hanya dengan 

mengatakannya berulang-ulang, melainkan melalui serangkaian proses 

perencanaan tindakan/kampanye yang dilakukan bersama. Menurut Andreasen, 

setiap proses tindakan/kampanye tersebut jika digabungkan menjadi sebuah 

program yang dapat berlangsung dengan waktu yang lama (Andreasen, 1995). 

Dengan program inilah pelaku pemasaran sosial dapat mencapai tujuannya. 

Ketiga, kegiatan pemasaran sosial memiliki fokus pada perilaku. Dalam 

pemasaran sosial, perilaku adalah produk yang diperhatikan dan dihasilkan. Semua 

hal yang berkaitan dengan pemasaran sosial didasari oleh perilaku khalayak 

disekitarnya. 

Keempat, perubahan perilaku pada pemasaran sosial adalah perubahan yang 

sukarela dilakukan. Perubahan sukarela ini dilakukan oleh khalayak atau target 

kampanye. Jadi, pelaku pemasaran sosial tidak melakukan kegiatan yang bersifat 

memaksa untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga, ide yang diperkenalkan dapat 

diterima dan dilakukan dengan baik. 

Kelima, terdapat pemilihan target kegiatan pemasaran sosial. Target market, 

atau khalayak sangat penting dalam konsep pemasaran sosial. Tidak semua masalah 

dapat dirasakan dan dialami oleh semua elemen khalayak. Setiap khalayak dengan 

karakteristik tertentu memiliki persoalan yang berbeda dengan khalayak lain. Baik 
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yang memiliki perbedaan secara ekonomi, sosial, politik, hingga kebutuhan sehari-

hari, memiliki permasalahan tersendiri.  

Permasalahan ini tidak dapat di-generalisir atau disamakan oleh pelaku 

pemasaran sosial. Setiap permasalahan memiliki khalayak, dan program pemasaran 

sosial menjadikan khalayak tersebut sebagai target market (target pasar) dari 

kampanye yang dilaksanakan. Sehingga, pelaku pemasaran sosial harus 

menentukan dengan cermat khalayak dengan karakteristik seperti apa yang akan 

dijadikan sasaran kampanyenya. 

Keenam, tujuan utama program pemasaran sosial adalah untuk memberikan 

keuntungan pada individu maupun lingkungan sosial. Pemasaran sosial bukan 

sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi organisasi 

pelaksana. Lebih jauh, pemasaran sosial dapat membantu masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya. 

Ciri khas pemasaran sosial memberikan definisi lebih lanjut mengenai 

pemasaran sosial, yaitu serangkaian aktifitas yang direncanakan melalui aplikasi 

pada prinsip pemasaran yang ditujukan untuk merubah perilaku seseorang atau 

kelompok secara sukarela yang dapat memberikan keuntungan untuk mereka. 

Lebih lanjut, Philip Kotler, Nancy Lee, dan Michael Rothschild, sesuai yang dikutip 

oleh Kotler dan Lee (2008), mengemukakan bahwa: 

Social marketing is a process that applies marketing principles and 
techniques to create, communicate, and deliver value in order to influence target 
audience behaviors that benefit society (public health, safety, the environment, and 
communities) as well as the target audience. 

Pemasaran sosial adalah sebuah proses yang mengaplikasikan prinsip-
prinsip dan teknik-teknik pemasaran untuk membuat, mengkomunikasikan, dan 
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menyampaikan nilai dalam rangka untuk mempengaruhi perilaku target audiens 
yang dapat menguntungkan masyarakat (kesehatan publik, keselamatan, 
lingkungan, dan komunitas) maupun target audiens itu sendiri. (Philip Kotler, 
Nancy Lee, dan Michael Rothschild) 

2.2. Isu Sosial dalam Social Marketing 

Praktek pemasaran sosial bukanlah hal yang baru dalam berbagai kegiatan 

sebuah organisasi, baik yang berlatar belakang nirlaba maupun yang bergerak di 

bidang komersil. Sudah sejak lama kampanye sosial dilaksanakan. Pada zaman 

Yunani kuno dan Kekaisaran Roma, kampanye dilaksanakan untuk membebaskan 

perbudakan. Sedangkan di Inggris, pada masa Revolusi Industri kampanye 

dibingkai untuk menghapuskan debitur penjara, memberikan hak suara untuk 

perempuan, dan manghapuskan penjara anak (Kotler dan Roberto, 1989). 

Tahun dan era berganti, namun aktifitas pemasaran sosial dapat terus 

ditemui, bahkan semakin beragam. Kegiatan pemasaran sosial terus dilakukan 

untuk memperbaiki kondisi masyarakat.  

Namun, terdapat satu hal yang sama di semua usaha pemasaran sosial yang 

dilakukan. Pemasaran sosial hampir selalu berkaitan dengan isu sosial yang ada di 

tengah masyarakat, baik disadari atau tidak oleh masyarakat itu sendiri. Isu sosial-

lah yang memberikan arah untuk kegiatan pemasaran sosial. Dan, pemasaran sosial 

diharapkan dapat menjadi solusi untuk isu sosial tersebut. 

Pengertian Kotler, Lee, dan Rothschild di atas memberikan gambaran lebih 

lanjut mengenai isu sosial yang dapat dilihat dengan sudut pandang pemasaran 

sosial. Terdapat 4 area isu sosial dalam pengertian tersebut, antara lain kesehatan 

publik (public health), keselamatan (safety), lingkungan (environment), dan 

komunitas (komunitas). 
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Kesehatan publik, dapat dikaitkan dengan usaha untuk mencegah penyakit 

menular, dan usaha menjaga kesehatan lainnya, misalnya gerakan 3M untuk 

mencegah demam berdarah. Keselamatan, identik dengan pencegahan kecelakaan 

lalu lintas, keselamatan kerja, dan keselamatan saat berlibur contohnya adalah 

kampanye menggunakan helm untuk pengendara roda 2. Lingkungan berkaitan 

dengan usaha untuk menanggulangi kerusakan, dan menjaga kelestarian 

lingkungan, seperti kegiatan bank sampah. Sedangkan komunitas dapat berwujud 

menyelesaikan masalah dialami atau dilakukan pada lingkungan sosial tertentu, 

semisal kampanye Keluarga Berencana (KB), untuk mencegah meledaknya 

populasi penduduk. 

2.3. Citra dan Pentingnya Untuk Perusahaan 

Berdirinya sebuah perusahaan sangat tergantung oleh adanya dukungan dari 

publik. Dukungan tersebut bisa saja dimulai dari aktifitas yang dilakukan 

perusahaan. Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan akan dilihat oleh publik, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika kegiatan tersebut dipandang 

positif oleh publik, sangat mungkin publik mendukung dengan baik. 

Konsep sederhana yang telah dijelaskan di atas hanya sebagian dari konsep 

yang lebih luas dan lebih penting, yaitu citra. Citra, oleh beberapa penulis terdahulu 

diartikan sebagai sebuah ‘gambaran utuh’ atas suatu organisasi. Abd-El-Salam, 

Shawky, dan El-Nahas (2013: 179) mengutip pengertian yang dinyatakan oleh 

Dowling (1988), Fombrun (1996), dan beberapa penulis lain, yaitu: 

Corporate image is defined as the “overall impression” left in the 
customers’ mind as a result of accumulative feelings, ideas, attitudes and 
experiences with the organization, stored in memory, transformed into a 
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positive/negative meaning, retrieved to reconstruct image and recalled when the 
name of the organization is heard or brought to ones’ mind. 

Citra perusahaan digambarkan sebagai sebuah hasil dari interaksi-interaksi 

antara perusahaan dengan publiknya. Publik akan mengingat hal yang berkaitan 

dengan interaksi tersebut. Ingatan itu akan bertahan dalam pikiran dan akan muncul 

kembali jika publik berinteraksi kembali dengan perusahaan. 

Kandampully dan Hu yang dikutip Abd-El-Salam, menyatakan ada 2 

komponen utama dari citra perusahaan. Pertama fungsional seperti karakteristik 

nyata yang dapat ukur dan dievaluasi dengan mudah. Kedua, emosional seperti 

perasaan, sikap dan kepercayaan yang mengarah ke organisasi (Abd-El-Salam, 

Shawky dan El-Nahas, 2013). 

Citra berarti sangat penting untuk sebuah perusahaan. Melalui citra yang 

melekat pada perusahaan, dapat diketahui bagaimana publik merespon setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan citra positif, perusahaan 

bisa mendapatkan tanggapan yang positif pula dari publik. Sehingga, banyak 

perusahaan yang berusaha membuat strategi untuk meningkatkan citra positif 

terhadap perusahaan. 

Sebuah riset yang dilakukan oleh Hart dan Rosenberger tentang pengaruh 

citra terhadap loyalitas konsumen menunjukkan pentingnya citra bagi sebuah 

perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa citra memiliki 

pengaruh yang kuat, baik langsung maupun tidak langsung pada loyalitas pelanggan 

(Hart dan Rosenberger, 2004). 

Selain itu, citra memiliki peranan yang kuat yang dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan dalam menentukan positioning dan diferensiasi 
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dengan perusahaan lain dalam lingkungan persaingan yang ketat. Melalui citra, 

perusahaan bisa mendapatkan ‘nilai’ yang membedakannya dengan perusahaan 

lainnya. Nilai ini yang langsung bersentuhan dengan pikiran publik, yang akan 

menjadi penentu respon terhadap perusahaan. 

Bahkan, Walter Lipmann dalam bukunya yang berjudul Public Opinion 

(1921), menyatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang bukan berdasarkan pada 

pengetahuan tertentu pada suatu hal, tapi lebih pada gambaran (citra) mengenai hal 

tersebut. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan yang berjalan atau tidaknya bisnis 

ditentukan salah satunya oleh citranya di mata pelanggan dan/atau konsumen. 

2.4. Konstruksi Citra 

Citra memiliki peranan yang penting bagi berjalannya kegiatan sebuah 

organisasi. Citra berdiam pada pikiran seseorang, tetapi dapat menentukan 

bagaimana ia merespon terhadap rangsangan disekitarnya. Namun, sebelum proses 

tersebut terjadi, terdapat sebuah proses yang menjelaskan bagaimana citra dapat 

terbentuk ke dalam pikiran seseorang. Ya, citra terbentuk, bukan ada dengan 

sendirinya. 

Keterangan seperti ini, diungkapkan oleh Walter Lipmann dalam bukunya 

Public Opinion (1921). Lipmann menjelaskan bahwa gambaran – dalam hal ini 

dapat disejajarkan dengan citra – terhadap dunia diperoleh melalui serangkaian 

interaksi yang terjalin dengan dunia itu sendiri. Ia menggambarkan bahwa semakin 

sering interaksi antara seseorang dengan dunia di sekelilingnya, semakin beragam 

citra yang terbentuk dari proses melihat, menseleksi, dan memilih tiap interaksi 

tersebut. 
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Lipmann menambahkan, citra sangat berperan dalam pembentukan realitas. 

Gambaran-gambaran dan pengetahuan yang terbentuk berakumulasi dengan 

gambaran lain sehingga membentuk realitas yang ada dalam pikiran manusia. 

Realitas sosial terbentuk melalui proses yang subjektif. 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966), menjelaskan mengenai 

proses terbentuknya realitas ini. Menurut mereka, realitas dalam pikiran manusia 

terbentuk atas proses dialektika (pertentangan atau dialog) dalam sebuah proses, 

antara: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses 

penyesuaian diri dengan produk sosio-kultural atau produk yang dihasilkan dalam 

aktifitas manusia. Objektivasi merupakan penyesuaian melalui interaksi dengan 

pemikiran subjektif yang lain. Semantara, internalisasi adalah penyesuaian dengan 

lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. 

Gambaran atau citra terbentuk dalam pemikiran seseorang. Hal ini berarti 

citra dalam pikiran seseorang tentang dunia bisa jadi berbeda dengan citra yang ada 

di pikiran orang lain. Organisasi, dalam hal ini sebagai pembentuk citra atas dirinya, 

dihadapkan dengan pembentukan realitas yang subjektif ini. Sehingga, Bouchet 

(hal. 2) berpendapat bahwa organisasi harus memperhatikan citra dominan yang 

muncul diantara masyarakat. Setelahnya, organisasi dapat membentuk, merubah, 

atau membangun kembali citra yang telah ada. 

 

2.5. Komunikasi sebagai Sarana Konstruksi Citra 

Citra, sesuai yang telah dibahas sebelumnya, merupakan gambaran umum 

terhadap sebuah organisasi. Gambaran umum ini dihasilkan dari interaksi-interaksi 
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yang terjadi antara organisasi dan publiknya. Dalam hal ini, pengalaman dan 

komunikasi menjadi hal yang penting dalam terbentuknya citra. 

Hardjana menyatakan bahwa citra adalah identitas dan sebagian diperoleh 

dari kesuksesan usaha manajemen dalam berkomunikasi dengan publik (2008:12). 

Sebuah proses komunikasi akan meninggalkan kesan yang akan diingat oleh publik. 

Kemudian kesan ini akan muncul kembali ketika publik bersinggungan dengan 

organisasi. 

Semakin intens komunikasi dan pengalaman baik yang dialami secara 

konsisten oleh publik, akan membuahkan citra positif sebuah organisasi (Hardjana, 

2008). Sekecil apapun bentuk komunikasi yang dijalin akan menimbulkan kesan, 

disadari atau tidak oleh publik, yang akan membentuk serangkaian gambaran 

tentang organisasi. 

Citra, sebagai hasil dari sebuah proses komunikasi, dapat dibentuk dengan 

sengaja oleh sebuah organisasi. Leuthesser dan Kohli, yang dikutip oleh Abd-El-

Salam, Shawky dan El-Nahas (2013: 179), menyakatan bahwa citra adalah hasil 

dari proses komunikasi yang dibuat oleh perusahaan, dan berisi pesan-pesan yang 

berkaitan dengan visi, misi, nilai, hingga tujuan, dan identitas perusahaan. 

Komunikasi, menurut Deddy Mulyana (2000), dapat dilakukan dengan 

sengaja, maupun tidak sengaja. Pola ini diterapkan perusahaan dalam rangka 

membentuk citra perusahaan di dalam benak publik. Perusahaan menyiapkan pesan 

yang nantinya akan diterima oleh publik, sehingga apa yang ada di pikiran mereka 

sama dengan yang diinginkan oleh perusahaan. 
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Carl I. Hovland, yang dikutip oleh Deddy Mulyana (2000:69), mengung-

kapkan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Melalui pengertian ini, 

komunikasi digambarkan sebagai sebuah kegiatan yang disengaja untuk 

merangsang perilaku khalayak. 

Melalui komunikasi yang terjalin, terdapat interaksi yang mendukung 

organisasi dan publik. Sehingga, informasi yang terkumpul pada benak publik 

berkumpul dan membentuk sebuah gambaran umum yang menjadi citra untuk 

organisasi. Semakin sering komunikasi dilakukan, semakin kuat citra tersebut 

dibenak publik. 

 

2.6. Citra sebagai Salah Satu Tujuan Public Relations Officer 

Citra, dalam pengertian diatas, diidentifikasi sebagai sebuah hasil dari 

proses komunikasi yang terjalin antara organisasi dan publiknya. Alur dan proses 

komunikasi yang efektif menjadi hal yang penting, terutama bagaimana pesan yang 

ingin disampaikan oleh organisasi dapat ditangkap dengan baik dan tepat oleh 

publik. Belum lagi jika komunikasi yang dijalin terpapar oleh gangguan (noise) 

yang dapat membelokkan, bahkan mengubah pesan yang ada. 

Dibutuhkan sebuah bagian untuk dapat memfasilitasi komunikasi yang akan 

dijalin antara organisasi dan publik. Bagian ini sering disebut sebagai Public 

Relations, atau bagian yang oleh Lattimore dan kawan-kawan (2006) sebagai 
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sebuah fungsi untuk mempertahankan hubungan efektif dengan pihak yang 

dianggap penting oleh organisasi. 

Public relations, berdasarkan pernyataan resmi Public Relations Society of 

America (PRSA) yang dikutip oleh Lattimore dan kawan-kawan (2006), bertindak 

sebagai mediator dan juga penengah yang dapat membantu organisasi dalam 

membuat sebuah kebijakan yang dapat diterima publik. Peran komunikasi antara 

organisasi dengan pihak-pihak tersebut menjadi sangat penting dalam membangun 

sebuah hubungan yang efektif seperti yang diutarakan oleh Lattimore, dkk di atas. 

Melalui kegiatan komunikasi tersebut organisasi bertujuan untuk 

memperoleh pengertian dan dukungan dari publiknya. Hal ini sekaligus menjadi 

tujuan dari kegiatan Public Relations itu sendiri. Ruslan (1997: 10) menyimpulkan 

peran Public Relations menjadi 4 bagian, yaitu: 

a. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga 

yang diwakili dengan publiknya. 

b. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. 

c. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

d. Membentuk corporate image, artinya peranan public relations berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. 

Citra menjadi salah satu perhatian utama dari aktifitas public relations. 

Berjalannya komunikasi yang efektif dan pengertian yang saling menguntungkan 

akan membuat gambaran terhadap organisasi atau perusahaan dalam hal ini menjadi 
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baik di benak masyarakat. Sehingga, setiap aktifitas yang dilakukan perusahaan 

mendapat dukungan dari publiknya. 

2.7. Citra Perusahaan dan Isu Sosial di sekitarnya 

Citra dapat dibangun melalui isu yang ada disekitar perusahaan dan 

publiknya. Perusahaan dapat menggunakan isu untuk menyampaikan nilai-nilai dan 

komitmen yang dimiliki untuk menumbuhkan citra positif. Isu dapat menjadi bahan 

pembicaraan yang efektif, terutama jika isu yang dimaksud menyangkut 

kepentingan dari publik. Dengan melakukan komunikasi dan usaha untuk 

menanggapi suatu isu –tentunya sesuai dengan harapan publik- perusahaan bisa 

mendapat gambaran positif dari publik. 

Isu merupakan suatu persoalan yang masih belum ketahui kebenaran dan 

kepastiannya. Holtz (2002), menjelaskan bahwa isu adalah suatu hal yang masih 

dapat didiskusikan atau diperbebatkan dan menjadi selisih diantara khalayak. Isu, 

lanjutnya, dapat terjadi ketika perusahaan menyampaikan rencana atau 

programnya, kemudian dipersepsikan dengan berbeda oleh khalayaknya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online melalui 

http://kbbi.web.id/isu), isu diartikan sebagai: 

(1) n masalah yang dikedepankan; 
(2) cak kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak dijamin kebenarannya; kabar 
angin, desas-desus 

Dari dua pengertian di atas, isu memiliki beberapa sifat. Pertama, isu adalah 

sebuah informasi yang tersebar di tengah masyarakat yang masih dapat diragukan 

kebenarannya. Kedua, isu dapat dibentuk dan dibuat oleh suatu pihak tertentu, baik 

organisasi maupun seseorang ditengah masyarakat. Ketiga, isu dapat dimaknai 
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berbeda oleh berbagai masyarakat, terutama karena perbedaan sudut pandang, 

sehingga masih dapat menjadi bahan perdebatan. 

Perusahaan dapat dinilai dari sikapnya dalam menghadapi isu. Perusahaan 

dapat menghadapi isu secara rutin (Holtz, 2002), baik yang berpengaruh secara 

langsung maupun yang tidak langsung. Penanganan terhadap sebuah isu dapat 

memiliki pengaruh yang signifikan bagi kelangsungan perusahaan.  

Namun, tidak semua isu dapat digunakan sebagai bahan untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan. Isu lebih baik berkaitan dengan nilai dan 

identitas perusahaan. Lebih lanjut, Holtz (2002) membedakan isu dengan cause 

(sebab). Menurutnya, isu hanyalah sebuah hal yang masih dapat dimaknai berbeda, 

sedangkan cause dapat dikaitkan dengan ketertarikan dari satu kelompok maupun 

seseorang terhadap suatu hal yang kemudian disebarkan dengan semangat dan 

dedikasi tinggi. Keterkaitan antara isu dan nilai serta identitas perusahaan inilah 

yang kemudian disebut dengan cause. 

Holtz (2002: 251) membagi cause menjadi 2 bagian: corporate cause dan 

focused cause. Corporate cause berarti sebuah organisasi dapat mengambil satu isu 

atau isu yang lain. Pemilihan ini didasarkan pada alasan yang beragam, termasuk 

kesesuaian dengan nilai dan identitas organisasi. Sedangkan dalam focused cause, 

organisasi hanya memfokuskan aktifitasnya pada satu isu tertentu. 

Corporate cause ini dapat menjadi salah satu cara perusahaan dalam 

memperoleh citra yang baik. Contoh sederhana adalah sebuah perusahaan otomotif 

yang turut serta pada sebuah kampanye keselamatan berkendara. Dengan 

kesesuaian ini, pembentukan citra akan menjadi lebih efektif. Kampanye semacam 
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ini juga dapat memperkuat posisi perusahaan otomotif tersebut menjadi lebih 

dikenal oleh khalayak dengan reputasi yang baik. 

Kepentingan publik harus diperhatikan oleh perusahaan, terutama dalam 

usaha mencapai saling pengertian. Kepentingan publik ini dapat berbentuk 

penanganan terhadap isu yang dianggap memiliki pengaruh terhadap publik. 

Semakin baik penanganan terhadap suatu isu, semakin baik pula citra yang muncul 

di benak publik. 

2.8. Hubungan Social Marketing dan Public Relations 

Untuk menunjang keberlangsungan tujuan dan mendapat dukungan 

terhadap semua aktifitas dan rencana, perusahaan harus melakukan sebuah 

komunikasi efektif dengan publiknya. Perusahaan harus memperhatikan 

kepentingan masyarakat, yang menjadi salah satu tugas dari public relations. Hal 

ini, salah satunya dapat diwujudkan dengan program pemasaran sosial. 

Dalam praktekknya, pemasaran sosial memiliki hubungan yang erat dengan 

public relations. Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, yang dikutip dari Ruslan 

(1997: 6-7), berpendapat bahwa: 

“Public Relations merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap 
publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi 
demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program 
kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.” 

Kepentingan publik menjadi salah satu titik tekan pada pengertian tersebut. 

Sudah menjadi tugas public relations untuk mengerti apa yang diinginkan oleh 

publiknya, dan mendukung keinginan tersebut sesuai dengan kemampuan 
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perusahaan. Termasuk salah satunya adalah dalam menyelesaikan permasalahan 

yang muncul di tengah masyarakat. 

Melakukan hal sesuai dengan kepentingan publik ini juga dapat disejajarkan 

dengan memberikan keuntungan bagi publik, sama seperti ciri khas dari pemasaran 

sosial. Perusahaan berusaha memberikan manfaat kepada publiknya melalui 

program yang dapat membantu publik dalam mengatasi masalahnya. 

Pemasaran sosial merupakan sebuah bagian dari tindakan public relations. 

Lebih lanjut, Lattimore dan kawan-kawan (2010: 6), menyatakan bahwa pemasaran 

sosial merupakan bentuk Public Relations yang khusus mencoba mengubah 

perilaku dan sikap masyarakat secara keseluruhan ketimbang mengatasnamakan 

organisasi yang mensponsori kegiatan itu. 

Menurut Lattimore dkk, fungsi public relations dalam pemasaran sosial 

yang paling utama adalah untuk mempengaruhi publik terhadap suatu perilaku yang 

memiliki manfaat untuk mereka sendiri. Fokus dari kegiatan public relations ada 

pada proses manajerial program yang dapat menunjang kegiatan pemasaran sosial, 

terutama yang bersangkutan dengan publik tertentu. 

2.9. Hubungan Komunikasi Massa dan Kampanye 

Program-program yang telah direncanakan dalam sebuah kegiatan 

pemasaran sosial selanjutnya dapat dituangkan ke dalam kampanye. Hal ini 

dilakukan untuk membuat kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif, terutama 

dalam mempengaruhi publik. Mengapa menggunakan kampanye, yang 

dipemberitaan media sangat sering diidentikkan dengan kegiatan politik? 
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Kampanye merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membujuk atau 

mem-persuasi satu atau lebih orang terhadap suatu hal. Rogers dan Storey, yang 

dikutip dari Ruslan (2008: 23), mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian 

kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak 

tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam 

periode waktu tertentu. 

Secara umum, kampanye bertujuan untuk mempengaruhi pola perilaku 

pubik terhadap suatu hal. Namun, hal yang dimaksud bukan hanya berasal dari satu 

bidang saja, politik misalnya. Cakupan bidang yang dapat dilakukan dengan 

kampanye sangat luas, sosial salah satunya. Sehingga penerapan kampanye untuk 

sebuah kegiatan sosial dapat membantu untuk memperkuat dampak yang akan 

terjadi pada publik. 

Kampanye, sebagai cara untuk mempengaruhi publik, sangat terikat dengan 

kegiatan komunikasi, terutama komunikasi massa. Kampanye menyampaikan 

pesan yang mengedukasi dan mempersuasi kepada publik, agar terjadi perubahan. 

Kampanye dirancang sedemikian rupa, untuk menyampaikan pesan dengan efektif 

kepada publik. 

Keefektifan penyampaian pesan ini dapat dipengaruhi oleh beragam faktor. 

Salah satunya adalah pemilihan saluran (medium) yang tepat untuk publik. Saluran 

dipilih berdasarkan publik mana yang ingin dijadikan penerima pesan. Penggunaan 

saluran yang tepat mengacu pada keberhasilan proses komunikasi dan proses 

persuasi. 
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Sering kali program kampanye memiliki sasaran pada publik yang luas. 

Sehingga dibutuhkan sebuah proses komunikasi yang dapat menjangkau keluasan 

publik tersebut. Proses komunikasi tersebut dapat berbentuk komunikasi massa, 

atau yang oleh Nurudin (2009) disebut sebagai komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa. Komunikasi massa memungkinkan suatu pihak menjangkau 

masyarakat luas untuk dijadikan sebagai audiens pesan yang ingin disampaikan. 

Denis McQuail (1987) mendefinisikan komunikasi massa melalui 

pengertian berikut ini: 

Komunikasi massa hanya merupakan salah satu proses komunikasi yang 
berlangsung pada peringkat masyarakat yang luas, yang identifikasinya ditentukan 
oleh ciri khas institusionalnya (gabungan antara tujuan, organisasi, dan kegiatan 
yang sebenarnya).  

Komunikasi massa dilakukan melalui saluran yang dapat menjangkau 

banyak masyarakat atau yang dapat disebut dengan massa. Saluran yang dimaksud 

sering disebut sebagai media massa. Komunikasi massa berbeda dengan 

komunikasi kelompok, meskipun sama-sama berarti menyampaikan pesan kepada 

banyak orang. 

McQuail (1987: 33-34) memberikan ciri khas komunikasi massa, untuk 

membedakan dengan komunikasi kepada banyak orang. Pertama, sumber 

komunikasi seringkali berupa organisasi dan komunikatornya ada pada seorang 

professional. Kedua, pesan yang disampaikan tidak unik dan beraneka ragam, serta 

dapat diperkirakan. Pesan seringkali ‘diproses’, distandarisasi, dan selalu 

diperbanyak. Pesan yang dimaksud memiliki nilai jual dan kegunaan. 

Ketiga, hubungan antara pengirim dan penerima bersifat satu arah dan 

jarang bersifat interaktif. Umpan balik dapat diterima, namun bersifat tertunda. 
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Hubungan antara keduanya bersifat impersonal (tidak bersifat pribadi), yang 

disebabkan adanya jarak fisik dan sosial. Keempat, komunikasi massa 

memungkinkan kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak 

penerima, memberikan pengaruh dalam waktu singkat, dan menimbulkan respons 

seketika dari banyak orang secara serentak. 

Sedangkan massa, bukan hanya sekelompok orang yang menjadi khalayak 

komunikasi. Massa dalam komunikasi massa berarti penerima pesan yang berasal 

dari media massa, seperti penonton, pendengar, pembaca, atau pemirsa (Nurudin, 

2009). Antara satu orang dengan orang lain bisa jadi tidak mengenal satu dengan 

yang lain. Terdapat jarak yang jauh dan tidak berada hanya dalam suatu lokasi 

tertentu, bukan sebuah perkumpulan atau kerumunan. 

Komunikasi massa memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan 

kampanye secara bersamaan kepada publik yang luas. Hal ini ditujukan untuk 

meraih respons terhadap kampanye yang dilakukan. Semakin banyak orang yang 

dikenai pesan semakun luas pula respons yang akan didapat oleh organisasi. 

2.10. Website sebagai Media Massa 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa komunikasi massa adalah kegiatan 

komunikasi melalui media massa. Sedangkan media massa adalah saluran 

komunikasi yang memungkinkan satu orang atau organisasi untuk berkomunikasi 

dengan banyak orang meskipun berbeda lokasi dan tidak mengenal satu dengan 

yang lain secara bersamaan. 

Tidak semua media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan 

banyak orang dapat disebut dengan media massa. Media massa merujuk pada media 
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yang dihasilkan oleh teknologi modern sebagai saluran komunikasi massa, seperti 

televisi, radio, dan surat kabar (Nurudin, 2009). 

Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul sebuah saluran yang 

dapat digolongkan sebagai media massa, yaitu internet. Menurut Nurudin (2009), 

internet telah memenuhi ciri, fungsi dan elemen komunikasi massa. Internet 

memungkinkan banyak orang yang tidak saling mengenal maupun tidak berada 

dalam satu lokasi untuk menerima pesan dari satu sumber. 

Perkembangan internet terus berkembang, dan semakin banyak orang mulai 

mengakses internet untuk beragam kepentingan. Mulai dari berhubugnan dengan 

orang lain, mencari informasi hingga hiburan. Internet membawa perubahan dalam 

proses komunikasi massa. 

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah website. Website dapat 

digunakan oleh suatu pihak baik perorangan ataupun organisasi sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan khalayak. Komunikator dapat mencantumkan berbagai 

informasi yang dapat diakses oleh khalayak. 

2.11. Fungsi Website sebagai Perpanjangan Tangan Perusahaan 

Website dapat dimiliki oleh seseorang atau organisasi sebagai saluran untuk 

berkomunikasi kepada banyak orang secara bersamaan. Pemilik website dapat 

mencantumkan berbagai macam informasi yang menyangkut kepentingannya. 

Kemudian, banyak orang akan mengakses informasi tersebut, dan memaknainya. 

Website memberikan beberapa kemudahan yang dapat membantu 

komunikator untuk menyampaikan pesan. Pertama, dalam website dapat dican-

tumkan berbagai macam konten, mulai dari teks, gambar, hingga video. Kedua, 
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informasi yang ada di website dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Informasi 

dapat tersimpan dan diakses kembali oleh khalayak. Ketiga, untuk mencantumkan 

informasi yang ingin disampaikan, komunikator tidak perlu mengeluarkan biaya 

dalam jumlah yang besar, seperti yang ada pada media massa yang lain. 

Perbedaan antara internet dengan media massa yang lain juga terdapat pada 

sifat khalayak. Holtz (2002) menyatakan bahwa melalui internet, khalayak akan 

mencari (pull) informasi yang menarik dan melewatkan yang lain. Sedangkan yang 

lain, menekankan informasi pada khalayak (push). Ini memungkinkan komunikator 

untuk menambah informasi yang akan dimasukkan kedalam internet, hingga 

informasi tersebut dipilih sendiri oleh khalayak. 

2.12. Analisis Naratif sebagai bentuk Analisis Teks Media Massa 

Untuk mengenal analisis naratif dimulai dari memahami narasi. Narasi 

sering diidentikkan dengan cerita atau dongeng. Secara etimologis, narasi berawal 

dari kata dalam bahasa Latin “narre”, yang berarti upaya untuk memberitahu 

sesuatu atau peristiwa (Eriyanto, 2013: 1). 

 Narasi merupakan gabungan peristiwa-peristiwa yang seringkali digunakan 

untuk menceritakan sesuatu. Girard Ganette, yang dikutip oleh Eriyanto (2013: 1), 

mendefinisikan narasi sebagai representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa-peristiwa. Narasi menempatkan peristiwa sebagai unsur utama. 

Menurut Eriyanto (2013), narasi memiliki karakteristik atau syarat dasar. 

Pertama, peristiwa yang ada merupakan sebuah rangkaian. Kedua, rangkaian 

peristiwa tersebut mengikuti logika tertentu, urutan atau sebab akibat tertentu 

sehingga berkaitan secara logis. Ketiga, dalam narasi, peristiwa tidak ditulis 
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lengkap, namun terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari 

peristiwa tersebut. 

Narasi merupakan gabungan peristiwa yang dirangkai sedemikian rupa 

sehingga dapat merepresentasikan kejadian yang sebenarnya. Narasi ini identik 

dengan cerita, dongeng, dan tulisan fiktif lainnya. Tetapi, narasi juga seringkali 

terdapat pada tulisan yang berdasarkan pada fakta seperti berita, tentu saja dengan 

mengikuti karakteristik narasi (Eriyanto, 2013). 

Analisis naratif memandang sebuah teks sebagai sebuah narasi seperti novel 

atau dongeng. Novel, dongeng, dan cerita fiktif lainnya memiliki plot, alur, tokoh 

hingga karakter. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi dalam bentuk 

fiktif, maupun fakta (Eriyanto, 2013). 

Analisis naratif, menurut Eriyanto (2013), memiliki beberapa kelebihan 

sehingga dapat dipakai sebagai analisis teks media. Pertama, analisis naratif 

membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan 

disebarkan dalam masyarakat. Kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan 

politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui 

kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Ketiga, analisis naratif 

memungkinkan kita untuk menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari 

suatu teks media. Keempat, analisis narati merefleksikan kontinuitas dan perubahan 

komunikasi. 

2.13. Pemaknaan dalam Sebuah Teks 

Di dalam sebuah teks terdapat makna yang disampaikan, baik makna yang 

terlihat secara langsung maupun yang tersembunyi. Setiap huruf, kata, kalimat 
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hingga paragraf dapat disusun sedemikian rupa untuk memunculkan makna yang 

ingin disampaikan oleh penulis. Dari huruf hingga paragraf tersebut, muncul salah 

satu unsur penting dalam komunikasi yaitu bahasa, yang menjadi pusat 

pembelajaran filsafat Logosentrisme. 

Logosentrisme adalah salah satu fase dalam perkembangan filsafat, yang 

berpandangan bahwa segala sesuatunya harus tunduk pada logos atau yang menjadi 

pusat (Margareth, 2012). Logosentrisme popular di kalangan filsuf Eropa modern 

dan post-modern hingga saat ini. Fase ini hadir setelah fase Kosmosentris 

(didasarkan pada alam), Teosentris (Tuhan sebagai pusat pembahasan) dan 

Antroposentris (manusia sebagai pusat pembahasan). 

2.13.1. Strukturalisme Ferdinand de Saussure 

Salah satu tokoh yang berperan dalam fase Logosentris ini adalah Ferdinand 

De Saussure (1857-1913), melalui pemikiran Linguistik Modern-nya. Dalam 

pemikiran Saussure, dikenal sebuah metode yang dapat digunakan untuk 

membongkar bahasa dan penggunaannya. Strukturalisme mengedepankan struktur 

dalam bahasa (Margareth: 2012). 

Strukturalisme, yang dikutip Margareth (2012: 11), menyatakan bahwa 

proses pemaknaan yang dikonstruksikan melalui sistem bahasa juga didasarkan 

pada sistem perbedaan atau oposisi. Sistem perbedaan ini sering disebut sebagai 

oposisi biner. Relasi menjadi prinsip dasar yang digunakan strukturalisme dalam 

memaknai bahasa. 

Menurut Saussure, bahasa juga dapat berfungsi sebagai fakta sosial. 

Saussure banyak dipengaruhi oleh ahli Sosiologi, Emile Durkheim. Durkheim 
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menyatakan bahwa interaksi antar anggota masyarakat akan menimbulkan pelbagai 

fenomena seperti adat-istiadat, tradisi, system kekerabatan, dan segala macam 

kaidah perilaku yang secara keseluruhan, dalam perspektif tertentu, merupakan 

suatu entitas tersendiri (Wihada, 2009:14). 

Secara sederhana, bahasa yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil 

dari interaksi yang terjadi di antara anggota sistem sosial. Interksi tersebut 

menghasilkan ‘kesepakatan’ mengenai suatu hal, dalam berbagai aspek, termasuk 

aspek bahasa. Bahasa ini, dapat digunakan untuk menandai benda, kegiatan maupun 

sifat agar dapat dengan mudah dimengerti. 

Bahasa sebagai fakta sosial, atau hasil dari serangkaian pemikiran kolektif 

sosial, kemudian disebut dengan langue. Namun, dalam proses berbahasa, individu 

dimungkinkan terjadinya pemilihan atas berbagai macam variasi tanpa pola yang 

jelas (Wihada, 2009). Pemilihan tersebut didasarkan pada berbagai macam kondisi 

individu, diantaranya perasaan, pengetahuan, hingga latar belakang budaya. 

Perwujudan bahasa yang terjadi di dalam individu tersebut, dinamakan parole. 

Salah satu pendekatan yang dilakukan Saussure dalam menganalisis bahasa 

adalah dengan menemukan relasi/oposisi dari sebuah tanda. Menurutnya, seperti 

yang dikutip oleh Margareth (2012), ‘sesuatu’ dapat diartikan melalui ‘bukan 

sesuatu’, atau yang berlawanan dengan ‘sesuatu’ itu. Tanda dapat diketahui posisi 

dan maknanya berdasarkan oposisi yang ada bersamanya. Oposisi selalu hadir 

dalam sebuah tanda, baik terlihat secara kasat mata maupun tidak. 

Secara sederhana, oposisi biner membagi pola pikir menjadi dia bagian yang 

saling berlawanan, ‘ini’ dan ‘itu’. Tanda menurut Saussure, dalam Margareth 
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(2012), dibagi dalam dua komponen, signified dan signifier, yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain. 

Signified diartikan sebagai penanda, yaitu citra bunyi yang muncul dari 

bahasa. Sedangkan signifier, merupakan petanda, yaitu benda atau hal yang ditandai 

oleh citra bunyi tersebut. Keduanya tidak saling mendahului antara satu dengan 

yang lainnya, tetapi muncul secara serentak. 

 

2.14. Definisi Konsep 

2.14.1. Konstruksi Citra 

Walter Lipmann, seorang jurnalis asal Amerika Serikat, dalam bukunya 

Public Opinion (1921), menyatakan bahwa gambaran (citra) terhadap dunia – 

termasuk objek berupa perusahaan – terbentuk dari serangkaian proses interaksi 

dengan objek gambaran itu sendiri. Menurutnya, representasi dari dunia, dibuat 

oleh manusia itu sendiri. Pandangan seseorang terhadap dunia ditentukan oleh 

bagaimana ia melihat, menseleksi, dan merangkai berbagai kejadian di dunianya. 

Interaksi-interaksi dengan sejumlah kejadian yang melibatkan sesuatu akan 

tertanam dalam pikiran, dan membentuk gambaran umum terhadap kejadian 

tersebut, dari hal inilah terbentuknya citra. 

2.14.2. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan, menurut Bouchet (hal. 2), seharusnya menggambarkan 

perhatian perusahaan kepada cara dimana mereka dipersepsikan oleh pasar 

(market). Citra perusahaan yang tertanam di benak pasar, lanjutnya, biasanya tidak 
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akan seusai dengan apa yang diinginkan oleh manajer atau persepsi dari pegawai, 

tak peduli sebaik apa perusahaan berusaha untuk mempengaruhinya.  

2.14.3. Identitas Perusahaan 

Identitas perusahaan secara spesifik didefinisikan oleh Bouchet (hal. 2) 

dengan menggambarkan perhatian perusahaan terhadap cara mereka mempersepsi 

diri mereka sendiri. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menampilkan 

dirinya sendiri, sehingga budaya dan latar belakang perusahan dapat menjadi materi 

yang sangat bermanfaat.  

2.14.4. Pemasaran Sosial Perusahaan 

Drumwright dan Murphy, yang dikutip Hoeffler dan Keller (2002: 78), 

menyatakan bahwa pemasaran sosial perusahaan meliputi inisiatif pemasaran yang 

memiliki minimal satu tujuan non-ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan 

sosial dan melibatkan sumber daya perusahaan dan/atau salah satu partnernya. 

2.14.5. Kampanye Pemasaran Sosial 

Kotler, Lee dan Rothschild menyatakan bahwa Pemasaran sosial adalah 

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 (Kotler dan Lee, 2008). 

Sementara kampanye menurut Rogers dan Storey, yang dikutip dari Ruslan 

(2008: 23), mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi 
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yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap 

sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. 

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kampanye 

pemasaran sosial adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan sedemikian rupa 

melalui kegiatan komunikasi untuk menyampaikan nilai dengan tujuan merubah 

sikap dan perilaku khalayak, dalam periode waktu tertentu, yang akan berdampak 

positif untuk mereka. 

 

2.15. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan kegiatan penelitian pada 

format pembentukan citra melalui artikel-artikel yang terdapat pada kampanye 

BrightFuture. Format pembentukan citra yang dimaksud adalah bagaimana 

Unilever menyampaikan identitas, dan nilai serta makna yang penting menurut 

perusahaan kepada publik. Pembentukan citra juga dinilai dari konsistensi pesan 

yang disampaikan melalui artikel tersebut. 

 

 


