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1.1. L a ta r Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia berdampak pada bertambahnya 

jumlah industri di Indonesia. BPS Indonesia mencatat pada tahun 2012 terdapat 

23.592 industri dan pada tahun 2013 industri di Indonesia menjadi 23.941 

(www.bps.go.id). Pertumbuhan industri diikuti oleh bertumbuhnya sektor industri 

lainnya, seperti sektor elektronik, kendaraan bermotor, kimia, dan telekomunikasi. 

Dalam menghadapi persaingan industri, pemerintahan RI mampu 

menyelenggarakan industri dengan hak paling sedikit 51% saham dimiliki oleh 

pemerintah atau negara yang disebut perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN).

Pada struktur organisasi perusahaan BUMN bertanggung jawab langsung 

oleh pemerintah pusat. Dari data yang diperoleh terdapat 138 (www.bumn.go.id) 

perusahaan-perusahaan BUMN yang dibina langsung oleh Kementerian BUMN 

RI. Pembinaan perusahaan berada pada level kebijakan, pengawasan, dan 

implementasi di lapangan. Untuk menghadapi persaingan di sektor industri, 

perusahaan-perusahaan BUMN harus mampu membangun dan mengembangkan 

kekuatan internal dan eksternal pada masing-masing perusahaan BUMN. 

Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk memberikan tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate gorvernance) yang ditujukan 

kepada masyarakat sebagai stakeholder utama.

BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah tidak dapat melakukan 

monopoli pasar. Pemerintah memberikan peluang pada perusahaan publik atau
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swasta untuk menunjang perekonomian Indonesia. Sehingga terjadi persaingan 

yang cukup signifikan antara perusahaan pemerintah dengan swasta. Seperti 

perusahaan BPJS Kesehatan merupakan satu-satunya perusahaan milik negara 

yang menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

Produk yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan juga dimiliki oleh perusahaan 

asusransi kesehatan milik swasta seperti Prudential, Manulife, Jiwasraya, Allianz. 

Sehingga kompetisi pada bisnis asuransi kesehatan mampu menarik perhatian 

pasar. Namun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 

2011 tantang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 dijelaskan bahwa salah 

satu prinsip BPJS Kesehatan merupakan organisasi nirlaba. Sehingga BPJS 

Kesehatan memiliki pedoman dan strategi yang merujuk pada konsep organisasi 

nirlaba termasuk pemasaran, yaitu pemasaran sosial.

Sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan 

jaminan kesehatan milik negara BPJS Kesehatan harus mampu memberikan 

service (pelayanan) yang prima. Pelayanan yang prima digagas berangkat pada 

internal perusahaan yaitu sumber daya manusia. Dalam memberikan pelayanan 

terbaik yang difokuskan pada konsumen atau peserta, BPJS Kesehatan harus 

memiliki inovasi dalam merumuskan strategi komunikasi sebagai roda penggerak 

perusahaan untuk unit kerja internal dan eksternal perusahaan. Unit kerja 

membangun keselarasan antara kepentingan internal dan eksternal dengan segala 

macam disiplin ilmu, salah satunya ilmu komunikasi. Peran ilmu komunikasi 

sebagai fungsinya mampu merumuskan saluran komunikasi untuk mengatasi 

permasalahan komunikasi dan interaksi.
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Ilmu komunikasi telah dirumuskan dengan model-model atau representasi 

sederhana dari sebuah hubungan kompleks antara setiap elemen proses 

komunikasi. Ada tiga model utama yang dapat mempermudah menganalisis 

tentang komunikasi : (1) model linier dimana pendekatan pada komunikasi 

manusia ini terjadi atas beberapa elemen kunci pengirim, pesan, dan penerima, 

(2) model interaksional pandangan di mana komunikasi sebagai pertukaran makna 

dengan adanya umpan balik yang menghubungkan pengirim dan penerima pesan, 

dan (3) model transaksional merupakan komunikasi sebagai pengirim dan 

penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus hingga menemukan 

kesepakatan bersama (West & Turner, 2008:11-14). Model ini digunakan untuk 

menyederhanakan proses komunikasi berdasarkan metateori komunikasi.

Secara mendasar komunikasi merupakan alat bantu proses interaksi sosial 

yang di mana proses ini terjadi pada semua orang. Komunikasi digunakan untuk 

berinteraksi antar individu hingga antar masyarakat. Proses komunikasi sendiri 

kian berkembang dengan diikuti kemajuan media komunikasi. Menurut W. 

Barnett Peace menggambarkan media komunikasi seperti radio, televisi, telepon, 

satelit dan jaringan komputer (Littlejohn & Foss, 2009:5). Media komunikasi 

telah dikategorikan untuk membedakan karakteristik media yaitu media cetak 

(suratkabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, dan telepon), dan 

media baru (internet).

Sebagai fungsinya, media dapat digunakan untuk mempermudah sarana 

komunikasi sebagai alat bantu proses interaksi sosial karena proses interaksi sosial 

sering terjadi di dalam lapisan masyarakat hingga lapisan organisasi. Tidak hanya 

individu saja yang membutuhkan interaksi sosial, perusahaan atau organisasi
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menggunakan komunikasi sebagai modal interaksi sosial antaranggota dan 

antarorganisasi dengan tujuan transaksisonal. Transaksional yang menjadi harapan 

pelaku organisasi merupakan informasi yang dapat meningkatkan prestasi 

organisasi itu sendiri. Weick mengembangkan sebuah pendekatan untuk 

menggambarkan proses organisasi dari mengumpulkan, mengelola dan 

menggunakan informasi yang mereka terima dalam proses pengorganisasian 

(West & Turner, 2008:335). Sehingga proses sosial pada individu dalam 

organisasi menggunakan simbol atau pesan dapat mudah menciptakan dan 

menginterprestasikan makna dalam lingkungan organisasi.

Singkatnya penjelasan di atas, merupakan elemen-elemen komunikasi 

yang terdiri dari pengirim pesan, pesan itu sendiri, media, penerima pesan dan 

umpan balik. Pada setiap elemen komunikasi memiliki kajian tersendiri untuk 

mengatasi permasalahannya. Sebagai contoh, pengirim pesan disebut komunikator 

atau pembuat pesan dalam merumuskan pesan yang digunakan untuk 

menyampaikan makna, simbol atau lambang kepada penerima pesan atau 

komunikan memiliki kajian teori tersendiri seperti kajian semiotik. Dan mengukur 

tingkat kepuasan pengguna media dengan menggunakan kajian uses and 

gratifications.

Saat ini organisasi pun membutuhkan kajian ilmu komunikasi untuk 

membangun interaksi baik internal dan eksternal organisasi. Organisasi 

membutuhkan jaringan komunikasi dalam merencanakan strategi komunikasi 

pemasaran sosial sebagai program promosi perusahaan dalam membangun citra. 

Strategi komunikasi pemasaran yang dikembangkan dalam kampanye 

mengenalkan, menawarkan, dan mengingatkan produk maupun gagasan yang
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dimiliki perusahaan wajib menggunakan strategi dan penerapan secara khusus 

dalam pembahasan kajian ilmu komunikasi.

Belch & Belch (2003:16) mendefinisikan komunikasi pemasaran dapat 

disebut sebagai koordinasi semua strategi melakukan upaya untuk mengatur 

saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau 

mempromosikan ide. Sedangkan konsep yang dijelaskan oleh Belch dan Belch 

tidak sejalan dengan prinsip BPJS kesehatan sebagai organisasi nirlaba Sedangkan 

Kotler (1997:482) strategi komunikasi pemasaran sosial pada organisasi nirlaba 

sendiri diartikan sebagai strategi yang berorientasi sosial akan mengambil 

keputusan dengan memperhatikan keinginan konsumen, syarat-syarat perusahaan, 

kepentingan konsumen berjangka panjang, dan kepentingan masyarakat berjangka 

panjang.

Belch dan Belch menjelaskan strategi komunikasi pemasaran befokus pada 

konsumen untuk menjual barang dan jasa atau mempromosikan ide. Berbeda 

dengan gagasan yang dijelaskan oleh Kotler menilai bahwa program komunikasi 

pemasaran sosial pengambilan keputusan harus memperhatikan keinginan 

konsumen dan konsumen tidak dijadikan sebagai target penjualan. Namun kedua 

gagasan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menyampaikan informasi 

melalui strategi komunikasi.

Strategi komunikasi pemasaran baik profit maupun sosial merupakan 

sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer 

nilai-nilai antara perusahaan dan konsumen (Shimp, 2000:4). Kegiatan pertukaran 

yang yang dilakukan perusahaan, merupakan informasi yang berkaitan dengan 

produk, harga, dan di mana konsumen dapat memperoleh produknya.
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Jika kita merujuk pada model Shannon dan Weaver (1949), elemen 

komunikasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu: pengirim, sinyal, gangguan, 

penerima (Fiske, 2012:10). Proses ini merupakan tahapan yang perlu diperhatikan 

dalam merencanakan strategi komunikasi pemasaran sosial. Perencanaan strategi 

pemasaran yang memfokuskan pada strategi komunikasi dan perlu 

memperhatikan pengemasan pesan, media yang digunakan serta target audiens 

yang dituju.

Analisis strategi komunikasi pemasaran sosial pada penelitian ini berfokus 

pada organisasi nirlaba. Strategi komunikasi pemasaran sosial yang diamati dalam 

mengatasi permasalahan promosi program sosial. Kajian promosi yang dilakukan 

berdasarkan kekuatan internal perusahaan dalam merepresentasikan gabungan 

unsur komunikasi dalam strategi komunikasi pemasaran sosial yang memfasilitasi 

terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada 

konsumen atau stakeholder (Shimp. 2000:4).

Komunikasi pemasaran sosial memiliki konsep perencanaan yang 

menitikberatkan pada nilai tambah rencana komprehensif. Pengembangan rencana 

strategi maupun analisis komunikasi pemasaran sosial sebagai alat bantu untuk 

mengkomunikasikan program perusahaan. Ilmu komunikasi mampu 

mengembangkan strategi dengan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran sosial 

misalnya iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat. Agar pesan pemasaran dapat terdorong dengan baik maka diperlukan 

alat bantu dalam promosi pada komunikasi pemasaran sosial yang dijelaskan 

Kotler dan Andreasen (1991;248) berupa advertising, personal selling, public 

relation dan publicity. Alat bantu komunikasi pemasaran sosial dapat menunjang
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strategi organisasi nirlaba. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu kantor 

cabang BPJS Kesehatan, di provinsi Lampung. Seluruh BPJS Kesehatan yang ada 

di provinsi Lampung merupakan salah satu struktur kerja yang pada regional 13. 

Regional 13 merupakan regional baru yang dibentuk pada bulan Agustus 2014. 

Sebelumnya provinsi Lampung masuk pada regional 3, bersama Sumatera 

Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Saat ini provinsi Lampung di regional 13 bersama 

provinsi Banten dan Kalimantan Barat. Sehingga garis koordinasi kantor cabang 

yang ada di provinsi Lampung bertanggung jawab langsung kepada regional 13 

yang berpusat di kota Serang.

Provinsi Lampung memiliki 3 kantor cabang yang terletak di kota Bandar 

Lampung, kota Metro dan kabupaten Lampung Utara. Masing-masing kantor 

cabang memiliki wilayah sebagai daerah operasional kerja dalam melakukan 

kegiatan organisasi, baik pemasaran dan pendaftaran peserta. BPJS Kesehatan 

cabang Bandar Lampung meliputi beberapa wilayah seperti kota Bandar 

Lampung, kabupaten Lampung Selatan, kabupaten Pringsewu, kabupaten 

Pesawaran, kabupaten Tanggamus, dan pemerintahan provinsi. BPJS Kesehatan 

cabang Metro meliputi kota Metro, kabupaten Lampung Timur, kabupaten 

Lampung Tengah, kabupaten Tulang Bawang, kabupaten Tulang Bawang Barat, 

dan kabupaten Mesuji. Sedangkan BPJS Kesehatan cabang Kotabumi meliputi 

kabupaten Lampung Utara, kabupaten Lampung Barat, kabupaten Way Kanan, 

dan kabupaten Pesisir Barat. Setiap kantor cabang memiliki target jumlah audiens 

yang bergabung dalam peserta BPJS Kesehatan. Peserta yang ditargetkan 

merupakan setiap warga negara yang berhak atas jaminan sosial. Maka setiap 

kantor cabang yang ada di Provinsi Lampung memiliki jumlah target yang
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disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada pada setiap kabupaten. Setiap 

kantor cabang memiliki target peserta sebagai berikut. BPJS Kesehatan cabang 

Bandar Lampung memiliki jumlah target peserta sebanyak 3.294.362 jiwa untuk 

BPJS Kesehatan cabang Metro 2.963.066 jiwa sedangkan untuk BPJS Kesehatan 

cabang Kotabumi sebanyak 1.469.624 jiwa. Data tersebut diasumsikan 

berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar oleh BPS Provinsi Lampung.

Berdasarkan data di atas, ketiga kantor cabang yang ada di provinsi 

Lampung memiliki jumlah target calon peserta yang berbeda-beda. Menunjukkan 

kantor cabang Kotabumi lebih sedikit dibandingkan dengan kedua kantor cabang 

lainnya. Jumlah target peserta berdasarkan pada populasi penduduk disetiap 

kabupaten dapat menggambarkan strategi komunikasi pemasaran sosial yang 

diterapkan.

Dalam menentukan strategi komunikasi pemasaran sosial diperlukan data 

berdasarkan tingkat pendidikan pada setiap masyarakat yang ada di wilayah kerja 

masing-masing kantor cabang. Pendidikan dapat mempengaruhi penerimaan 

informasi program jaminan kesehatan yang disampaikan. Jika kita lihat 

berdasarkan tingkat pendidikan disetiap kantor cabang, BPJS Kesehatan cabang 

kota Bandar Lampung memiliki tarap pendidikan SMP sebesar 60,59%, SMA 

54,1% dan perguruan tinggi 15,4%. Untuk kantor cabang kota Metro SMP sebesar 

74,37%, SMA 50,47%, dan perguruan tinggi 11,4%. Sedangkan kantor cabang 

Kotabumi SMP dapat digambarkan keberadaan letak demografis dari ketiga 

kantor cabang tersebut. Dapat digambarkan bahwa BPJS Kesehatan cabang 

Kotabumi SMP 56,9%, SMA 40,8%, dan perguruan tinggi 6,7% data ini diperoleh
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dari total wilayah kerja disetiap masing-masing kabupaten (sumber : Lampung 

Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung).

Digambarkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di cakupan wilayah 

masing-masing kantor cabang BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung. Terlihat 

kantor cabang Kotabumi memiliki tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan 

dengan kabupaten lainnya. Menurut peneliti, tingkat pendidikan bisa berpengaruh 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

berpengaruh pada tingkat kesehatan. Untuk itu peneliti telah membandingkan 

tingkat masyarakat yang belum sejahtera di masing-masing kabupaten.
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Gambar 1.1 : Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung
Sumber : Lampung Dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Persentase yang digambarkan pada grafik di atas menunjukkan pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat disetiap kabupaten dan kota masih belum 

merata. Pada kantor cabang Kotabumi dengan wilayah yang mencakup Lampung 

Utara, Lampung Barat, Way Kanan dan Pesisir Barat masih tinggi tingkat
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masyarakat di bawah sejahtera. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2013 Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan data daftar daerah tertinggal. 

Provinsi Lampung memiliki empat daerah tertinggal yaitu kabupaten Lampung 

Utara, kabupaten Lampung Barat, kabuapaten Way Kanan dan kabupaten 

Pesawaran. Ketiga daerah tersebut merupakan wilayah kerja dari BPJS Kesehatan 

cabang Kotabumi. Sehingga peneliti mengambil alasan demografi masyarakat 

pada kantor cabang Kotabumi sebagai tempat penelitian. Penjelasan di atas 

merupakan alasan pemilihan lokasi penelitian. Demografi yang ada pada data 

diatas merupakan faktor penting dalam menerapkan strategi komunikasi 

pemasaran sosial disetiap unit kerja di dalam BPJS Kesehatan.

1.2. Rum usan M asalah

1. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran sosial organisasi nirlaba di 

BPJS Kesehatan cabang Kotabumi dalam mempromosikan program 

jaminan kesehatan nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran sosial organisasi 

nirlaba di BPJS Kesehatan cabang Kotabumi dalam mempromosikan 

program jaminan kesehatan nasional.

1.4. M anfaat Penelitian

1.4.1. M anfaat Akadem ik

Secara teoritis akademik, penelitian ini bisa melengkapi penelitian- 

penelitian sebelumnya yang mengamati strategi komunikasi pemasaran sosial. 

Selain itu, temuan-temuan yang nantinya muncul dapat memperkaya teori-teori 

yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran sosial.
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1.4.2. M anfaat Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan kepada kantor cabang 

BPJS Kesehatan cabang Kotabumi dan kantor cabang yang memiliki demografi 

masyarakat yang sama seperti BPJS Kesehatan cabang Kotabumi. Sekaligus 

penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada organisasi nirlaba lainnya 

untuk mengembangkan strategi promosi untuk program sosial.
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