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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemasaran sosial yang 

dilakukan oleh Sebung Surabaya dalam mengubah perilaku. Sebung Surabaya 

merupakan salah satu organisasi nirlaba di Surabaya yang bergerak dalam bidang 

kesejahteraan sosial. Signifikansi dari penelitian ini adalah belum banyak penelitian 

pemasaran sosial dilakukan di Indonesia, terutama di Universitas Airlangga. Selain itu 

Sebung Surabaya mampu secara konsisten aktif melakukan kegiatan dan meningkatkan 

jumlah anggotanya. Kajian pustaka yang digunakan oleh penulis untuk mendukung 

analisis penelitian ini adalah strategi pemasaran sosial dan organisasi nirlaba. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan 

penelitian yaitu anggota Sebung Surabaya yang meliputi pengurus dan penggerak. Data 

lainnya diperoleh melalui observasi peneliti terhadap Sebung Surabaya serta 

dokumentasi dan unggahan kegiatan yang tersebar melalui internet.  

 Hasil penelitian ini adalah, beberapa tahapan dalam pemasaran sosial seperti 

analyzing the social marketing environment dan selecting target adopter tidak 

dilakukan secara terstruktur oleh Sebung Surabaya. Namun tidak mengganggu 

jalannya pemasaran sosial dan aktivitas Sebung Surabaya. Sebung Surabaya tetap 

mampu menambah jumlah dan mengubah perilaku anggotanya menjadi lebih positif 

melalui edukasi nilai-nilai empati yang diberikan kepada target adopter. Strategi 

promosi pemasaran sosial yang paling efektif digunakan untuk mendapatkan serta 

mengubah perilaku anggota adalah melalui direct selling yang dilakukan secara mulut 

ke mulut oleh anggota Sebung dengan mengajak temannya untuk bergabung. Adanya 

kepercayaan yang bersifat personal karena keduanya saling mengenal membuat mulut 

ke mulut menjadi efektif dan berhasil.  

 

Kata kunci: Strategi Pemasaran Sosial, Organisasi Nirlaba, Perubahan 

Perilaku, Mulut ke Mulut 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada pemasaran sosial yang dilakukan oleh organisasi 

nirlaba Sebung Surabaya. Menurut Lee dan Kotler (2011:7) pemasaran sosial adalah 

“bagaimana mempengaruhi perilaku dengan menggunakan proses perencanaan 

sistematis, yang menerapkan prinsip dan tenik pemasaran yang memiliki fokus pada 

target sasaran dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat”. Menurut pengertian 

tersebut terdapat beberapa perbedaan antara pemasaran sosial dan pemasaran komersil, 

terutama terletak pada tujuannya. Jika pemasaran komersil bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan, pemasaran sosial bertujuan untuk memberikan manfaat 

positif bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis strategi 

pemasaran sosial Sebung Surabaya dalam mendapatkan anggota serta memberikan 

perubahan positif bagi perilaku anggota. Signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai 

organisasi nirlaba, Sebung Surabaya yang mampu secara konsisten aktif melakukan 

kegiatan sosialnya selama kurang lebih lima tahun dan memiliki anggota dengan angka 

yang cukup banyak yaitu sekitar dua ratus orang. Selain itu penelitian mengenai 

pemasaran sosial belum banyak dilakukan, terutama di Universitas Airlangga. 

Penelitian yang banyak dilakukan adalah mengenai strategi komunikasi pemasaran 

khususnya pada organisasi-organisasi profit.  

Sebung Surabaya memiliki tujuan yakni menjadi sebuah komunitas dengan 

“semangat berbagi” untuk menggerakkan dan mengajak masyarakat melakukan 

aktifitas sosial. Tujuan dari Sebung Surabaya tersebut sesuai dengan tujuan utama dari 

pemasaran sosial yakni mempengaruhi perilaku yang akan berkontribusi pada 

keuntungan sosial (Lee dan Kotler, 2011), sehingga sesuai dengan topik penelitian 

yang dipilih peneliti. Selain itu sebagai organisasi nirlaba, Sebung Surabaya memiliki 

jumlah anggota yang cukup banyak yaitu kurang lebih dua ratus orang. Hal ini menarik 

untuk diteliti mengenai bagaimana sebuah organisasi nirlaba dengan sifat keanggotaan 

sukarela, mampu memiliki banyak anggota. Selain meneliti bagaimana strategi 

pemasaran sosial yang dilakukan Sebung Surabaya, peneliti nantinya juga ingin 
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melihat bagaimana anggota Sebung Surabaya mandapatkan dampak berupa manfaat 

positif melalui kegiatan-kegiatan Sebung.  

Menurut Kotler et al (2002) terdapat empat  tahap dalam strategi pemasaran 

sosial yaitu analyzing the social marketing environment, researching and selecting the 

target adopter population, planning social marketing mix program, dan organizing, 

implementing, controlling, and evaluating the social marketing effort. Melalui analisis 

strategi pemasaran sosial Sebung Surabaya, peneliti akan menjelaskan bagaimana 

sebung Surabaya melakukan pemasaran sosial sehingga sebung Surabaya bisa 

memiliki banyak anggota dan memberikan dampak perubahan perilaku yang positif 

kepada anggotanya. Objek penelitian ini adalah Sebung Surabaya yang merupakan 

organisasi nirlaba berfokus di bidang pangan dengan melibatkan anggota secara 

sukarela. Peneliti memilih Sebung Surabaya sebagai objek penelitian karena Sebung 

sebagai organisasi nirlaba dengan keanggotaan yang bersifat sukarela memiliki 

anggota sebanyak 200 orang dan secara konsisten aktif melakukan kegiatan-kegiatan 

rutin yang dilakukan setiap minggu dengan melibatkan banyak lapisan masyarakat 

khususnya remaja dan dewasa dari dengan berbagai latar belakang profesi. Menurut 

survei yang dilakukan oleh The Volunteer Center (2003) “Approximately one of every 

six volunteers can be classified as a ‘‘casual’’ volunteer, participating only one time 

for an organization, and the average volunteer participates between 5 and 12 hours 

per month”. Casual volunteer yang disebutkan mengindikasikan adanya fakta bahwa 

keanggotaan yang bersifat sukarela memiliki permasalahan pada loyalitas anggota pada 

organisasi nirlaba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wisner et al (2005) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi loyal pada sebuah organisasi 

nirlaba dengan keanggotaan sukarela, tiga diantaranya merupakan faktor yang menjadi 

keunggulan dalam objek penelitian ini yaitu schedule flexibility, social interaction, dan 

satisfication and intent to recommend.  

Seiring meningkatnya antusiasme anak muda di Surabaya terhadap kontribusi 

dan partisipasinya pada masyarakat dan lingkungan sosialnya, bergabung dalam 
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organisasi nirlaba saat ini menjadi sebuah tren yang banyak diikuti oleh anak muda. 

King (2006) melakukan penelitian terkait dengan ekspektasi gaya hidup pemuda. 

Dalam penelitian tersebut, King menemukan beberapa ekspektasi yang memiliki 

kecocokan dengan kebutuhan anak muda bergabung dengan sebuah organisasi non-

profit atau mengikuti kegiatan yang bersifat sukarela. Ekspekatasi yang pertama adalah 

to succeed in multiple areas of life, not just in career, pemuda ingin dikelilingi oleh 

orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama sehingga dalam aspek manapun 

dalam kehidupan mereka akan selalu bertujuan untuk mempebaiki diri. Dalam 

penelitian ini, memperbaiki diri atau mengubah perilaku menjadi lebih positif 

merupakan ujuan dari pemasaran sosial dan Sebung Surabaya. Ekspekatsi yang kedua 

adalah be the hub of a large friendship network, pertemanan bukan hanya sekedar 

memiliki teman dekat namun pertemanan sebagai sebuah jaringan untuk saling 

berhubungan lebih dari ekspektasi sebagai seorang teman. Dengan memiliki banyak 

teman melalui networking mereka bisa melakukan banyak hal yang bertujuan untuk 

pengembangan diri seperti kolaborasi, pertukaran informasi serta wawasan, dan lain 

sebagainya. Networking merupakan fasilitas yang akan diperoleh anggota Sebung yang 

terdiri dari berbagai macam usia dan latar belakang profesi.  

Ekspektasi yang terakhir adalah to make time to enjoy life, yaitu menyisihkan 

waktu untuk menikmati kehidupan. Terlibat dalam waktu dan kegiatan sosial saat ini 

menjadi salah satu gaya hidup yang dipilih oleh sebagian pemuda. “The crucial thing 

however, is that their feeling of being time-poor is partly self-generated; they actively 

choose to get involved in as much as possible in their social time, thereby making it a 

lifestyle choice and not just a social pressure” (King, 2006:28). Sehingga pernyataan 

peneliti mengenai tren anak muda dalam berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat 

(dalam penelitian ini bergabung menjadi anggota Sebung Surabaya) merupakan salah 

satu bagian dari ekspektasi para pemuda. Menurut Nenga (2015:297) “Through 

volunteer work, youth were offered the possibility of repudiating stereotypes by 

demonstrating altruism, discipline, and commitment to the community”. Pernyataan 
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Nenga membuktikan bahwa keikutsertaan pemuda dalam menjadi anggota sukarela 

akan membantu memenuhi ekspektasi para pemuda dalam berpartisipasi di lingkungan 

masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif karena akan 

mendeskripsikan strategi pemasaran sosial yang diterapkan oleh Sebung Surabaya 

sehingga memiliki dampak pada anggotanya berupa perubahan perilaku yang positif. 

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam mengenai pemasaran sosial kepada 

informan penelitian yang telah ditentukan secara purposive.  Setelah mendapatkan data 

yang cukup, peneliti menganalisis data tersebut menggunakan kajian pustaka yang 

telah ditentukan yaitu mengenai pemasaran sosial dan organisasi nirlaba untuk 

menjawab rumusan masalah. 

PEMBAHASAN 

Penelitian komunikasi ini menganalisis bagaimana Sebung Surabaya 

melakukan strategi pemasaran sosial melalui bauran pemasaran dan unsur-unsur 

komunikasi lainnya kepada anggota sehingga tujuan organisasi tercapai. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian, peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada 

informan yang telah dipilih peneliti yang terdiri dari pengurus: Arga (Koordinator 

Sebung sebagai Informan 1), Mitha (Humas Sebung sebagai Informan 2), Ghea 

(Koordinator Operasional sebagai Informan 3), Tika (Penggerak Sebung sebagai 

informan 4), Farah (Penggerak Sebung sebagai Informan 5), dan Wafda (Penggerak 

Sebung sebagai Informan 6). Signifikansi penelitian ini terletak pada organisasi nirlaba 

yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, mampu meningkatkan kepekaan sosial 

anggotanya, serta melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan dalam Sebung 

Surabaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi anggotanya. Selain itu, 

dalam bidang ilmu komunikasi terutama di Universitas Airlangga, penelitian mengenai 

pemasaran sosial masih sangat jarang dilakukan. Sehingga melalui penelitian ini 

nantinya dapat bermanfaat untuk menambah referensi kajian pemasaran sosial. 
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Peneliti akan menggunakan kajian pemasaran sosial sebagai pisau analisis 

dalam penelitian ini. Karena sesuai dengan pengertian yang disebutkan oleh Lee dan 

Kotler (2011:7) bahwa pemasaran sosial adalah “bagaimana mempengaruhi perilaku 

dengan proses perencanaan sistematis, yang menerapkan prinsip dan tenik pemasaran 

yang memiliki fokus pada target sasaran dan memberikan manfaat positif bagi 

masyarakat”. Intinya bagi pemasar sosial adalah untuk memenuhi keinginan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup (Serrat, 2010). Dalam peningkatan 

kualitas hidup, Arga dan teman-teman Sebung lainnya ingin memulai dari hal yang 

paling kecil yaitu adanya perubahan perilaku pada angggotanya untuk menjadi lebih 

positif, dan perubahan-perubahan kecil lainnya yang bisa berdampak jangka panjang 

untuk kehidupan di masa mendatang. Pada organisasi nirlaba Sebung Surabaya, 

persaingannya adalah tidak semua edukasi mengenai perilaku positif yang ditularkan 

melalui #SemangatBerbagi dapat dipraktikkan oleh anggotanya. Seperti yang 

dikatakan oleh Arga sebagai koordinator Sebung bahwa susah untuk 

mengkomunikasikan hal-hal sosial apalagi untuk meningkatkan social sense. Dalam 

penelitian ini, terdapat lima elemen utama dalam pemsaran sosial yaitu cause 

(mengubah perilaku target dengan meningkatkan social sense), change agent 

(pengurus Sebung), target adopters (penggerak Sebung), channels (saluran 

komunikasi antara pengurus dan penggerak), dan change strategy. 

Menurut Bennet, et al. (2013:225) terdapat dua orang yang terlibat dalam 

peranan menciptakan perubahan perilaku yakni enactor dan influencer. Enactor adalah 

orang yang terlibat langsung dalam proses perubahan perilaku, sedangkan influencer 

adalah orang yang secara tidak langsung mempengaruhi perubahan perilaku melalui 

persuasi atau kepemimpinan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kedua peran 

tersebut baik enacntor maupun influencer. Secara keseluruhan pengurus Sebung 

berperan sebagai enactor karena para pengurus Sebung terlibat langsung dalam 

kegiatan-kegiatan Sebung secara bergantian. Pengurus Sebung bertukar informasi dan 

berbagi pengalaman yang secara tidak langsung mengedukasi para penggerak 
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mengenai hal-hal positif yang bisa diperoleh melalui Sebung. Peran tersebut tentu 

mendukung proses perubahan perilaku para penggerak Sebung. Selanjutnya peneliti 

melihat peran influencer ada pada Arga sebagai koordinator Sebung Surabaya. Selama 

peneliti mengikuti kegiatan Sebung dan melalui wawancara kepada informan, Arga 

selalu terlibat dalam seluruh kegiatan Sebung baik mingguan maupun bulanan. Hal 

tersebut membuat Arga memiliki cukup banyak waktu untuk berbagi cerita sambil 

mengedukasi penggerak mengenai pentingnya berbagi, sehingga melalui kegiatan di 

Sebung nantinya ada peningkatan social sense yang dapat berdampak pada perubahan 

perilaku. Seperti yang dikatakan Arga ketika peneliti melakukan wawancara bahwa 

dirinya mengajak penggerak baru untuk ikut dalam mobilnya ketika membagikan nasi 

bungkus. Tujuannya agar Arga bisa menceritakan kegiatan-kegiatan dan tujuan 

Sebung, sekaligus sebagai waktu untuk mengedukasi penggerak agar tercapainya 

perubahan perilaku.  

Melalui hasil wawancara dan observasi peneliti, Sebung Surabaya sebagai 

organisasi nirlaba tidak terfokus pada langkah-langkah dalam merencanakan strategi 

pemasaran sosial. Contohnya pada langkah yang pertama yakni menganalisis 

lingkungan pemasaran sosial melalui riset, Sebung Surabaya belum melakukan riset 

tahap pertama yakni formative research untuk memilih target dan mengembangkan 

strategi pemasaran. Hal tersebut disebabkan karena awal berdirinya organsiasi Sebung 

Surabaya didasari oleh keinginan dari sekumpulan anak kuliah yang mencari kegiatan 

positif di malam hari. Sehingga kemudian membagikan nasi bungkus dijadikan sebagai 

kebiasaan baik yang selanjutnya ditularkan kepada teman-temannya melalui mulut ke 

mulut. Hal tersebut kemudian berkembang dan dijadikan organisasi nirlaba dengan 

harapan dapat membantu sesama dan menciptakan kegiatan positif bagi siapa saja yang 

mau bergabung oleh Arga sebagai koordinator Sebung Surabaya.  

 Selanjutnya dalam pemilihan target adopter Sebung Surabaya tidak secara 

langsung melakukan pengelompokkan maupun pemilihan target adopter. Hal tersebut 

dikarenakan Sebung Surabaya benar-benar terbuka bagi siapa saja yang ingin 
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bergabung. Selain itu, Sebung Surabaya tidak memiliki keterikatan pada anggotanya 

baik pengurus maupun penggerak. Sehingga siapa saja diberi kebebasan untuk 

bergabung sebagai penggerak maupun membantu mempersiapkan operasional 

kegiatan Sebung Surabaya melalui open recruitment pengurus. Sebung Surabaya juga 

tidak memiliki persyaratan khusus bagi yang ingin bergabung, tidak ada batasan usia 

maupun profesi tertentu, hanya cukup dengan kemauan, tenaga, dan waktu yang 

diberikan untuk berkontribusi pada kegiatan-kegiatan Sebung. Sehingga melalui 

penjelasan tersebut, peneiti melihat bahwa Sebung Surbaya tidak melakukan 

pengelompokan maupun pemilihan target adopter, karena siapapun dipersilahkan 

untuk berkontirbusi melakukan kegiatan-kegiatan positif bersama Sebung Surabaya. 

Tidak adanya pengelompokkan target adopter didukung oleh pernyataan dari Wood 

(2012:95) yang menyatakan bahwa “although there is now general agreement that 

social marketing concerns behaviour change, there is no consensus on the most 

appropriate target audience”. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa walaupun 

Sebung tidak melakukan pengelompokkan dan pemilihan target adopter selayaknya 

pada langkah-langkah menetapkan strategi pemasaran sosial, namun Sebung Surabaya 

tetap mampu memiliki banyak anggota dan masih mampu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan positif untuk mencapai perubahan perilaku pada target adopter karena 

sejatinya memang tidak ada konsensus yang paling tepat dalam menentukan target itu 

sendiri. 

 Untuk merencanakan strategi pemasaran sosial akan digunakan bauran 

pemasaran sosial yang terdiri dari 4P yaitu product, price, promotion, dan place. Social 

product dibagi menjadi tiga yakni idea, practice, dan tangible object. Ide merupakan 

produk pemasaran sosial yang diciptakan untuk mencapai tujuan pemasaran sosial. 

Langkah berikutnya untuk mewujudkan adanya perubahan perilaku pada anggota 

Sebung Surabaya adalah melalui praktek (practice) yang terdiri dari tindakan (act) dan 

perilaku (behavior). Tindakan dan perilaku merupakan dua hal yang saling 

berkesinambungan dan dilakukan secara bersamaan. Produk pemasaran sosial berupa 
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praktek yang dilakukan dalam objek penelitian yaitu Sebung Surabaya dilakukan 

dalam bentuk berbagai kegiatan mingguan, bulanan, dan tahunan. Kegiatan utama yang 

dilakukan adalah membagikan nasi bungkus setiap minggu kepada orang-orang di 

Surabaya yang tinggal di jalan tidak memiliki rumah, pemulung, dan target lainnya 

yang sudah dimiliki oleh Sebung Surabaya. Karena praktek kegiatan ini rutin dilakukan 

setiap minggu, maka kegatan membagikan nasi diharapkan dapat menjadi sarana dan 

tempat refleksi diri bagi anggota Sebung untuk mengubah perilaku setelah melihat 

bahwa masih banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga harus 

tidur di jalan. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi 

anggota Sebung lainnya. Sehingga nantinya tujuan Sebung Surabaya (sebagai change 

agent) mampu terpenuhi. 

Setelah menentukan produk pemasaran sosial berupa ide dan praktek, akan ada 

medium berupa benda nyata (tangible object) yang berfungsi sebagai alat untuk 

menyelsaikan praktek yang menjadi produk pemasaran sosial.  Benda ini bukan 

merupakan produk utama dari pemasaran sosial, namun dapat membantu proses 

pemasaran sosial. Pada Sebung Surabaya benda yang menjadi produk pemsaran sosial 

salah satunya adalah nasi bungkus. Sebung yang merupakan akronim dari sego 

bungkus tentu mengindikasikan bahwa organisasi tersebut memiliki kegiatan yang 

berhubungan dengan nasi bungkus. Dalam Sebung Surabaya nasi bungkus berperan 

sebagai benda yang mengantarakan anggota dengan orang-orang yang diberikan nasi 

bungkus. Melalui kegiatan tersebut, akan timbul perilaku yang diharapkan oleh Sebung 

dapat menjadi kebiasaan baik bagi para anggotanya. 

 Dalam pemasaran komersil, harga yang dibayarkan nantinya akan menjadi 

keuntungan bagi penjual secara material. Namun, lain halnya dengan pemasaran sosial. 

Harga yang dibayarkan oleh target adopter tidak sepenuhnya berupa uang atau dalam 

bentuk material melainkan berupa pertimbangan investasi waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan pada pemasaran sosial target adopter 

melakukan kegiatan yang berdampak pada perubahan perilaku. Ketika anggota Sebung 
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melakukan kegiatan membagikan nasi bungkus, tentu saja mereka meluangkan waktu 

untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya 

harga yang dibayarkan oleh target adopter walaupun bukan berupa uang secara 

langsung. 

Kegiatan pemasaran tentu tidak bisa dipisahkan dengan promosi. Promosi 

merupakan cara yang digunakan untuk menjual sebuah prouk sehingga pemasar sosial 

mendapatkan keuntungan. Promosi dalam pemasaran sosial tidak bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan melainkan untuk mendapatkan lebih banyak target adopter 

yang dalam penelitian ini merupakan anggota Sebung. Sehingga dalam pemasaran 

sosial yang dilakukan oleh Sebung, target adopter akan percaya bahwa ketika 

bergabung dengan Sebung mereka akan menerima manfaat dan terinspirasi melalui 

tindakan-tindakan baru yang bersifat positif. Sebung Surabaya memiliki beberapa cara 

untuk melakukan promosi dengan menggunakan beberapa media. Promosi yang 

digunakan dalam pemsaran sosial Sebung Surabaya, tidak jauh berbeda dengan cara 

promosi pada pemasaran komersil, beberapa diantaranya adalah: personal selling, 

public relations, publisitas, printed materials, special promotion items, dan popular 

media.  

Promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut menjadi media yang paling 

efektif untuk mengajak orang lain bergabung dengan Sebung Surabaya. Personal 

selling ini dilakukan melalui direct selling yang merupakan pendekatan pemasaran 

orang ke orang yang melibatkan proses tatap muka, sehingga membutuhkan ‘penjual’ 

langsung untuk memiliki kemampuan substansial dalam komunikasi interpersonal 

(Omar dan Mustaffa, dalam Omar 2014:229). Lebih tepatnya direct selling ini 

dilakukan dengan proses komunikasi secara mulut ke mulut dengan word of mouth 

yang sesuai jika digunakan dalam organisasi nirlaba atau organisasi yang berbasis jasa. 

Hal terseut diperjelas oleh Haywood (1989) yang mengatakan bahwa word of mouth 

merupakan salah satu bagian terpenting bagi organisasi yang berbasis layanan. Selain 

itu ia juga mengatakan bahwa media massa memiiki peran aktif dalam promosi namun 
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lebih pada efektif dalam menghasilkan kesadaran konsumen terhadap sebuah produk, 

sedangkan word of mouth sangat mempengaruhi ketika konsumen akan memutuskan 

untuk membeli sebuah produk. Pernyataan dari Haywood tersebut merupakan hal yang 

terjadi pada Sebung Surabaya yang mengandalkan word of mouth dalam menambah 

jumlah anggotanya. Sehingga peneliti melihat bahwa Sebung masih menggunakan 

promosi yang tradisional untuk berkomunikasi dengan target adopter. Melalui analisis 

ini, muncul fakta bahwa komunikasi secara tradisional (mulut ke mulut) masih menjadi 

‘senjata’ yang bagus untuk sebuah organisasi nirlaba. Skumatz dan Freeman (dalam 

Singaiah dan Laskar, 2015:214) mengatakan bahwa “Social marketing ‘uses 

traditional marketing techniques combined with sociological and psychological 

concepts for changing target behaviours, focusing on actions with a positive social 

value”. Artinya pemasaran sosial akan lebih mudah menyesuaikan dengan 

menggunakan teknik pemasaran tradisional yang salah satunya adalah personal selling 

melalui mulut ke mulut. 

Personal selliing dalam Sebung dilakukan oleh seluruh anggota yang telah 

bergabung baik pengurus maupun penggerak. Bagi teman-teman pengurus personal 

selling dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan lebih banyak lagi anggota dalam 

organisasinya, sedangkan untuk penggerak personal selling biasanya dilakukan secara 

tidak sengaja. Hal tersebut biasanya dilakukan berdasarkan pengalaman yang mereka 

peroleh setelah mengikuti kegiatan dengan Sebung Surabaya, melalui pengalaman 

tersebut mereka menceritakan kepada teman yang lainnya yang secara tidak langsung 

sedang melakukan personal selling melalui word of mouth untuk mengajak teman lain 

bergaung dengan Sebung. Peneliti melihat sebagai organisasi nirlaba dengan kegiatan 

sosial, kegiatan pemasaran sosial Sebung efektif jika menggunakan word of mouth 

(direct selling) karena adanya hubungan yang dekat dan adanya kepercayaan antara 

‘penjual’ dan ‘pembeli’. ‘Penjual’ di sini adalah anggota Sebung pengurus maupun 

penggerak yang mengajak orang lain untuk ikut dalam kegiatan Sebung, dan ‘pembeli’ 

merupakan teman dari ‘penjual’ yang menjadi target direct selling. Hawes et al (dalam 
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Poon et al, 2012:590) mengatakan bahwa “trust is a reciprocal relationship in that a 

seller and buyer must trust each other for effective exchange to occur”. Sehingga 

proses direct selling dalam Sebung menjadi efektif ketika ada hubungan saling percaya 

antara anggota Sebung dan teman yang diajak untuk bergabung menjadi anggota. 

Strategi promosi yang digunakan Sebung Surabaya selanjutnya adalah melalui 

peran public relations. Grunig dan Hunt (1998) mengatakan bahwa public relations 

merupakan manajemen komunikasi yang dilakukan antara organisasi dan publiknya. 

Pada Sebung Surabaya Humas memiliki peran yang cukup banyak dan sangat penting 

bagi organisasi, baik untuk menjalin hubungan dengan publik, maupun sebagai sarana 

promosi. White (1992) dalam jurnalnya yang berjudul Public Relations Developments 

membagi public relations ke dalam dua bagian yakni, internal relations dan extenal 

relations. Internal relations merupakan fungsi PR sebagai peran yang berfungsi untuk 

menjaga komunikasi dan hubungan antar anggota dalam sebuah organisasi. Sedangkan 

external relations memiliki peran untuk membangun, mengembangkan, serta menjaa 

hubungan anatar organisasi dengan pihak luar manapun atau publik. Humas Sebung 

Surabaya menjalankan kedua peran tersebut yang dibagi dengan timnya yang 

berjumlah lima orang.  

Sebagai organisasi nirlaba Sebung Surabaya juga menggunakan publisitas 

sebagai strategi pemasaran sosialnya. Menurut Kotler, et al.. (2002) publisitas adalah 

sebuah bentuk promosi yang tidak berbayar dari sebuah produk barang maupun jasa 

yang memiliki kekuatan lebih dalam perubahan perilaku. Contoh dari publisitas adalah 

press release, letters to editor, news conferences, news article dan lain sebagainya. 

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa 

bentuk publisitas yang dilakukan oleh media online mengenai Sebung Surabaya. 

Beberapa diantaranya adalah berupa artikel berita yang diterbitkan di portal berita 

online www.tribunnews.com, www.unair.news.ac.id,dan 

www.goodnewsfromindonesia.id. Artikel yang diunggah oleh beberapa media online 

tersebut seacara garis besar menceritakan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

http://www.tribunnews.com/
about:blank
http://www.goodnewsfromindonesia.id/
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oleh Sebung terutama kegiatan mingguannya yaitu berbagi nasi bungkus. Artikel-

artikel tersebut telah dibaca lebih dari 1500 orang sejak diterbitkan. Selain melaui 

media online, Sebung juga beberapa kali diliput oleh media televisi lokal maupun 

nasional. Sebung Surabaya juga sempat diundang oleh beberapa radio untuk talkshow 

mengenai kegiatan Sebung. Menurut beberapa peneliti, publisitas memiliki efek yang 

cukup besar terhadap reputasi sebuah perusahaan atau organisasi dibandingkan dengan 

iklan. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Hartis and Whalen, 2005; Ries, 2002; 

Kitchen,1996) juga telah menyebutkan bahwa publisitas memiliki peran yang lebih 

penting dalam komunikasi pemasaran daripada iklan (Harlan et al.., 2014). Melalui 

publisitas, Sebung Surabaya mendapat banyak respon dari masyarakat. Respon tersebut 

hadir di media sosial melalui tweet, direct message, dan comment berupa pesan 

semangat, bahkan pertanyaan-pertanyaan untuk bergabung menjadi anggota Sebung 

dan melakukan donasi. 

Strategi promosi yang terakhir adalah melalui popular media mulai dari media 

cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media 

yang menggunakan internet seperti media sosial dan website. Pada strategi promosi 

media populer ini, peneliti akan lebih fokus pada media sosial dan website, dikarenakan 

promosi melalui media elektronik dan media cetak telah dianalisis dalam promosi 

dengan bentuk publisitas. Sebung Surabaya memiliki website resmi dengan alamat 

www.sebungsby.org, melalui website tersebut tersedia berbagai informasi mengenai 

Sebung Surabaya mulai dari sejarah, kegiatan, cara berdonasi, cara bergabung menjadi 

anggota Sebung, dan beberapa artikel serta foto dokumentasi kegiatan-kegiatan 

Sebung. Selain website, Sebung Surabaya mengawali promosi kegiatannya melalui 

media sosial Twitter. Dengan nama akun @sebung_sby ini memiliki 1.560 pengikut 

dan masih aktif berkicau hingga saat ini. Selain aktif melakukan komunikasi di Twitter, 

Sebung Surabaya juga secara intens mengajak beberapa akun organisasi, akun institusi, 

dan akun promosi untuk bergabung dengan beberapa kegiatan Sebung. Peneliti melihat 

akun Twitter Sebung Surabaya mengajak beberapa akun Twitter resmi 
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@Unair_Official, @KaskusRegSby, @SSChildSurabaya, @eventsurabaya, dan lain 

sebagainya untuk ikut bergabung dalam salah satu acara Sebung memperingati Hari 

Kemerdekaan Indonesia bersama dengan adik-adik panti. 

Merujuk kembali kepada tujuan pemasaran yakni “menjual”, maka pemasar 

sosial juga “menjual” perubahan perilaku yang biasanya diinginkan oleh change agent 

kepada targetnya, disebutkan oleh Kotler (2002) diantaranya adalah: accept a new 

behavior, reject potential behavior, modify current behavior, dan abandon old 

behavior. Menurut wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

keempat perubahan perilaku tersebut terjadi pada ketiga informan yang menjadi 

penggerak di Sebung Surabaya. Peneliti menemukan ketiganya menerima perilaku 

baru dan memodifikasi perilakunya sebelum dan sesudah bergabung dengan Sebung. 

Seperti Tika misalnya, telah memiliki perilaku baru yang sebelumnya belum pernah 

menjadi kebiasaanya. Setelah mengikuti Sebung, Tika selalu menarget dirinya untuk 

bersedekah membantu orang lain. Melalui contoh tersebut Tika telah menerima 

perilaku baru atau accept new behavior. Selanjutnya yang terjadi pada Wafda adalah 

modify current behavior atau memodifikasi perilakunya sehari-hari, Wafda mengaku 

bahwa saat ini dirinya lebih bisa mengontrol keinginan, mana yang perlu segerda di 

penuhi dan tidak agar dirinya bisa membantu orang lain. Selain itu Wafda juga merasa 

dirinya bisa lebih produktif darripada biasanya, serta bisa melakukan hal yang 

bermanfaat bagi orang lain. Tidak lain dengan Farah yang juga merasakan manfaat 

positif dari Sebung 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti analisis, peneliti 

menyimpulkan bahwa Sebung Surabaya tidak sepenuhnya menerapkan tahapan-

tahapan strategi pemasaran sosial dengan terstruktur sesuai dengan tinjauan pustaka 

yang ada. Namun hal tersebut tidak membuat organisasi tersebut kesulitan beroperasi, 

Sebung Surabaya justru masih tetap melaksanakan kegiatan kegiatan rutinnya dan 
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menambah jumlah anggotanya. Melalui strategi pemasaran sosial oleh Sebung 

Surabaya, meningkatkan kepekaan sosial anggota penggerak melalui edukasi nilai-nilai 

empati dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti membagikan nasi bungkus. 

Kegiatan tersebut kemudian berdampak pada adanya perubahan perilaku pada anggota 

penggerak Sebung Surabaya. Perubahan perilaku yang dirasakan oleh anggota 

penggerak Sebung Surabaya yaitu informan ketiga sampai keenam berbeda-beda. Tika 

(informan ketiga) menerima perilaku baru dengan cara sejak mengikuti Sebung, Tika 

secara rutin menarget dirinya untuk memberikan donasi setiap bulan. Farah (informan 

keempat) meninggalkan perilakunya lama yang dianggapnya kurang baik dengan cara 

tidak lagi pilih-pilih teman. Informan keenam, Wafda memodifikasi perilakunya saat 

ini dengan tidak bannyak mengeluh dan lebih banyak bersyukur. 

Dari lima tahapan dalam membentuk strategi pemasaran sosial, Sebung 

Surabaya tidak mengimplementasikan seluruh tahapan tersebut. Pada tahap pertama 

yakni analyzing the social marketing environment, Sebung hanya melakukan pretest 

research yang juga meliputi tahapan monitoring dan evaluation research. Riset 

tersebut tidak dilakukan secara terstruktur, namun lebih fleksibel seiring dengan 

berjalannya organisasi. Walaupun tidak riset secara utu, kegiatan dan organisasi 

Sebung Surabaya masih bisa berjalan dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai 

Sebung cukup sederhana dan luas, tidak terfokus pada satu perubahan perilaku tertentu.  

Sebung juga tidak memilih secara khusus target adopter, karena Sebung memang tidak 

memiliki kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota, Sebung sangat terbuka untuk 

siapa saja. Selain itu perubahan tingah laku yang diharapkan oleh Sebung kepada target 

adopter juga tidak ditujukan untuk orang tertentu, namun memang secara umum bisa 

untuk siapa saja. Sehingga menurut peneliti tidak menjadi masalah atau menjadi 

penghambat dalam pemasaran sosial jika Sebung tidak melakukan pemilihan target 

adopter. Selanjutnya jika ada tahapan dari pemasaran sosial menurut teori yang tidak 

diimplementasikan, maka tidak akan mengganggu jalannya pemasaran sosial Sebung 
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Surabaya. Hal tersebut dikarenakan organisasi nirlaba Sebung Surabaya dapat dengan 

mudah menyesuaikan strategi pemasaran sosial dengan kebutuhan organisasinya.  

Strategi promosi pemasaran sosial yang efektif digunakan Sebung Surbaya 

meliputi dua hal utama yakni melalui direct selling dan popular media Instagram. 

Direct selling tersebut dilakukan dengan menggunakan word of mouth, yaitu 

komunikasi secara tatap muka dan mulut ke mulut dari Anggota Sebung kepada orang 

yang akan diajak untuk bergabung menjadi anggota. Word of mouth menjadi efektif 

karena biasanya anggota Sebung mengajak teman yang sudah dikenal untuk mengikuti 

kegiatan Sebung. Hubungan yang telah dimiliki diantara keduanya menimbulkan rasa 

percaya, sehingga mudah untuk diajak mengikuti kegiatan Sebung dan menjadi 

anggota. Di era teknologi yang sudah berkembang, ternyata strategi promosi Sebung 

yang paling berhasil untuk mendapatkan anggota dan mengubah perilaku anggota 

adalah melalui direct selling. Melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti pada tahap 

wawancara mendalam dan observasi, ajakan yang dilakukan oleh orang yang dikenal 

akan lebih meyakinkan dibandingkan dengan media promosi lainnya. Terdapat faktor 

kepercayaan atas ajakan orang yang telah bergabung dengan keanggotaan sukarela 

kepada orang yang akan bergabung menjadi anggota sukarela. Selain itu, salah satu 

literatur pendukug juga menyebutkan bahwa dalam organisasi nirlaba komunikasi 

secara tradisional (mulut ke mulut) masih menjadi jenis komunikasi yang efektif dan 

memiliki pengaruh.  
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