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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendirian perusahaan, apapun sektornya terdiri atas dua tujuan akhir, yaitu 

tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Artinya, perusahaan menginginkan hubungan 

yang erat dengan seluruh pihak yang bersinggungan dan eksistensi bisnis berjalan 

melalui aktivitas marketing. Tetapi, pertumbuhan persaingan yang terus 

bertambah menyebabkan perkembangan bisnis di Indonesia semakin kompleks. 

Maka itu, perusahaan menyusun rencana strategi untuk bersaing. Selain 

kompetitor, ada pula persaingan lain, yaitu perilaku masyarakat yang memerlukan 

perhatian. Karena itu, perusahaan juga sebaiknya menjalankan social marketing. 

Menurut International Social Marketing Association (ISMA), social 

marketing mengembangkan dan memadukan antara konsep-konsep pemasaran 

dan pendekatan lain untuk mempengaruhi perilaku yang memberikan manfaat 

bagi individu-individu dan komunitas-komunitas demi kemanfaatan sosial yang 

lebih besar bagi masyarakat. 

National Social Marketing Center (NSMC) mengatakan bahwa social 

marketing atau pemasaran sosial adalah pendekatan dalam mengembangkan 

serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah atau mempertahankan 
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perilaku orang-orang, dimana perilaku tersebut bermanfaat bagi tiap individu dan 

banyak orang sekaligus. Pengertian ini dituliskan dalam laman utama situs 

NSMC. ISMA dan NSMC memliki kemiripan pandangan mengenai social 

marketing. Tujuan utama menggunakan pendekatan social marketing adalah 

mengubah perilaku yang lebih baik, entah mempertahankan perilaku yang sudah 

dilakukan masyarakat atau mengubah agar memberi keuntungan bagi masyarakat 

dan lingkungan. 

Pendekatan social marketing digunakan dengan tujuan untuk 

menghasilkan kondisi sosial yang lebih baik melalui perubahan perilaku 

masyarakat. Perilaku-perilaku yang ada di tengah masyarakat yang mana apabila 

dibiarkan bisa menimbulkan seperti kehilangan atau kepunahan. Perilaku tersebut 

antara lain mengenai kesehatan, kebersihan, bencana alam, pendidikan, 

kebudayaan, dan lingkungan. 

Contohnya, The Body Shop membudayakan pembuatan kosmetik 

menggunakan bahan dan proses ramah lingkungan. The Body Shop yang 

ditemukan oleh Anita Roddick pada tahun 1975 hanya menghasilkan alat 

kecantikan menggunakan tanaman sayuran sebagai bahan produk, misalnya 

tanaman Brazilian Nut. Keputusan ini jelas sangat bertentangan dengan percobaan 

terhadap binatang dan mendukung langkah perlindungan terhadap bumi. Pada 

tahun 2016, The Body Shop melakukan kampanye sosial, salah satunya kampanye 

“Enrich Not Exploit”. 
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Kampanye ini terbagi menjadi tiga poin, dimana ketiganya dijalankan 

melalui terjun langsung dalam pergerakan. Poin pertama, Enrich Our People 

menolak steriotip di dunia kecantikan dan termasuk meningkatkan kualitas hidup 

pekerja dan komunitas rekan dagang. Kedua, Enrich Our Product, yaitu membuat 

produk kaya nutrisi, bermanfaat, alami, kaya inovasi, jujur dalam hal memilih 

bahan, dan proses produksi. Ketiga, Enrich Our Planet melalui peningkatan 

kekayaan hayati, membantu komunitas lokal dalam pelestarian dan perbaikan 

habitat, penggunaan kemasan ramah lingkungan, dan pengurangan pernggunaan 

energy berlebih di seluruh gerai. Kampanye Enrich Not Exploit dan kampanye 

sosial lainnya ditargetkan tercapai pada tahun 2020 mendatang. Yang dilakukan 

The Body Shop bertujuan untuk mengubah perilaku dalam produksi dan 

pandangan masyarakat. 

 Tujuan utama social marketing adalah mencapai perilaku yang diinginkan. 

Terdapat orang-orang yang melakukan hal-hal, dimana sebaiknya mengubah 

perilaku, mengecah agar tidak terjadi, atau sebaiknya mempertahankan perilaku 

tersebut. Misalnya keputusan untuk aborsi. Pada dunia kesehatan, implementasi 

social marketing sering dilakukan. Pokok yang menjadi target social marketing 

beberapa di antaranya perihal kesehatan reproduksi, keselamatan nyawa anak-

anak, dan penyakit malaria. 

 Social marketing merupakan strategi dalam meyakinkan masyarakat untuk 

memilih perilaku yang lebih baik. Tujuan social marketing diraih melalui 

implementasi corporate social initiatives. Menurut Kotler dan Lee (2004, h. 3) 

corporate social initiatives merupakan kegiatan menentukan langkah awal 
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(initiative) untuk menciptakan hasil terbaik mengenai isu sosial dan perusahaan, 

menyusun perencanaan strategis yang dapat dilakukan perusahaan mengenai isu 

tersebut, mengembangkan dan menjalankan program terencana, dan melakukan 

evaluasi. 

 Coporate social initiatives terdiri atas enam jenis (Kotler dan Lee, 2005, h. 

2), yaitu cause promotion, cause-related marketing, corporate social marketing, 

employee volunteering, dan socially responsible business practices. Corporate 

social initiatives merupakan aktivitas-aktivtias yang digunakan perusahaan 

menunjang penyebab-penyebab sosial dan memenuhi komitmen perusahaan 

dalam tanggung jawab sosial (CSR). Dengan demikian, corporate social 

initiatives berbeda dengan corporate social responsibility. 

The Body Shop merupakan contoh implementasi socially responsible 

business practices, dimana perusahaan ikut terjun melakukan perilaku yang ingin 

dicapai. Contoh lainnya adalah Yayasan Astra Honda Motor (YAHM) pada tahun 

2016 mengadakan kampanye sosial Safety Riding. Perilaku yang ingin dijaga dan 

diperbaiki adalah keamanan saat berkendara oleh para pengendara bermotor. 

Kampanye sosial ini termasuk aktivitas corporate social marketing, dimana 

perusahaan menyediakan rangkaian aktivitas bagi masyarakat untuk ikut serta 

dalam mencapai perilaku tujuan. 

Melalui rangkaian aktivitas pemasaran sosial, diharapkan perilaku yang 

dianut masyarakat merupakan perilaku-perilaku yang memberikan manfaat bagi 

individu maupun masyarakat luas dan lingkungannya. Dalam mencapai perubahan 
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perilaku dibutuhkan kurung waktu tertentu, dimana pelaksana/perusahaan 

menjalankan pemasaran sosial berdasarkan jangka waktu masyarakat sadar atau 

mengetahui, masyarakat tertarik untuk mencapai perilaku tersebut, mau mencapai 

(effort) perilaku tersebut, dan melakukan perilaku tersebut. Sehingga perilaku 

tertanam dan menjadi kebiasaan baik masyarakat. 

Pemasaran sosial merupakan aktivitas memasarkan perilaku dan produk 

pada waktu bersamaan. Bagi perusahaan, pemasaran sosial merupakan pendekatan 

yang perlu diperhitungkan dalam strategi bisnis. Berdasarkan nama, implementasi 

kampanye sosial menghasilkan profit bagi perusahaan dan brand, sedangkan 

produk yang ditawarkan adalah perilaku. 

Pemasaran sosial juga memberikan dampak bagi brand. Manfaat 

pemasaran sosial terhadap brand tergantung dari level dimana perusahaan berada. 

Apabila perusahaan terbilang baru, maka manfaat brand yang paling dirasakan 

adalah meningkatkan brand awareness dan menciptakan brand image. Namun, 

apabila sudah menjadi top of mind, maka manfaat pemasaran sosial mengenai 

brand condong ke mempertahankan brand image dan positioning, dan loyalitas 

brand, misalnya, salah satu brand Unilever, yaitu Bango.  

Bango menjalankan program “Festival Jajanan Bango” yang memiliki 

misi melestarikan kuliner nusantara. Program yang sudah berjalan sejak tahun 

2005 ini diadakan secara konsisten sampai tahun 2015, lalu akan dilanjutkan pada 

pertengahan tahun 2017. Festival Jajanan Bango memiliki satu tujuan besar yang 

dibagi berdasarkan kategori, antara lain petani, penjaja makanan kuliner 
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nusantara, dan konsumen. Program Festival Jajanan Bango digolongkan sebagai 

aktivitas corporate social marketing, karena Bango menyediakan wadah 

berbentuk festival agar masyarakat dapat ikut serta di dalam program untuk 

mencapai perilaku yang dinginkan. Pada Bango, perilaku yang dinginkan 

mengenai kebudayaan, yaitu melestarikan makanan khas Indonesia. 

Program Festival Jajanan Bango tersebut kemudian menduduki posisi 

sepuluh terbaik dalam survei mengenai implementasi corporate social initiatives 

di bidang corporate social marketing yang diadakan oleh majalah MIX 

Marcomm. 

Pada tahun 2016, majalah MIX Marcomm mengumumkan award baru 

bertajuk “Indonesia's Best Corporate Social Initiatives” didasarkan pada hasil 

pengembangan konsep Marketing & Corporate Social Initiatives. Award ini 

memberikan penghargaan kepada partisipan sebanyak 128 program dari berbagai 

perusahaan di Indonesia, diantaranya Telkomsel, The Body Shop, Unilever 

Indonesia, dan Indofood.  
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Gambar 1.1 Komposisi Entries Indonesia's Best Corporate Social 

Initiatives 2016 

Dari 128 program perusahaan, CSI Indonesia didominasi oleh kegiatan 

berbentuk philantrophy, employee volunteering, dan cause promotions. Tiga jenis 

tersebut merupakan program-program yang cenderung mudah dilakukan 

ketimbang jenis corporate social marketing, cause-related marketing, dan social 

responsible business practice yang menuntut lebih banyak jerih payah untuk 

mencapai perubahan sosial. 

Menurut Godo Tjahjono, Phd., pakar Social Marketing Indonesia lulusan 

Western Sydney University jurusan Consumer Behavior dan sudah 

berpengalaman selama 20 tahun di area konsultasi manajemen, periklanan, 

FMCG, pelatihan, dan menerima dua kali penghargaan “Young Marketers” oleh 

Indonesia Marketing Association, perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah 

memiliki inisiatif untuk menjalankan program sosial, tetapi belum banyak 

perusahaan yang melakukan social marketing. 

Perusahaan menjalankan social marketing wajib berlandaskan keinginan 

adanya perubahan sosial terhadap situasi dan kondisi yang apabila tidak segera 
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dilakukan akan menghilangkan nilai kebudayaan, menurunkan tingkat kesehatan, 

keselamatan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan latar belakang Program 

Festival Jajanan Bango, yaitu lemahnya persaingan masakan Indonesia meskipun 

memiliki keragaman dan penjaja makanan yang legendaris.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Top 10 Indonesia's Best Corporate Social Marketing 

Sumber: Majalah MIX Marcomm 

 

Di atas merupakan daftar 10 perusahaan terbaik dalam melakukan 

corporate social marketing berdasarkan survei yang sama. Jenis sosial marketing 

ini dapat dilakukan perusahaan dari bidang apapun, baik dari kecantikan, 

makanan, kendaraan, bank, dan lain-lain. Hal ini karena gejolak situasi dan 

kondisi sosial bisa berasal dari banyak arah. 

Penilaian 128 program diberikan oleh empat orang juri dari kalangan yang 

berbeda-beda, yaitu akademisi, praktisi, dan media dengan kriteria penilaian 

sebagai berikut. 
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1) Tujuan dan Relevansi, menilai tujuan dan target program yang sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan dan atau brand value yang diusungnya 

2) Konsep Program, menilai aspek keunikan dan efektivitas program 

3) Eksekusi Program, menilai bagaimana program dapat dijalankan sesuai 

rencana, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk lebih 

meningkatkan efektivitas program, diamplifikasi untuk mendapatkan 

publisitas dan impresi positif bagi perusahaan; menggunakan media digital 

dan media sosial untuk meningkatkan efektivitas program, misalnya 

menciptakan engagement  

4) Hasil, menilai pencapaian objektif dari target yang sudah ditentukan 

sejak awal serta dampak positif yang ditimbulkan. 

Empat juri yang memberi penilaian adalah Godo Tjahjono Ph. D, Noke 

Kiroyan, Dr. M. Gunawan Alif, dan Edhy Aruman. Noke Kiroyan, memiliki 

pengalaman di bidangnya selama 34 tahun, diantaranya anggota Indonesian Public 

Relations Association (PERHUMAS), dosen tamu mata kuliah Corporate Social 

Responsibility di Universitas Trisakti, dan alumni Universitas Padjajaran.  

Dr. M. Gunawan Alif adalah ketua Indonesia CSR sejak Januari 2016 

dengan latar pendidikan manajemen pemasaran Universitas Indonesia dan 

merupakan pembicara seminar komunikasi pemasaran dan media. Edhy Aruman 

merupakan dosen di LSPR dan editor di SWA selama 17 tahun dengan latar 

belakang pendidikan Marketing Communication di LSPR dan doktor di IPB, 

Communication Development. 
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Bagi juri yang terkait dengan program award tidak memberikan penilaian 

sehingga jumlah poin yang diperoleh merupakan nilai jumlah rata-rata. Informasi 

selebihnya tidak tercantum dalam pemaparan survey. 

Penerapan pemasaran sosial di Indonesia meningkat. Jumlah perusahaan 

yang menyadari pentingnya mencari profit sambil membenahi sosial dan 

lingkungan bertambah banyak. Langkah inisiatif yang dilakukan perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan memberikan dampak positif bagi masyarakat 

dan perusahaan sendiri. Kesadaran perusahaan untuk menerapkan pemasaran 

sosial juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran konsumen bahwa 

menjaga proses produksi yang mencemari lingkungan sekitar perlu ditangani 

secara bijaksana. 

Survei Nielsen membuktikan, kesadaran konsumen untuk lebih memilih 

produk (barang atau jasa) dari perusahaan yang peduli kepada lingkungan 

sekitarnya meningkat dalam jangka waktu 2015-2016. 
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Gambar 1.3 Presentase Konsumen yang Bersedia Membayar Lebih  

untuk Produk Perusahaan yang Berkomitmen pada  

Dampak Positif Sosial dan Lingkungan 

Nielsen Global Corporate Sustainability Report (2015) menunjukkan 

bahwa delapan dari sepuluh konsumen di Asia Tenggara (80%) memilih membeli 

merek-merek yang mempunyai kontribusi sosial. Dibandingkan negara lain, 

konsumen dengan komitmen seperti itu jumlahnya lebih renndah, misalnya di 

Eropa hanya 51% dan Amerika Utara hanya 44%. 

Menurut Sagar Padhke, Executive Director Consumer Insights Nielsen 

Indonesia (dikutip dari Majalah MIX Marcomm 2016) mengutarakan bahwa 

survei di atas menunjukkan secara umum konsumen saat ini lebih peduli pada isu 

lingkungan dan sosial. Beliau menambahkan bahwa konsumen mengharapkan hal 

yang sama dari korporasi. Karena itu merek-merek yang berkomitmen pada 

sustainability akan mendapat tempat di hati konsumen. 
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Majalah MIX Marcomm menjelaskan (2016, h. 28) bahwa 

Survei yang dilakukan di Jakarta tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar (87%) masyarakat tertarik berpartisipasi dalam program 

social marketing. Sebagian kecil yang mengaku tidak ingin terlibat dalam 

kegiatan social marketing (13%) alasannya karena sibuk (64%), tidak 

melihat ada kesempatan untuk berpartisipasi (11%), tidak memiliki uang 

(9%), tidak ada hubungannya dengan program (4%), dan tidak percaya 

kepada perusahaan yang menyelenggarakan (4%). 

 

Selain itu, Godo Tjahjono, pakar Social Marketing Indonesia, bersama 

Iwan Murry saat menjabat sebagai Managing Director Ipsos Indonesia membuat 

survei bertajuk “Social Marketing Campaigns, Inequality and Materialism. A 

Case Study of Young Consumer in Jakarta”. Survei diharapkan dapat 

menghasilkan model yang sahih, konstruktif, dan bisa dipercaya tentang faktor-

faktor minat partisipasi konsumen dalam program social marketing. 

Berdasarkan survei, sebagian besar penduduk Jakarta (87%) memiliki 

ketertarikan berpartisipasi dalam program social marketing. Selain itu, survei 

menemukan lima jenis program/kampanye yang diminati penduduk Jakarta usia 

produktif 25-44 tahun, secara berurutan yaitu program penyediaan makanan atau 

makanan murah, beasiswa, perbaikan kesejahteraan penduduk miskin, bantuan 

bagi korban bencana, dan bantuan kewirausahaan. Program Festival Jajanan 

Bango sejalan dengan minat penduduk Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan 

kenyataan bahwa program memiliki banyak peminat dan menghasilkan dampak 

yang signifikan, yaitu peningkatan dalam menghargai dan mencintai masakan asli 

Indonesia. 
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Bango yang berada di bawah Unilever bukan satu-satunya brand yang 

berhasil dinobatkan sebagai program-program sosial terbaik di Indonesia tahun 

2016. Selain Bango, misalnya terdapat Lifebuoy dan Wall’s. 

Lifebuoy dengan program ‘Sebelum Berbuka Waktunya Lifebuoy’ 

memiliki misi pada bidang kesehatan, dan Wall’s dengan program ‘Wall’s Benah 

Sekolah dan Madrasah’. Ketiganya memiliki kesamaan, yaitu menempati 10 

peringkat tertinggi pada survei Majalah Mix Marcomm pada kategori secara 

berurutan Corporate Social Marketing, Cause-Related Marketing, dan Cause 

Promotion. Program yang dilakukan oleh brand-brand Unilever di dalamnya 

terkandung nilai sosial Unilever yang dikenal dengan USLP (Unilever Sustainable 

Living Plan) sebagai akar atau titik awal program diciptakan.  

Bango dikenal sebagai salah satu merek kecap terbesar di Indonesia 

dengan tagline ‘Bango Benar Benar Kecap’. Merek kecap lainnya, misalnya 

Kecap ABC dan Kecap Indofood. Pada tahun 2016, TOP Brand Award 

mengeluarkan survei Top Brand Fase 1 2016 Kategori Makanan dan Minuman. 

Kelompok makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori tersebut, 

diantaranya teh dan teh hijau, kopi, biskuit, tepung terigu, kecap manis, bubuk 

cabe, minyak goreng, dan margarin. 
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Gambar 1.4 Top Brand Fase 1 2016 Kategori Makanan dan Minuman 

Sumber: www.topbrand-award.com 

 

Bango menempati urutan pertama dengan presentase sebesar 55.2%, 

sedangkan merek lainnya secara berurutan 32.5% (ABC), 6.1% (Sedaap), dan 

2.4% (Indofood). Urutan ini sama seperti survey Top Brand Award tahun 2014 

Fase 1, dimana Bango berada di posisi pertama (47.9%), ABC di posisi kedua 

(39.8%), Sedaap (4.6%), dan Indofood (2.3%). Selama dua tahun terakhir dapat 

dilihat bahwa Bango mengalami peningkatan dalam Mind Share, Market Share, 

dan Commitment Share dibandingkan dengan kompetitor yang menjadi dasar dari 

survey Top Brand Award. 

Bango sebagai pemegang pangsa pasar terbesar pada industri kecap di 

Indonesia, artinya nama Bango sudah tidak asing di telinga masyarakat dan 

menjadi top of mind. Dengan demikian tujuan program tidak hanya sekadar 
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mengejar penjualan tetapi ada tujuan selain pemasaran, dimana dianggap penting 

bagi Bango. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini ingin membahas analisis 

strategi program corporate social marketing program Festival Jajanan Bango 

yang dilakukan oleh Bango selama bertahun-tahun. Topik ini penting diteliti 

karena social marketing sebagai salah satu aktivitas pemasaran tetapi berbeda 

memegang peranan penting bagi kebaikan masyakarat dan lingkungan dalam 

jangka waktu panjang. Selain itu, praktek pemasaran yang memerhatikan isu 

sosial sudah menjadi perhatian di tengah masyarkat. Pada waktu yang bersamaan, 

pembahasan mengenai social marketing masih terbilang sulit ditemukan. Dengan 

evolusi pemasaran, aktivitas-aktivitas melalui pendekatan PR perlu dikaji lebih 

dalam. 

Peneliti memilih Bango sebagai studi dalam penelitian ini berdasarkan 

pada survei oleh Majalah MIX Marcomm, survei oleh Godo Tjahjono dan Iwan 

Murry, dan Top Brand Award dimana market leader kecap di Indonesia 

menyelenggarakan festival kuliner akbar tingkat nasional setiap tahun dan 

merupakan salah satu dari sepuluh program corporate social marketing terbaik 

tahun 2016, serta sesuai dengan minat mayoritas penduduk Jakarta, yaitu 

makanan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang ingin 

diteliti adalah bagaimana strategi corporate social marketing dalam perencanaan 

Festival Jajanan Bango? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti. Tujuan pada 

penelitian ini adalah mengetahui strategi corporate social marketing dalam 

perencanaan Festival Jajanan Bango. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu public 

relations khususnya mengenai social marketing. Penelitian ini menjabarkan 

hubungan marketing communication, corporate social initiatives, dan social 

marketing dilihat dari sudut pandang komunikasi. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan/pertimbangan Kecap 

Bango dalam menentukan langkah selanjutnya dan evaluasi bagi Bango mengenai 

program sosial marketing-nya. 
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