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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memudahkan sistem kerja. Data yang 

diperlukan untuk merancang kampanye sosial ini dikumpulkan dengan 

menggunakan metode Mix Research (Penelitian Gabungan). Menurut Tashakkori 

dan Teddlie seperti dikutip dalam Yusuf (2014) Pengumpulan data secara mix 

research dilakukan dengan cara menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif 

dalam sebuah penelitian (hlm. 428). Bentuk penelitian yang digunakan adalah 

bentuk sekuensial dengan model strategi tranformatif sekuensial. Peneliti 

mengumpulkan data secara kualitatif lalu diikuti dengan pengumpulan data secara 

kuantitatif kemudian hasil data digabungkan untuk mencapai kesimpulan (Yusuf, 

2014, hlm. 437) 

 Pada penelitian ini  data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan kuesioner. 

1. Wawancara / In-depth interview 

Penulis melakukan In-depth interview kepada Psikolog Dr. Tara de Thouars, 

BA, M.Psi untuk mendapatkan data lebih lanjut mengenai profil deatil tentang 

klinik LightHouse dan Eating Disorder mulai dari sebab, gejala hingga 

bahaya dan program-program sehingga dapat digunakan sebagai informasi 

dalam promosi yang akan dilakukan. Wawancara juga digunakan kepada 

lembaga Yayasan Sehat Mental Indonesia dan pelaku Eating Disorder untuk 
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mengetahui lebih dalam mengenai kondisi ED di masyarakat. Dalam setiap 

wawancara penulis melakukan dokumentasi yaitu berupa foto dan rekaman 

suara. 

2. Observasi 

Penulis melakukan observasi kepada salah satu penderita Eating Disorder 

untuk mengetahui aktifitas dan pola penggunaan media yang digunakan. 

3. Dokumen 

Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta 

rekaman suara dan data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data 

seperti wawancara, jurnal, dan lainnya. 

4. Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai klinik LightHouse Indonesia dan Eating Disorder. 

3.1.1. In-depth Interview/ Wawancara 

Yusuf (2014) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tatap muka antara 

narasumber dan pewawancara tentang suatu kejadian atau objek yang diteliti 

(hlm. 372). In depth interview dilakukan bertujuan untuk menggali sedalam-

dalamnya mengenai sebuah masalah dari berbagai aspek. 
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A. Wawancara kepada Klinik LightHouse Indonesia mengenai profil perusahaan 

dan fenomena Eating Disorder 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dilakukan kepada Dr. Tara de Thouars, BA, M.Psi, Kepala 

Departemen Psikolog di Klinik LightHouse untuk mendapatkan data mengenai 

profil klinik LightHouse dan fenomena Eating Disorder. Proses wawancara 

dilakukan pada tanggal tanggal 28 Febuari dan 17 Maret 2017 di kantor pusat 

Klinik LightHouse Kebayoran, Jakarta. 

1. Hasil Wawancara 

Klinik LightHouse Indonesia sebagai salah satu pionir weight loss klinik di 

Indonesia mendeteksi bahwa 38% dari pasien mereka yang datang untuk 

menguruskan badan juga memiliki kasus gangguan makan atau Eating Disorder. 

Hal ini yang membuat klinik LightHouse ingin berubah menjadi pusat 

penanganan kasus Eating Disorder yang pertama di Indonesia. Menurut Dr. Tara 

pasien dengan berbagai keluhan Eating Disorder (ED) di Jakarta semakin 

Gambar 3.1.1. Wawancara dengan Dr. Tara de Thouars, BA, M.Psi 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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bertambah namun awareness tentang bahaya ED masih sangat kurang di 

masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan survey screening Eating Disorder 

yang dilakukan Beliau dan klinik Lightouse menunjukan bahwa 60-70% 

perempuan beresiko besar mengalami ED dan dari pasien-pasien yang ada hanya 

sekitar 5% yang terus menjalankan treatment sampai selesai. 

  Salah satu penyebab terbesar dari kasus Bulimia terdapat pada masalah 

kejiwaaan penderita, perempuan yang lebih banyak memberikan penekanan 

berlebihan terhadap berat dan bentuk tubuh sehingga menganggap penampilan 

adalah segalanya dan hal tersebut menyebabkan konflik batin dan self-esteem 

yang rendah. Selain itu ada juga faktor lain seperti trauma, depresi, kontrol diri 

kacau, mood yang negatif, keturunan, dan lingkungan. Kebanyakan penderita 

Bulimia tahu akan masalahnya, tetapi cenderung merasa malu dan menutupi. Dr 

Tara menuturkan bahwa remaja putri yang duduk di bangku SMP-SMA lah yang 

paling rentan terkena resiko ED. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek baik dari 

lingkungan hingga media sosial yang sangat mudah diakses oleh remaja. Maka 

dari itu beliau sangat menganjurkan untuk mendeteksi ED sejak dini agar tingkat 

kemungkinan penyembuhan juga semakin besar. 

 Hal inilah yang sedang dikerjakan oleh Klinik LightHouse beberapa tahun 

belakangan ini. Klinik LightHouse sudah melakukan berbagai kampanye untuk 

menambah awareness masyarakat terhadap bahaya Eating Disorder seperti 

buletin tentang ED, press conference, media gathering, banner, leaflet, ED camp, 

5 minutes can save a life campaign, dan juga kampanye ke sekolah-sekolah 

mengenai ED. Namun sayangnya hal tersebut belum memberikan hasil yang 
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diharapkan oleh Klinik LightHouse yaitu bertambahnya pasien Eating Disorder. 

Setelah dievaluasi, ditemukan ada beberapa masalah yaitu masih belum adanya 

awareness dari masyarakat tentang Eating Disorder, adanya kesalahan dalam 

penetapan target yaitu belum melibatkan orang tua dan juga masalah budgeting. 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

penderita mengalami ED karena kecemasan terhadap berat badan dan bentuk 

tubuh ideal. Masih banyak penderita kasus ED yang belum mau mendapat 

penanganan profesional secara tepat. Kampanye yang selama ini dilakukan masih 

belum memberikan hasil yang diingingkan oleh klinik LightHouse. Belum adanya 

kesadaran di masyarakat mengenai ED. Orang tua sebagai anggota keluarga perlu 

dilibatkan dalam penanganan kasus ED di kalangan remaja. 

B. Wawancara kepada yayasan / LSM mengenai perkembangan Eating Disorder 

 

 

 

 

Gambar 3.1.2. Wawancara dengan tim psikolog Yayasan Sehat Mental Indonesia 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Wanwancara dilakukan kepada tim psikolog Yayasan Sehat Mental Indonesia 

untuk mendapatkan data mengenai fenomena Eating Disorder di masyarakat. 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal tanggal 11 Maret 2017 di kantor pusat 

Yayasan Sehat Mental Indonesia, Bandung. 

1. Hasil Wawancara 

Menurut tim psikolog YSMI, di Indonesia sendiri tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap penyakit-penyakit kejiwaan salah satunya kasus Eating Disorder masih 

rendah. Hal ini disebabkan oleh kasu-kasus mengenai ED masih belum terekspose 

dan ditutup-tutupi. Sama halnya dengan kesehatan mental yang selama ini masih 

memiliki stigma negatif di masyarakat sehingga banyak orang yang tidak mau 

memeriksakan kesehatan mental mereka. Eating Disorder berkaitan erat dengan 

depresi atau kecemasan remaja yang berhubungan dengan body image yang 

dimilikinya, mereka cenderung memiliki tingkat body satisfaction yang rendah 

yang disebabkan oleh pengaruh standar kecantikan tertentu di media dan 

lingkungan.  

 Kasus-kasus yang berhubungan dengan Eating Disorder masih rendah 

yaitu dikisaran kurang dari 5 % tetapi tingkat resiko remaja zaman sekarang untuk 

terkena bahaya Eating Disorder semakin besar seiring dengan berkembangnya 

globalisasi dan pengaruh media sosial. Maka dari itu penting untuk menananmkan 

pada masyarakat terutama remaja akan membentuk identitas diri yang benar untuk 

melawan bahaya-bahaya dari resiko ED. maka dari itu Yayasan Sehat Mental 

Indonesia banyak melakukan kampanye awareness mengenai kesehatan mental 
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yang menjadi salah satu bentuk pencegahan akan kasus ED. Mereka berharap 

bahwa dengan meningkatnya awareness mengenai ED khususnya di kalangan 

remaja dapat mencegah akibat-akibat fatal pada nantinya. 

2. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Eating 

Disorder berhubungan erat dengan kondisi kejiwaan penderitanya. Penderita ED 

memiliki body disatisfaction (kepuasan terhadap citra tubuh) yang rendah. Resiko 

terkena ED semakin tinggi karena hubungan remaja terhadap media sosial yang 

sangat mudah untuk diakses. Di Indonesia, kasus-kasus ED belum terekspos 

sehingga membuat kurangnya kesadaran di masyarakat. Penting untuk 

membangun kesadaran di masyrakat khususnya remaja putri untuk mencegah 

bertambahnya kasus ED. 

C. Wawancara kepada penderita Eating Disorder 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.3. Wawancara dengan Vicky Akira (kanan) sebagai penderita ED 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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Wawancara dilakukan kepada Vicky Akira untuk mendapatkan data mengenai 

penderita Eating Disorder. Proses wawancara dilakukan pada tanggal tanggal 23 

Maret 2017 di rumah narasumber, perumahan Citra 3, Jakarta. 

1. Hasil Wawancara 

Vicky Akira mengidap Bulimia yang disertai dengan praktik Anorexia dan juga 

Binge Eating. Vicky dapat mengkonsumsi 10 kali porsi makan dalam sehari 

sehingga membuat berat badannya menjadi sangat gemuk dan mencapai pernah 

berat lebih dari 80 kg. Hal ini membuat orang-orang di sekitar Vicky 

membicarakan tentang tubuhnya dalam segi negatif. Dimulai dari lingkungan 

keluarga dimana ibu dari Vicky selalu menyebutnya gendut dan menyuruhnya 

untuk diet. Vicky mulai merasa malu akan bentuk tubuhnya, terutama saat pergi 

untuk membeli baju dimana tidak ada baju yang muat dengannya di toko baju 

wanita, sehingga ia harus membeli baju di toko baju pria. Vicky juga mulai 

merasa minder dengan teman-temannya yang memiliki tubuh kurus dan ideal.  

 Keinginannya untuk kurus tanpa bisa mengurangi porsi makan yang 

dikonsumsi nya membuat Vicky melakukan jalan pintas yang ia dapatkan dari 

membaca-baca di Facebook yaitu melakukan praktik Bulimia. Pertama-tama 

Vicky mencoba memuntahkan makanan yang telah dikonsumsinya, akan tetapi 

hal itu tidak berlangsung lama karena ia tidak bisa muntah walaupun sudah 

dipaksa sehingga ia memilih alternatif lain yaitu mengkonsumsi obat pencahar. 

Vicky mengkonsumsi dulcolax secara berlebihan dimana dosis biasa yaitu 1 pil, ia 

mengkonsumsinya hingga 3 pil dalam sehari. Tidak hanya sampai disitu, Hal itu 

Perancangan Promosi Klinik..., Stephanie Surya, FSD UMN, 2017



49 

 

juga dibarengi dengan pengkonsumsian sliming tea, sliming pil, sliming gel dan 

xenical (obat penghancur lemak). Hal ini mulai berdampak pada tubuh Vicky, 

berat badannya mulai turun tetapi juga memiliki efek samping yaitu badannya 

lemas sekali. Ia tidak bisa melakukan kegiatan yang terlalu capek karena 

jantungnya akan berdebar kencang akibat kaffein yang ada dalam sliming pil dan 

ia akan menjadi pucat kemudian ingin pingsan. Vicky juga mengalami radang 

infeksi pencernaan, bintik-bintik merah di bawah perut dan pahanya karena 

pembulu darahnya yang pecah. 

 Psikologisnya juga mulai terganggu, ia mengaku sangat benci dengan 

tampilan tubuhnya. Ia juga merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, tetapi 

tidak berani memberi tahukan kepada orang tuanya karena takut dimarahi. 

Seluruh uang jajannya habis untuk membeli obat pencahar yang dijual bebas di 

online shop. Ketika ditanya mengapa ia tidak memilih memeriksa ke klinik medis 

terpercaya, Vicky menjawab karena ia ingin prosesnya cepat, karena proses 

penurunan berat badan dari klinik akan memakan waktu lama, pada saat itu Vicky 

juga belum mengetahui klinik apa yang mempunya pelayanan untuk mengurangi 

berat badan yang bagus dan juga ada kendala biaya karena ia tidak bisa minta ke 

orang tuanya. Walaupun sudah tidak separah dulu, tetapi hingga sekarang pun 

Vicky masih memiliki ketakutan akan makanan yang dikonsumsinya dan berat 

badannya. Ia sendiri sangat tidak menganjurkan cara yang ia lakukan kepada 

orang-orang yang ingin kurus karena menurutnya efek negatif yang dihasilkan 

sangat banyak. 
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Wanwancara dilakukan kepada Stephanie untuk mendapatkan data mengenai 

penderita Eating Disorder. Proses wawancara dilakukan pada tanggal tanggal 24 

Maret 2017 di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. 

1. Hasil Wawancara 

Stephanie atau yang biasa disapa Wawoh, memiliki pengalaman mengenai salah 

satu jenis ED yaitu Bulimia. Hal ini dia lakukan dalam usahanya untuk menjadi 

kurus. Dulu saat zaman SMA ia masih sangat gemuk banyak cara yang ia coba 

salah satunya adalah dengan memaksakan memuntahkan makanannya kembali. 

Hal tersebut sudah tidak asing bagi Wawoh karena keluarga wawoh yaitu kakak 

dan ibunya sendiri juga melakukan hal yang sama. Memuntahkan makanan sudah 

menjadi mindset bagi Wawoh karena takut gendut. Ia akan benar-benar 

mengusahakan memuntahkan makanan sebanyak apa yang dimakan. Menurutnya 

pada zaman sekarang yang serba modern, praktik-praktik ED seperti Bulimia akan 

sering ditemui dan sudah menjadi hal biasa. 

Gambar 3.1.4. Wawancara dengan Stephanie sebagai mantan penderita Bulimia 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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 Memuntahkan kembali makanan dilakukan Wawoh selama kurang lebih 6 

bulan. Akhirnya Wawoh memutuskan untuk berhenti karena sudah tidak tahan 

dengan proses muntah yang ia anggap sangat tidak enak. Matanya akan memerah, 

tenggorokan perih, rahangnya sakit, dll. Wawoh mengaku ia tidak mau mencari 

penanganan secara profesional dengan pergi ke klinik atau dokter karena Ia 

merasa malu. Ia merasa orang-orang akan melihatnya seperti menjadi tersangka 

dalam kasus Bulimia. Walaupun sudah berhenti melakukan praktik Bulimia 

tersebut, Wawoh tetap memiliki ketakutan akan makanan yang dikonsumsinya 

dan ketakutan untuk menjadi gemuk. 

2. Kesimpulan 

Dari hasil kedua wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penderita kasus 

ED disebabkan oleh tekanan lingkungan dan pengaruh media sosial, ada juga 

yang disebabkan oleh faktor ikut-ikutan dalam keluarga. Praktik ED membawa 

efek negatif baik dari segi fisik dan psikis pelaku. Penderita ingin proses kurus 

secara cepat dan instan sehingga melakukan diet dengan cara yang salah. 

Penderita ED menutupi kelakuannya dan menghindari membicarakannya di depan 

umum sehingga sulit untuk mengetahui bahwa mereka terkena penyakit tersebut. 

Penderita ED masih memiliki ketakutan berkelanjutan terhadap makanan dan 

berat badannya. Banyak hal yang membuat penderita ED enggan mencari 

penanganan medis profesional seperti rasa malu, waktu yang lama dan 

pengetahuan yang kurang akan klinik yang tepat. 
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D. Wawancara kepada keluarga dari penderita Eating Disorder 

 

 

 

 

 

 

Wanwancara dilakukan kepada Valco Helmy sebagai adik dari penderita ED 

untuk mendapatkan data mengenai tanggapan keluarga penderita Eating Disorder. 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal tanggal 22 Maret 2017 di kediaman 

narasumber di Taman Kencana, Jakarta. 

1. Hasil Wawancara 

Valco Helmy memiliki seorang kakak laki-laki yang terkena Bulimia. Penyebab 

nya adalah dulu kakanya sempat sekolah di Amerika, saat itu ia memiliki badan 

yang sangat gemuk, hampir 120 kg. Kakaknya tersebut mengalami patah hati 

karena diputuskan oleh pacarnya. Semenjak saat itu kakaknya ingin merubah 

berat badannya menjadi kurus karena ketakutan akan kembali diputuskan oleh 

wanita kalau ia masih gemuk. Cara yang dilakukan yaitu dengan memuntahkan 

makanannya kembali. Cara ini ia pelajari dari temannya di Amerika. Hal ini terus 

terbawa sampai ia pulang ke Indonesia.  

Gambar 3.1.5 Wawancara dengan keluarga penderita ED 

(sumber: dokumentasi penulis) 
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 Pertama-tama kakak dari Valco tidak menceritakan apapun kepada 

keluarganya, hingga sampai suatu saat dimana kedua orang tua Valco mulai 

curiga karena setiap habis makan kakaknya akan menghilang dan begitu kembali 

memiliki warna merah di matanya. Sampai akhirnya ia mengaku bahwa telah 

memuntahkan makanannya kembali. Orang tua dan keluarga Valco seringkali 

melarangnya melakukan hal tersebut tetapi kakaknya itu tidak mau 

mendengarkannya. Ketika ditanya apakah orang tua mereka pernah membawa 

atau menyarankan anaknya mendapat perawatan profesional di klinik, Valco 

menjawab bahwa orang tuannya menganggap hal itu hanya seperti diet yang bisa 

dihentikan dengan sendirinya asalkan kakaknya mau untuk berhenti, maka mereka 

hanya sering menegur tanpa melakukan apapun. 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Orang tua memiliki 

peran penting dalam pengawasan terhadap penderita kasus ED. Namun sayangnya 

orang tua sendiri belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang ED dan 

biasanya menganggap itu sebagai salah satu cara diet. Diperlukan edukasi bagi 

orang tua dalam masalah penanganan kasus ED pada anak. 

3.1.2. Observasi 

Observasi dilakukan sebagai bentuk penyelidikan untuk mengetahui tingkah laku 

nonverbal dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan Non-

participation observer, dimana pengamat hanya berperan sebagai observer tanpa 

terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diobservasi (Yusuf, 2014, hlm 384). 
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Penulis digantikan oleh seseorang yang dekat dengan objek penelitian yaitu adik 

dari penderita ED. Observasi yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui 

pola penggunaan media pada Penderita ED. 

Table 3.1.1 Tabel Pengamatan Aktifitas Dan Pola Penggunaan Media Pada Penderita ED 

 
DATA IDENTITAS KHALAYAK INFORMASI PENGAMATAN 

NAMA: Yesika USIA: 24 tahun PENGAMATAN OLEH: Stephanie 
HARI & TANGGAL: Kamis, 23 Maret 2017 
PENGAMATAN KE: 1 

EKONOMI: SES B PENDIDIKAN: S2 

PEKERJAAN: Dosen DOMISILI: Jakarta 

NO WAKTU AKTIFITAS LOKASI DURASI MEDIA 

1. 05.00-
06.30 

Bangun pagi, liat hp, mandi, 
pakai baju, make-up, nyapu, 
sarapan, pesen gojek 

Di rumah 1jam 
30menit 

Media sosial, 
berita online, 
Hp, Handuk, 
sticker, baju, 

tas, koran 

2. 06.30-
07.00 

Perjalanan menuju kampus 
menggunakan gojek 

Di Jalan 30 
menit 

Hp, media 
sosial, billboard 

cetak & 
elektronik, 

sticker mobil, 
poster, grafiti, 

3. 12.00-
01.00 

Makan siang dengan teman 
, ke toilet, mengobrol 

Di 
restaurant 

sebelah 
kampus 

1 jam Hp, media 
sosial, Poster, 
sticker, alat 

makan, tissue, 
brosur/leaflet 

4. 20.00-
21.30 

Makan malam, nongkrong 
bareng teman 

Di Cafe 
pinggir 
jalan  

1 jam 
30menit 

Hp, media 
sosial, Poster, 

billboard, 
majalah 

sticker, alat 
makan, tissue, 
brosur/leaflet 

5 22.00-
23.00 

Pulang ke rumah, mandi, 
main laptop, nonton film, 
main hp, tidur 

Di rumah 1 jam Hp, media 
sosial, iklan 

online, berita 
online, 

website, sticker 
laptop, 

handuk, baju, 
tas. 
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 Selain itu observasi juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan, 

kelebihan, kekurangan, dan peluang serta ancaman dari pesaing yang ada. Pada 

kali ini penulis memilih 2 klinik penurunan berat badan lain di Jakarta yang 

memiliki cabang yang juga banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat. Klinik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Data Pesaing 

1. European Sliming Center 

 

 

 

 

 

ESC merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh para dokter ahli 

dari Eropa yang memfokuskan pada riset kesehatan dan tehnologi 

mengenai estetika dan pelangsingan tubuh. ESC sudah berkembang di 

Jakarta dari tahun 2006. Klinik ini membawa teknologi terbaru dan 

terkini dalam pelangsingan tubuh secara instan dan aman serta 

berstandar internasional. Beberapa peralatan yang telah diperkenalkan 

oleh ESC di antaranya H2, Lipotomy 2.0, Lipovit, Ultra Sound dan 

Kiloburn System. 

Lokasi: 5 cabang (Kebayoran baru, Kelapa Gading, Puri Indah, 

Surabaya, Medan) 

 

Gambar 3.1.6. Logo European Slimming Center 

(sumber: http://cdn.whatclinic.com/beauty-clinics/indonesia/jakarta) 
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 Kelebihan di mata pelanggan : 

 Menurunkan berat badan dalam jumlah besar dalam waktu 

yang singkat tanpa perlu diet. 

 Hanya membutuhkan satu kali treatment. 

 Menggunakan teknologi canggih dari Eropa 

 Memiliki layanan Nurse Mobile yaitu datang ke tempat pasien. 

 Kekurangan di mata pelanggan : 

 Memakai jarum suntik obat dan pemakaian ultrasound yang 

tidak alami. 

 Harga yang cenderung lebih mahal 

Price : Rp 800.000 - 12.000.000 

 

2. WRP Diet Center 

 

 

 

 

 

WRP diet memberikan pelayanan holistic atau menyeluruh. 

Perawatannya berfokus pada kebiasaan makan yang baik, dan 

berolahraga. Memiliki tenaga ahli berupa dokter gizi, dokter umum, 

dan psikolog, program diet yang ditawarkan WDC lebih menekankan 

pada, bagaimana mendapatkan bentuk dan berat tubuh ideal dengan 

Gambar 3.1.7. Logo WRP Diet Center 

(sumber: https://blog.wgs.co.id/wp-content/uploads/2015/03/WRP-Diet-Center.jpg) 
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pola makan sehat. Bukan membiarkan diri sendiri kelaparan sehingga 

membahayakan kesehatan. Setiap klien akan diberikan program yang 

disesuaikan dengan masalah-masalah utamanya. Beberapa program 

yang di tawarkan adalah Lose Weight Program, Lose Weight Plus 

Program, Breast Feeding New Mom, Women on Program, Retouch 

Program, Body Tightening Program, Stay Slim Program, dan lain-lain. 

Lokasi: 2 cabang (Grand Indonesia & Pacific Place) 

 Kelebihan di mata pelanggan : 

 Produk sudah dikenal luas dan dipercayai oleh masyarakat 

 Memakai pendekatan holistik dengan pola makan yang sehat. 

 Memiliki tenaga ahli berupa dokter gizi, dokter umum, dan 

psikolog 

 Kekurangan di mata pelanggan : 

 Pemakaian cara diet dengan mengganti makanan dengan meminum 

produk WRP yang tidak membuat kenyang 

 Ketergantungan akan produk yang ditawarkan 

 Harga yang cenderung lebih mahal 

Price : Rp 600.000 - 12.000.000 

 Berikut adalah perbandingan visual promosi antara klinik LightHouse, 

WRP Diet Center dan European Slimming Center. 
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Gambar 3.1.8. Perbandingan visual promosi pesaing 

(sumber: dokumentasi penulis) 

3.1.3. Dokumen 

Menurut Yusuf (2014) Dokumen merupakan salah satu bentuk informasi 

mengenai suatu kejadian yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian berupa 

teks tertulis, gambar, foto, jurnal maupun biografi sejarah kehidupan 

seseorangyang dapat mendukung jalannya sebuah penelitian (hlm. 391). 

Dokumentasi yang penulis pakai disini berupa Jurnal Kesehatan Masyarakat 

Nasional, buku biografi penderita ED, dan Foto-foto kampanye yang telah 

dilakukan oleh klinik LightHouse mengenai Eating Disorder. 
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A. Penelitian dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional mengenai tingkat 

prevalensi Eating Disorder di Jakarta. 

Peneliti berhasil menemukan data penderita gangguan makan di Jakarta dari 

penelitian yang dilakukan oleh Tantiani & Syafiqsebagai Peneliti Pusat Kajian 

Gizi dan Kesehatan FKM UI yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat 

Nasional Vol. 2, No. 6, Juni 2008. Data tersebut menunjukan bahwa dari 

prevalensi warga Jakarta terkena Eating Disorder adalah 37,3% dimana 27% nya 

merupakan prevalensi Bulimia Nervosa dan 11% nya Anorexia Nervosa . Dari 

data responden gangguan ED diketahui bahwa responden memiliki Indeks Masa 

Tubuh (IMT) yang lebih sebesar 38,2%,  38,6% nya merupakan perempuan, dan 

38,1% nya berusia 14 tahun ke atas. (hlm. 261-262) 

B. Buku Biografi Penderita Eating Disorder 

Dalam mendalami lebih dalam tentang perilaku pelaku ED, penulis membaca 

buku biografi dari Tina Toon yang berjudul Tina oleh Alia Fathiya. Di dalam 

buku ini memceritakan fase hidup Tina Toon yang sempat mengalami Bulimia 

karena berat badan yang dirasa kegemukan dan tuntutan dalam dunia hiburan 

membuat Tina melakukan jalan pintas. Stress dan depresi selalu dirasakan Tina 

Toon mengenai berat badannya, Ia sempat diopname karena hampir pingsan 

sebelum show. Tina juga menyembunyikan kebiasaan memuntahkan makanan ini 

dari keluarganya. 

 Sampai pada suatu hari, keluarganya memergoki kebiasaanya itu. Namun 

untung saja keluarga nya tidak menghakimi nya. Mereka lebih menekankan 

Perancangan Promosi Klinik..., Stephanie Surya, FSD UMN, 2017



60 

 

padanya bahwa gemuk itu juga cantik.Tapi Tina tetap melakukan hal itu diam-

diam hingga akhirnya ia masuk rumah sakit karena sakit tenggororkan yang 

lumayan parah. Semenjak kejadian itu ia mulai berusaha berhenti dan akhirnya 

berhasil berkat dorongan dari keluarganya. Karena tidak ada komunitas khusus 

bagi para penderita yang bisa menjadi wadah, Ia menulis buku ini sebagai 

motivasi bagi sesama penderita ED untuk mulai sembuh. Menurut Tina untuk 

sembuh, penderita Bulimia harus berubah dengan keyakinan dan tekad yang tinggi 

karena Bulimia bukanlah penyakit tubuh melainnkan penyakit di otak/pikiran kita. 

C. Kampanye dan program yang telah dilakukan klinik LightHouse 

mengenai Eating Disorder. 

Banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh klinik LightHouse Indonesia seperti 

buletin tentang ED, banner, leaflet, ED camp, 5 minutes can save a life campaign, 

dan juga kampanye mengenai ED. Berikut adalah beberapa foto kampanye yang 

dilakukan. 

 

Gambar 3.1.9. Foto screening gratis gangguan makan di Lippo Mall Kemang 

(sumber: https://www.Instagram.com/p/BPRbPp4D6sY/?taken-by=lighthouse_indonesia) 
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Gambar 3.1.10. Diskusi tentang obesitas remaja di klinik LightHouse 

(sumber: http://www.lighthouse-indonesia.com/diskusi-tentang-obesitas-remaja/) 

 

Gambar 3.1.11. Foto banner promosi workshop obesitas remaja 

(sumber: http://www.lighthouse-indonesia.com) 
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Gambar 3.1.12. Foto konten sosial media mengenai Eating Disorder 

(sumber: https://www.Instagram.com/lighthouse_indonesia/) 

 

Gambar 3.1.13. Foto bulletin tentang Eating Disorder 

(sumber : dokumentasi penulis) 
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3.1.4. Kuesioner 

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

secara kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

memberikan serangkaian petanyaan yang diberikan pada sekelompok besar 

individu dalam waktu yang relatif pendek untuk mengumpulkan informasi akan 

topik tertentu (hlm 199.) Jenis kuesioner yang dipakai adalah kuesioner tertutup 

dimana responden hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Kuesioner memakai metode random sampling dan besaran sampel ditentukan 

dengan menggunakan teori Slovin. Kuesioner disebar kepada 100 orang warga 

Jakarta untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai klinik 

LightHouse Indonesia dan Eating Disorder. 

1. Analisis Kuesioner 

Table 3.1.2 Hasil Analisis Kuesioner mengenai klinik LightHouse dan Eating Disorder. 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 

Apakah anda 

mengetahui tentang 

gangguan makan atau 

Eating Disorder 

30% 

menjawab 

ya 

34% 

menjawab 

tidak 

36% 

menjawab 

hanya 

pernah 

dengar 

 

2. 

Ada tiga bentuk dari 

ED yaitu Anorexia, 

Bulimia dan Binge 

Eating. Manakah yang 

pernah anda 

dengar/ketahui/alami? 

 

61% 

menjawab 

Anorexia 

37% 

menjawab 

Bulimia 

14% 

menjawab 

Binge 

Eating 

33% 

menjawab 

tidak tahu 

yang 

manapun 
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3. 

Berdasarkan informasi 

di atas, betulkah 

pemahaman anda 

selama ini mengenai 

Eating Disorder? 

28% 

menjawab 

sudah 

benar 

23% 

menjawab 

hampir 

benar 

2% 

menjawab 

masih 

salah 

48% 

menjawab 

baru tahu 

karena 

membaca 

hal di atas 

4. 

Setelah mengetahui 

fakta di atas, apa 

tanggapan anda 

mengenai Eating 

Disorder. 

16 % 

menjawab 

Penting 

untuk 

segera 

ditangani 

secara 

medis 

78% 

menjawab 

Penting 

untuk 

segera 

dibangun 

kesadaran 

pencegahan 

6% 

menjawab 

Cukup 

hanya 

sebatas 

tahu saja 

0% 

menjawab 

Tidak 

penting, 

biarkan saja 

5. 

Apakah anda 

mengetahui tentang 

klinik LightHouse 

Indonesia 

0% 

menjawab 

ya 

91% 

menjawab 

tidak 

9% 

menjawab 

hanya 

pernah 

dengar 

 

6.  

Tahukah anda bahwa 

klinik LightHouse 

merupakan pusat 

fasilitas penanganan 

kasus Eating Disorder 

dan weight control 

pertama di Indonesia 

yang menawarkan 

berbagai program 

penanganan kasus ED 

0% 

menjawab 

ya 

96% 

menjawab 

tidak 

4% 

menjawab 

hanya 

pernah 

dengar 

 

7. 

Tertarikah anda untuk 

mendatangi atau 

merekomendasikan 

keluarga, anak, atau 

22% 

menjawab 

ya 

4% 

menjawab 

tidak 

74 % 

menjawab 

mungkin 
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teman anda yang 

memiliki gejala Eating 

Disorder ke klinik 

LightHouse 

8. 

Media apa yang anda 

sukai untuk mencari 

info tentang sebuah 

penyakit atau fasilitas 

kesehatan? 

76% 

menjawab 

media 

sosial 

65% 

menjawab 

website 

22 % 

menjawab 

poster, 

brosur, 

banner 

18% 

manjawab 

iklan 

majalah / 

koran 

 

2. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat 

Jakarta mengenai Eating Disorder masih sangat kurang, terlihat dari banyaknya 

responden yang menjawab tidak tahu ataupun hanya pernah mendengar tentang 

ED. Begitu juga dengan pengenalan klinik LighHouse. Hampir seluruh responden 

tidak mengetahui tentang keberadaan klinik tersebut. Dari ketiga jenis ED yang 

paling banyak dikenal oleh masyarakat adalan jenis Anorexia Nervosa, sedangkan 

sepertiga responden sama sekali tidak mengetahui ketiga jenis tersebut. Maka dari 

itu peneliti akan melakukan promosi bagi klinik LightHouse dengan pendekatan 

membangun kesadaran masyarakat mengenai gejala, bahaya dan penanganan ED. 

Pada kuesioner tersebut peniliti juga menanyakan tentang media yang sering 

diakses masyarakat sebagai acuan untuk menentukan media promosi yang akan 

digunakan. 
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3.2. Metodologi Perancangan 

3.2.1. Perancangan Promosi 

Perancangan promosi mengikuti tahapan teori pemasaran oleh Morrisan (2010) 

Ada 5 elemen utama dalam perencanaan promosi: 

1. Analisa situasi Klinik LightHouse baik secara internal maupun secara 

eksternal. 

2. Menentukan tujuan, arah tahapan kerja dan tolak ukur kinerja yang 

dicapai. 

3. Penyeleksian target market dan keputusan terhadap elemen promotion mix, 

disini target merupakan keluarga (Ibu dan remaja putri) di Jakarta dan 

elemen promosi yang penulis gunakan adalah iklan. 

4. Adanya program pelaksanaan keputusan, penentuan tugas dan bentuk 

pertanggung jawaban program. 

5. Proses monitoring, evaluasi kinerja, dan juga pemeberian umpan balik. 

(hlm. 37) 

3.2.2. Perancangan Iklan 

Untuk membuat perancangan iklan, penulis memakai teori creative thinking 

menurut Landa (2010). Ada 6 tahap perancangan iklan yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini merupakan proses pengumpulan data perusahaan yaitu 

Klinik LightHouse secara detail mengenai keunikan, tujuan, manfaat, 
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posisi, data pengguna dan sebagainya. Lalu menentukan target pasar serta 

merencanakan jadwal dan tenggat waktu yang dibutuhkan. 

2. Penentuan strategi 

Tahap menentukan strategi iklan dengan mempertimbangkan posisi 

perusahaan terhadap target sasarannya untuk menciptakan solusi dalam 

pemecahan masalah dan acuan bagi perancangan desain dan membuat 

creative brief berisi rencana desain dan rencana perancangan. Dalam 

perancangan ini, penulis membagi strategi ke dalam 3 kategori yaitu: 

 Strategi promosi 

Penulis menentukan strategi promosi klinik LightHouse dengan 

berfokus pada penderita gangguan makan (ED) yang 

membutuhkan penanganan atau bantuan medis untuk sembuh 

dengan cara persuasi dan memposisikan LightHouse sebagai 

bantuan yang baik bagi pasien.  

 Strategi komunikasi 

Penulis memakai strategi komunikasi berdasarkan proses AIDMA. 

Dimulai dari menciptakan attention dengan cara menciptakan 

visual yang mewakili tentang ED dan  proses penyembuhannya 

yaitu paket psikologi yang ada di LightHouse Indonesia. Hal ini 

diharapkan dapat membangun interest pada target audiens yang 

dilanjutkan dengan brosur yang berisi berbagai informasi mengenai 

paket psikologi di klinik LightHouse untuk penanganan ED, 

sehingga mereka akan memiliki kemauan untuk membeli paket 
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atau mencoba berkonsultasi ke LightHouse Indonesia. Ketika 

mereka teringat tentang penanganan ED diharapkan bahwa target 

akan langsung menghubungkannya dengan Klinik LightHouse. 

Sehingga memberikan hasil akhir menggunakan jasa klinik 

LightHouse sebagai pilihan dalam program menurunkan berat 

badan atau penanganan kasus ED.  

 Strategi media 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, media iklan 

yang akan digunakan merupakan media TTL (Through the line) 

untuk mensasar segementasi keluarga. Media yang digunakan 

berupa penggabungan media lini atas dan bawah seperti billboard, 

dan iklan majalah, konten di website, poster, banner, brochure, 

media sosial seperti Instagram, Facebook, merchandise seperti 

mug, tumbler, notebook, tote bag, dll. 

3. Konsep/ ide 

Konsep yang dipakai peneliti yaitu memberikan suatu penggambaran 

bahwa Eating Disorder adalah sebuah masalah yang serius yang harus 

segera ditangani secara professional melalui program-program terapi yang 

ada di klinik LightHouse. 

4. Visualisasi desain 

Menerapkan ide atau konsep yang sudah dibuat dalam bentuk visual 

dengan membuat sketsa awal, penentuan warna, tataletak, dan membuat 

representasi hasil akhir desain  
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5. Tahap produksi 

Proses produksi meliputi pembuatan, pencetakan, pengaplikasian pada 

screen-based design, dan kecocokan terhadap media yang digunakan.  

6. Implementasi akhir 

Tahap ini berisi evaluasi mengenai desain yang ada. Mencari tahu 

kelebihan dan kekurangan yang ada (hlm. 14-21) 

3.3. Profil LightHouse Indonesia 

 

Gambar 3.3.1. Logo Lighthouse Indonesia 

(sumber: http://www.lighthouse-indonesia.com/) 

Klinik LightHouse Indonesia adalah pionir pusat fasilitas dan penanganan Eating 

Disorder dan weight loss di Indonesia. Klinik ini membantu klien dengan masalah 

gangguan makan, kelebihan lemak dan nafsu makan tak terkontrol, untuk 

mencapai berat ideal serta meningkatkan kontrol diri. Klinik LightHouse berada 

di bawah perusahaan bernama PT Shape Up Indonesia. 

1. Sejarah Perusahaan 

Klinik LightHouse pertama kali didirikan oleh dr. Grace Judio-Kahl, MSc, 

MH, CHt. pada tahun 2004 di daerah Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada 

Tahun 2007 membuka cabang keduanya di Citylofts Sudirman, kemudian 

setahun kemudian membuka cabang ketiga di Kelapa Gading. Pada tahun 
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2012 kantor pusat nya berpindah ke jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran. 

Pada tahun 2013 membuka cabang ke empat di Cilandak serta 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Pada tahun 2015 membuka 

cabang ke lima dan ke enam di Thamrin dan BSD City Tangerang. Hingga 

saat ini klinik LightHouse memiliki 149 karyawan dan telah menangani 

26.000 klien. 

2. Visi dan Misi 

Visi : menjadi penyedia layanan kesehatan profesional terbesar di 

Indonesia dalam penanganan Weight Control dan Eating Disorder yang 

komperhensif dengan servis dan kualitas yang berstandar tinggi. 

Misi : Menjadi pionir dan leader dalam program komperhensif bagi 

penanganan berat badan di Asia pasifik. 

3. SWOT 

Strength : 

 Memiliki tenaga ahli lengkap mulai dari dokter spesialis gizi, dokter 

spesialis olahraga, psikiater, psikolog, ahli gizi, dan perawat 

 Bersertifikasi  ISO ISO 9001:2008 

 Memiliki program komprehensif dan holistik yang menerapkan kepada 

pola pikir terhadap cara makan yang benar untuk menghindari 

pemakaian obat dan "terapi" penghilangan lemak. 

 Menjadi pionir pusat penanganan Eating Disorder di Indonesia 

 Memiliki program khusus dalam penanganan Eating Disorder dengan 

menyediakan program Therapy komperhensif  dan dokter yang khusus 
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mendapat pembekalan langsung dari pusat penanganan ED di 

Amerika. 

Weakness : 

 Belum terlalu dikenal oleh masyarakat. 

 Awareness akan cara penurunan berat badan yang benar dan Eating 

Disorder di masyarakat masih kurang. 

 Waktu yang dibutuhkan lebih lama min 12 minggu. 

 Loyalitas pasien masih kurang 

Opportunity : 

 Banyaknya penderita Eating Disorder yang belum mendapatkan 

pengetahuan tentang penanganan yang benar 

 Menjadi pusat penanganan ED yang paling lengkap di Indonesia 

Threat : 

 Banyak kompetitor dengan cara penurunan berat badan dalam waktu 

yang lebih singkat. 

 Karena loyalitas konsumen dengan klinik lain, akan sulit pindah ke 

klinik lain jika ditawari. 

4. Produk 

Servis yang disediakan Klinik LightHouse meliputi konsultasi, program 

penurunan berat badan dalam 12 minggu (Lightweight) dan terapi 

pembentukan badan seperti Mesotherapy, Injex dan Threadlift. Selain itu 

ada juga layanan terapi psikologis yaitu Hypnotherapy, Cognitive 

Behaviour Therapy, Family Based Therapy dan Group Therapy. Klinik 
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LightHouse juga memproduksi obat medikasi dan makanan rendah kalori 

yang disebut Lightmeals. 

5. Kontak media sosial 

 website : www.Lighthouse-indonesia.com/ 

 Instagram : @Lighthouse_indonesia 

 Facebook : @LighthouseIndo 

 youtube : Lighthouse Indonesia 

 twitter : @Lighthouse_Indo 

6. Paket Psikologi 

 Family Behavior Therapy (FBT) 

Family Behavior Therapy menjadi metode terapi yang efektif 

dalam mengatasi ED dengan tingkat kesuksesan yang baik dan 

berlaku untuk jangka panjang dengan sedikit sekali relaps 

dibandingkan dengan metode lain. FBT memfokuskan pada 

kekuatan keluarga terutama orang tua untuk bisa memberikan 

kesembuhan terbaik bagi anak, sehingga treatment tidak hanya 

difokuskan pada anak melainkan juga pada interaksi anak dan 

keluarganya. 

 Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

Penderita ED memiliki pola berpikir yang salah terhadap 

bagaimana memandang tubuh, penampilan, diri sendiri dan juga 

lingkungan. CBT memfokuskan pada modifikasi pola pikir agar 

perubahan perilaku dan emosi dapat tercapai. 
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 Hipnotherapy 

Hipnoterapy memfokuskan pada perubahan alam bawah sadar 

yang berkontribusi pada munculnya kebiasaan-kebiasaan dan 

perilaku makan yang salah. 

 Emotional Eating 

Merupakan pendampingan makan yang bertujuan untuk melatih 

cara makan yang tepat dan benar agar dapat mengatasi pola makan 

yang salah yang berkontribusi pada munculnya gangguan makan 

dan penyimpangan makan lainnya. 

7. Foto Klinik LightHouse 

 

 

Gambar 3.3.2. Gambar tampak luar dan tampak dalam Klinik LightHouse 

(sumber: http://image.femaledaily.com/dyn/800/images/salon-

pics/salon_1473750113_LHI_Kelapa_800x800.jpg) 
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Gambar 3.3.3. Gambar Pelayanan di Klinik LightHouse 

(sumber: http://www.LightHouse-indonesia.com/) 

 

Gambar 3.3.4. Gambar Produk Lightmeal 

(sumber: http://www.LightHouse-indonesia.com/)
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