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Pemasaran Inovasi 
di Sektor Publik 

 
 

Why can you sell brotherhood like you sell soap? 
(Wiebe, 1952) 

 

ebuah  pertanyaan mendasar muncul mengenai bagaimana ide-ide 

inovatif dipasarkan di sektor publik, yang notabene secara 

karakteristik berbeda dengan sektor bisnis. Sektor bisnis 

menggunakan keilmuan serta teknik-teknik pemasaran karena 

memang membutuhkannya untuk mengembangkan citra produk mereka ke 

pasar. Dengan dikenalnya produk mereka dengan baik oleh konsumen, maka 

peluang agar produknya dikonsumsi lebih besar dibandingkan dengan produk 

yang tidak dikenal di pasar. Ini tidak bisa dihindari mengingat situasi yang 

dihadapi di sektor bisnis adalah situasi persaingan. Sebaliknya sektor publik 

relatif tidak menghadapi situasi sejenis.  

Hanya saja pemasaran tidak berbicara mengenai promosi barang atau jasa 

saja. Pemasaran tidak hanya bicara iklan (advertising), atau sekedar menjual 

(selling). Di sektor bisnis, ilmu pemasaran sudah sedemikian pesat berkembang, 

dari mulai elaborasi filosofis dari konsep pemasaran dan organisasional sampai 

dengan penemuan teknik-teknik pemasaran terkini. 

S 
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 Pemasaran di sektor publik juga menjadi debat tersendiri di banyak 

kalangan pakar pemasaran. Hal ini terkait begitu kontrasnya perbedaan 

karakteristik sektor publik dengan sektor bisnis 22 .  Perbedaan yang paling 

kontras terlihat pada tataran konsep, namun ketika menginjak tataran praktek, 

maka perbedaan ini perlahan mulai mengabur. Sehingga mulailah bermunculan 

konsep-konsep yang menawarkan bagaimana menjembatani kesenjangan ritme 

antara sektor publik dengan sektor bisnis. Sebutlah misalnya reinventing 

government, new public management (NPM) dan sebagainya. 

Bean dan Hussey (1997) menjelaskan implementasi pemasaran 

(marketing) di sektor publik biasanya terkendala oleh karakteristik sektor publik 

yang kontras dengan sektor bisnis, seperti misalnya : 

1. Sektor publik pada umumnya merupakan sektor yang monopolistik. Warga 

negara sebagai pelanggan dalam hal ini tidak mempunyai pilihan lain selain 

menerima segala bentuk produk atau jasa yang ada di sektor publik, 

walaupun barang atau jasa tersebut tidak memenuhi kebutuhan riil. 

2. Sektor publik juga lebih banyak menawarkan produk yang gratisan atau 

tanpa biaya sama sekali. Pelanggan dalam hal ini hanya bisa menerima 

produk tersebut daripada tidak sama sekali. 

3. Sektor publik juga menyediakan layanan yang bersifat memaksa, tanpa 

mempertimbangkan apakah warga negara menginginkannya atau tidak. 

 

Philip Kotler memulai argumennya mengenai pentingnya pemasaran di 

sektor publik dengan data mengenai intensitas pemasaran yang dilakukan di 

sektor publik, seperti yang terlihat pada tabel berikut : 
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Diketahui bahwa pemasaran produk baru sektor publik dilakukan baik 

di tingkat federal maupun di tingkat lokal. Pada tingkat federal, produk yang 

dipasarkan misalnya pada layanan kantor pos dan rekrutmen militer. Sementara 

di tingkat lokal ada transportasi umum dan pelabuhan. Dalam tabel tersebut 

dipetakan produk-produk tersebut dari segi harga, saluran distribusi, hubungan 

masyarakat,  periklanan, promosi, dan sebagainya. Masing-masing instansi di 

tingkat federal maupun lokal memegang peranan dalam proses pemasaran 

produk-produk yang beredar di sektor publik. 

 

Pengembangan Produk 

Dalam sektor bisnis, pengembangan produk sampai dengan tahapan 

komersialisasi terdiri paling tidak atas 8 tahapan. Tahapan menggagas atau 

mendorong munculnya ide (idea generation)meruakan tahapan awal yang juga 

dikenal dalam beberapa konsep siklus inovasi. Di sektor publik, penggagasan ide 

dapat dilakukan melalui proses perumusan kebijakan publik secara top down 

maupun bottom up. Proses top down merupakan bentuk perumusan yang 

diinisiasi oleh elit kekuasaan. Sedangkan proses bottom up dilakukan dengan 

menyerap peran serta masyarakat, dan atau memotret permasalahan atau 

kebutuhan riil masyarakat 23 . Pada kenyataannya seringkali kedua proses 

dikombinasikan untuk menghaslkan harmoni dan sinergi perumusan kebijakan 

yang lebih baik. 
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Gambar 5.1. 
Tahapan Pengembangan Produk Baru24 

 
Setelah beberapa ide dimunculkan, kemudian dilakukan screening untuk 

memilih ide-ide yang paling sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah ide yang 

paling tepat disepakati, maka tahapan penting selanjutnya  adalah 

pengembangan konsep dan pengujian ide tersebut. 

Strategi pemasaran dan analisis bisnis juga dilakukan sektor bisnis untuk 

menyiapkan langkah-langkah pemasaran yang paling tepat. Pilihan strategi 

pemasaran yang diambil menjadi faktor penentu keberhasilan produknya di 

pasar. Selanjutnya adalah analisis bisnis untuk menentukan faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan dari produk tersebut sekaligus memahami lingkungan 

pasar yang memberikan peluang atau ancaman terhadap keberlangsungan 

produk tersebut. Analisis bisnis juga meliputi kalkulasi potensi keuntungan yang 

bisa diraih. Pada sektor publik, bentuk strategi pemasaran atas produk-



 Inovasi di Sektor Publik 

122 

produknya juga ditentukan secara selektif, dengan memperhatikan tingkat 

kesadaran masyarakat serta perilaku masyarakat yang berlaku saat itu.  

 Pengembangan produk dilakukan untuk persiapan melaksanakan 

penetrasi pasar. Produk yang sudah dikembangkan menjadi produk yang siap 

dipasarkan akan melalui tahapan test maketing untuk menguji potensi daya 

serapnya secara riil di pasar. Setelah itu barulah produk tersebut diluncurkan 

atau dikomersialisasikan. 

 

 

 

Box 9.  Pemasaran BLT 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai sebuah program pemerintah dalam 
menanggulangi kemiskinan di masyarakat di seluruh Indonesia diinisiasi oleh 
pemerintah pusat dengan memanfaatkan anggaran negara dari hasil 
penghematan subsidi di sektor energi. Produk ini dipasarkan sebagai tindakan 
cepat pemerintah untuk menyangga (buffering) dan mencegah meningkatnya 
persoalan sosial-ekonomi masyarakat sebagai dampak dari krisis energi 
global. 
Oleh karena produk ini harus menjangkau seluruh masyarakat miskin di 
seluruh penjuru Indonesia, maka pemerintah menunjuk kantor pos sebagai 
distribution channel katu BLT yang akan dibagikan kepada masyarakat 
miskin.  
Untuk menjamin produk tersebut sampai pada segmen yang dituju, Kantor 
pos tidak dapat melakukan pendistribusian ini tanpa data penduduk miskin 
yang akurat. Oleh karena itu dilakukan updating data penduduk miskin 
melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS sampai dengan 
kelurahan atau pemerintah desa melalui lembaga RT/RW. 
Media massa dilibakan dalam membangun kesadaran dan pengetahuan 
masyarakat mengenai adanya program tersebut, sekaligus sebagai instrumen 
untuk akuntabilitas publik. 
Di sinilah terlihat bahwa instansi-instansi tersebut dengan kapasitasnya 
masing-masing yang berbeda memainkan peranan yang saling melengkapi 
satu sama lain bagi suksesnya pemasaran program BLT ini. 
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Konsep 4Ps 

Dalam teori pemasaran dikenal konsep 4Ps (Four Ps)25, yang merupakan 

kependekan dari product, price, place dan promotion. Konsep ini menjelaskan 

keberadaan elemen dasar dari sebuah bentuk pemasaran. Absennya salah satu 

dari elemen ini mengakibatkan tidak akan terjadinya pemasaran. 

 

1. Product & Services (Produk dan Jasa) 

Pemasaran terjadi apabila produk atau barang yang hendak dipasarkan telah 

berwujud atau tersedia. Produk ini dapat berupa barang maupun jasa sebagai 

hasil produksi untuk ditawarkan ke pasar. Produk ini dapat dikelompokkan 

berdasarkan ciri dasar pemisahan (exclusion) dan konsumsinya. Dengan 

pengelompokkan ini dikenal empat jenis produk, yaitu; barang privat, semi 

privat semi publik dan barang publik. Tabel berikut menunjukkan peta 

pengelompokkan produk. 

 
Tabel 5.2. 

Pengelompokan Barang dan Jasa  
menurut Ciri Dasar Pemisahan dan Konsumsi 

 

Konsumsi 
Pemisahan Konsumsi 

Individual 
Konsumsi 
Kolektif 

Mudah mencegah orang 
lain ikut menikmati 

Barang privat 
Barang semi 

publik 

Sulit mencegah orang 
lain ikut menikmati 

Barang semi 
privat 

Barang publik 

Sumber : LAN, 2005 (dari Savas, 1987) 
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• Barang Privat (Private Goods) 

Barang dan jasa yang termasuk kategori barang privat pada umumnya 

dikonsumsi secara individual. Sifat kepemilikannya yang pribadi 

membuat kemanfaatan barang ini hanya dapat dirasakan oleh 

pemiliknya saja. Orang lain tidak akan bisa turut menikmati nilai 

manfaatnya tanpa persetujuan  dari pemilik barang tersebut. Barang 

jenis ini dapat diperoleh dengan adanya kegiatan transaksional di pasar 

antara pembeli dengan pemasoknya, misalnya mobil, HP, makanan, dst.  

• Barang Semi Privat (Common-pool Goods) 

Barang dan jasa yang termasuk kategori pada barang semi privat pada 

umumnya juga dikonsumsi secara individual. Perbedaanya adalah 

kesulitan untuk mencegah orang lain untuk memperoleh nilai 

manfaatnya, meskipun mereka tidak mau membayar. Walaupun sifat 

kepemilikannya yang pribadi, namun karena kemanfaatan barang ini 

bisa dirasakan oleh banyak orang maka barang ini disebut barang 

semiprivat. Contoh dari barang semiprivat ini adalah emperan toko di 

mana si pemilik toko tidak dapat mencegah orang lain berteduh ketika 

turun hujan, atau siaran radio yang diputar oleh pemilik radio, namun 

didengar oleh banyak orang di sekitarnya. 

• Barang Semi Publik (Toll Goods) 

Barang dan jasa yang termasuk kategori pada barang semi publik pada  

umumnya digunakan secara kolektif atau bersama-sama. Berbeda 

dengan kasus emperan toko atau siaran radio di atas, si penerima 

manfaat harus membayar. Dengan kata lain hanya orang yang mampu 

menjangkau produk tersebut yang dapat menerima manfaat barang 
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tersebut. Sedangkan mereka yang tidak mampu atau tidak mau 

membayar dengan sendirinya tdak dapat menikmati nilai manfaat dari 

barang tersebut. Produk ini dikenal dengan nama barang semi publik, 

karena ada sifat transaksional dan pemanfaatan kolektif, seperti contoh  

Jalan Toll,  Jembatan Timbang, sekolah swasta, rumah sakit swasta, TV 

berbayar (pay TV) dsb. 

• Barang Publik (Collective Goods) 

Sama halnya dengan barang semi publik, barang dan jasa yang 

termasuk kategori pada barang publik pada umumnya digunakan secara 

kolektif atau bersama-sama. Namun demikian perbedaannya adalah 

bahwa barang publik ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, 

tanpa memperhatikan daya jangkau ekonomi, status sosial, latar 

belakang pendidikan, dst. Oleh karena itu barang ini disebut sebagai 

barang publik, karena memenuhi kebutuhan publik secara umum, 

seperti jalan raya, taman umum, dsb. 

 

Dari pengelompokan barang tersebut, penyediaan jenis barang privat 

dan semi privat dapat dilakukan oleh swasta secara mandiri. Sedangkan 

penyediaan untuk kelompok barang semi publik dapat dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun swasta atau juga dalam bentuk kemitraan. Adapun 

penyediaan untuk jenis barang publik hanya menjadi kewajiban pemerintah. 

Dalam prakteknya penyediaan barang publik juga tidak menutup 

kemungkinan adanya peran serta swasta dalam bentuk kerjasama kemitraan 

dengan pemerintah. 
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2. Price (Harga) 

Kesuksesan pemasaran juga meibakan faktor harga produk yang ditawarkan 

ke pasar. Dalam mekanisme pasar, harga produk biasanya sangat dipengaruhi 

oleh perilaku supply dan demand pasar. Faktor harga juga dapat menentukan 

seberapa besar daya penyerapan produk tersebut di pasar. Ketika produk 

yang hadir di pasar tidak mempunyai pesaing sejenis, maka faktor harga 

sedikit terabaikan, karena pasar tidak mempunyai pilihan lain selain 

emnyerap produk tersebut. Namun setelah muncul produk-produk sejenis 

dari pesaing lainnya, maka persaingan harga muncul.  

Sektor publik relatif tidak menetapkan harga atas produk yang disebarkan ke 

warganya. Hal ini karena sifatnya yang menjadi kewajiban pemerintah 

untuk menyediakannya, dan hak dasar dari masyarakat untuk menerimanya. 

Namun pada kasus barang jenis semi publik, maka faktor harga turut 

berperan mensegmentasi pasar. 

3. Place (Lokasi) 

Bagi sektor bisnis, tempat merupakan hal penting untuk memenangkan 

persaingan dari kompetitor-kompetitornya. Lokasi yang dinilai strategis 

akan menjadi pilihan bahkan rebutan banyak pelaku bisnis agardapat 

mendorong usahanya secara lebih berdaya saing. 

Sektor publik berkewajiban menjangkau seluruh masyarakat, agar pelayanan 

yang diberikan daat dirasaka oleh semua anggota masyarakat tanpa kecuali. 

Kemudahan akses ini menuntut agar sektor publik juga mempertimbangkan 

faktor tempat ini. 

4. Promotion (Promosi) 
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Promosi adalah langkah penting untuk memperkenalkan roduk baru kepada 

konsumen di pasar. Produk di sektor bisis maupun sektor publik 

memerlukan promosi yang baik agar dikenal oleh para calon adopternya. 

 

Dalam perkembangannya, 4P’s ini dikembangkan oleh beberapa pakar 

dan akademisi seperti Booms dan Bitner (1981), Moorthi (2002) dan Gilmore 

(2003) menjadi 7Ps dengan tambahan yaitu orang (People), bukti fisik (Physical 

evidence) dan proses (Process). Dalam literatur-literatur lain juga dikembangkan 

varian lain dari 4P’s. Semuanya menjelaskan elemen-elemen penting yang 

mendukung proses pemasaran.  

Masing-masing produk, harga, lokasi dan promosi memiliki hubungan 

dengan kepentingan konsumen. Produk, misalnya, hadir sebagai barang untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan harga berhubungan dengan biaya 

yang akan dikeluarkan konsumen untuk menjangkau produk tersebut. Lokasi 

menentukan kenyamanan konsumen dalam menjangkau produk tersebut dan 

promosi berhubungan dengan kegiatan komunikasi dengan konsumen. 

 
Tabel 5.3. 
4Ps vs 4Cs 

 

 

Sumber : Kotler, 2007 

Mindset Pemasaran 

4Ps 4Cs 

Product Customer solution 

Price Customer cost 

Place Convienence  

Promotion Communication 
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 Sebagai pelaku pemasaran di sektor publik, maka pejabat ataupun aparat 

yang terlibat pada proses pemasaran harus mempunyai mindset pemasaran 

sebagaimana yang dimiliki oleh pelaku pemasaran di sektor bisnis. Kotler 26  

menjelaskan bahwa mindset pemasaran yang harus menjadi preferensi pelaku di 

sektor publik terdiri atas 

1. adopting a customer-centered focus 

Dalam hal ini adalah berfokus pada konsumen. Dalam hal ini pemasar di 

sektor publik harus dapat memfokuskan perhatian pada perilaku dan 

kebutuhan konsumen yang menentukan sikap sebagai calon adopter yang 

akan mengkonsumsi sebuah produk. 

2. segmenting and targeting markets 

Pasar juga harus diidentifikasi, sehingga sasaran atau target pasar bagi sebuah 

produk yang diluncurkan tidak meleset. Segmentasi dan pentargetan akan 

membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. 

3. identifying the competition 

Mengidentifikasi persaingan juga merupakan salah satu mindset pelaku 

bisnis yang harus menjadi rujukan. Tanpa adanya mindset ini, maka 

kepekaan untuk mengenali lingkungan persaingan akan mengakibatkan 

kesulitan baginya untuk bertahan. 

4. utilizing all 4Ps available in the marketing mix: product, price, place, 

promotion 

Memanfaatkan 4Ps dalam kombinasi pemasaran. Produk, harga, lokasi dan 

promosi menjadi elemen yang menjadi kata kunci bagi keberhasilan 

pemasaran. 

5. monitoring efforts and making adjustments 
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Memonitor dan melakukan penyesuaian merupakan upaya penting dalam  

merespon setiap perubahan dalam lingkungan (pasar) agar proses pemasaran 

dapat berjalan secara berkelanjutan. 

 

Mindset ini perlu tertanam dalam setiap pelaku pemasaran, karena 

konsumen berperilaku khusus dalam proses untuk memutuskan membeli sebuah 

produk atau tidak. Hal ini karena pembeli adalah adopter produk yang 

mempunyai perilaku yang dapat diprediksi. Perilaku pembeli dalam membuat 

keputusan dimulai dari tahapan kebutuhan sampai pada keputusan membeli, dan 

perilaku pasca membeli. Urutannya dapat terlihat dalam gambar berikut: 

 

Mengenali
Kebutuhan
Mengenali
Kebutuhan

Mencari
Informasi
Mencari

Informasi

Evaluasi
Beberapa

Pilihan

Evaluasi
Beberapa

Pilihan

Keputusan
Membeli

Keputusan
Membeli

Perilaku Pasca
Membeli

Perilaku Pasca
Membeli

 
Gambar 5.2. 

Proses Keputusan Pembeli27 
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Proses keputusan pembeli ini mempunyai kesamaan logika dengan 

pengembangan inovasi dan teori keputusan inovasi individual, di mana calon 

pembeli pada tahap awal adalah mengenali kebutuhan. Adanya kebutuhan atau 

masalah merupakan alasan paling mendasar mengapa sebuah inovasi muncul. 

Selanjutnya pembeli akan mencari informasi alternatif produk yang akan 

menjawab kebutuhannya. Setelah itu pembeli akan mengevaluasi dengan 

mempertimbangkan berbagai hal, misalnya kualitas, harga, nilai kemanfaatan 

dan sebagainya. Tahapan evaluasi ini merupakan fase persuasi dalam teori 

keputusan inovasi individual, di mana pembeli dipengaruhi agar mau membeli 

sebuah produk. Setelah membeli, pembeli akan merubah perilakunya karena 

menyesuaikan dengan pemanfaatan produk yang dibelinya. 

 

 
Perhatikan

Proses keputusan pembeli mengikuti logika pengembangan 

inovasi dan teori keputusan inovasi yang sudah diuraikan di bab 

sebelumnya. 

 

Hambatan Pemasaran 

Selain pesoalan mindset yang belum sesuai, dalam pelaksanaannya 

pemasaran di sektor publik seringkali menghadapi kendala. Hambatan yang 

biasanya dihadapi sektor publik dalam pemasaran inovasi (Bean & Hussey, 1997) 

adalah : 

1. Hambatan legislatif 

Hambatan legislatif ini berkenaan dengan fungsi check and balances dari 

lembaga legislatif atas setiap pelaksanaan tugas pemerintah. Pemasaran 

membutuhkan inisiatif dan inovasi agar mampu mencapai targetnya secara 
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efektif dan efisien. Hanya saja seetiap inisiatif baru atau inovasi biasanya 

tidak prosedural dan cenderung melanggar secara normatif. Lembaga 

legislatif dalam hal ini berkepentingan untuk mengawal setiap langkah 

pemeritah untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan perannya 

seperti ini maka hambatan dari legislatif bisa memperlambat pemasaran yang 

diterapkan oleh pemerintah. 

2. Filosofi politik 

Filosofi politik juga menjadi kendala dlam pemasaran. Dengan filosofi politik 

yang kaku atau tidak fleksibel, akan sangat sulit bagi berhasilnya pemasaran 

yang efektif dan efisien. 

3. Kekurangan sumber daya fisik 

Sumber daya fisik di sektor publik pada umumnya tidak cukup memadai, 

apalagi kalau dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya di sektor 

bisnis. Dengan kondisi yang apa adanya, pemasaran di sektor publik biasanya 

kesulitan untuk mencapai targetnya. 

4. Kekurangan pembiayaan 

Pembiayaan juga menjadi kendala klasik di sektor publik. Oleh karena 

pembiayan untuk pemasaran cukup tinggi, maka pembiayaan pemasaran di 

sektor publik biasanya ditekan serendah mungkin, sehingga dampaknya 

adalah pada pemasaran yang kurang efektif. 

 Hambatan-hambatan lain yang seringkali menghadang dalam proses 

pemasaran di sektor publik adalah hambatan budaya kerja sektor publik yang 

kurang sejalan dengan semangat entrepreneurship. Budaya kerja di sektor publik 

mencirikan profil dan karakteristik dari birokrasi yang serba rigid, dan kaku, 

serta tidak menyukai perubahan. 
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Pemasaran Sosial (Social Marketing) 

 Pemasaran sosial adalah salah satu bentuk pemasaran ide yang dikenal di 

sektor publik. Tujuan utamanya adalah mempengaruhi perilaku masyarakat 

untuk berubah sesuai kehendak dari pemerintah atau pihak yang 

berkepentingan atas isu atau ide yang disebarkannya. 

 Beberapa contoh pemasaran sosial saat ini adalah menggulirkan isu-isu 

publik yang universal seperti halnya pemanasan global, konservasi energi, 

bahaya merokok, himbauan tertib lalu lintas, anti narkoba dan sebagainya. 

Kampanye dalam pemasaran sosial dilakukan agar perilaku publik 

berubah ke arah yang dikehendaki tanpa menggunakan pendekatan memaksa 

(coercive approach). Kampanye dalam pemasaran sosial juga tidak hanya 

merupakan bentuk penyadaran an sich. Kampanye dalam pemasaran sosial lebih 

mendorong terciptanya perubahan perilaku publik untuk berubah, sehingga 

Box 10. Inovasi Pelayanan di Jembrana 
Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang miskin di 
propinsi Bali. APBD kabupaten ini termasuk yang rendah dibandingkan 
dengan kabupaten lainnya. Namun pada tahun 2003, kabupaten ini telah 
berani mencanangkan program pendidikan dan kesehatan gratis. Khusus di 
bidang kesehatan, diselenggarakan  program kesehatan gratis dengan nama 
Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Dengan hanya membayar Rp. 10.000,- 
untuk satu tahun masa berlaku kartu JKJ, maka warga dapat berobat gratis di 
dokter mana saja di seluruh pelosok Jembrana. Respon masyarakat dan para 
dokter terhadap inovasi kebijakan ini sangat baik. Seluruh dokter praktek di 
Jembrana diwajibkan terdaftar dalam program JKJ ini. Tercatat sekitar 
100.000 dari 221.616 penduduk Jembrana (± 50%) telah terdaftar dalam 
program JKJ. 
Produk JKJ ini dipasarkan kepada publik dalam bentuk kampanye terbuka, di 
mana para penduduk miskin yang menjadi segmen dalam produk ini menjadi 
terinformasikan dengan baik. 
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publik dapat memutuskan pilihan atas sesuatu secara lebih bijak. Inilah yang 

sedikit membedakan pemasaran sosial dengan pemasaran di sektor publik secara 

umum. 
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LawEducation

Aware/ 
Not considering 

to change

Unaware/ 
Considering 
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No desire
to change

 

 
Gambar 5.3. 

Kontinum Intervensi 
 

Dalam pemasaran sosial, prinsip yang paling utama adalah bagaimana 

mempengaruhi perilaku publik agar berubah sesuai yang dikehendaki. Pada 

kondisi publik yang tidak menyadari sesuatu hal, maka strategi yang paling pas 

adalah melalui media pendidikan. Publik dibangun kesadarannya melalui 

pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan formal, publik dengan 

segmen usia pendidikan mendapatkan penyadaran akan sesuatu hal. Sedangkan 

pendidikan informal bisa dalam bentuk forum-forum komunikasi masyarakat 

dengan pemerintah, himbauan melalui iklan media massa dan sebagainya.  

Sedangkan pada kondisi masyarakat yang relatif sudah menyadari 

adanya sesuatu, maka pemasaran sosial berperan untuk mempengarhi perilaku 

dari masyarakat agar sesuai dengan yang dikehendaki. Perbedaan tahapan ini 
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dengan sebelumnya bahwa pada tahapan sebelumnya masyarakat belum 

memiliki kesadaran kognitif akan sesuatu hal. Sedangkan pada tahapan kedua, 

masyarakat sudah mempunyai kesadaran kognitif akan sesuau hal, namun belum 

mempunyai attitude atau sikap yang mendukung atau sesuai dengantingkatan 

kognitifnya. 

Pada kondisi masyarakat yang sudah sepenuhnya sadar mengenai sesuatu, 

namun tidak ada kenginan untuk merubah perilakunya, maka pemasaran ide 

dilakukan secara memaksa yaitu melalui pendekatan penegakkan hukum. Inilah 

yang membedakan pemasaran sosial dengan pemasaran di sektor publik.  

 

 
Gambar 5.4. 

Kampanye untuk menghindari minuman keras bagi pengemudi 
di Amerika Serikat tahun 1998 

 
Pemasaran sosial dilakukan melalui media massa, kegiatan komunikasi 

yang interaktif serta media lainnya yang emungkinkan agen pembaharuan 

mampu menjangkau segmen masyarakat yang dikehendakinya. Untuk menarik 

perhatian supaya lebih eye-catching, biasanya beberapa teknik pemasaran 

dimanfaatkan dengan menggunakan visualisasi yang menarik maupun himbauan 

secara verbal. 
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Box 11. Pemasaran Sosial dengan visualisasi maupun himbauan verbal 
 

 
Ini adalah contoh bentuk kampanye agar publik berhati-hati dalam berikap 
menentukan pilihan untuk merokok atau menghindarinya. Idenya diambil 
dari peristiwa tragedi 9/11 di menara WTC Manhattan New York. 
 

  
 

Kampanye hemat listrik adalah bentuk pemasaran sosial yang merespon krisis 
energi dengan mendorong perubahan perilaku pelanggan listrik dalam 
menggunakan listrik supaya lebih hemat. Secara logika bisnis, konsumsi 
listrik yang meningkat akan memberikan profit yang berlebih bagi produsen 
listrik. Namun justru karena keterbatasan kapasitas produksi serta subsidi 
yang dibebankan pada negara, penghematan justru sangat dianjurkan. 
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Sebelum menjadi sebuah metode tersendiri, pemasaran sosial mengalami 

evolusi dari mulai konsep iklan sosial, komunikasi sosial sampai menjadi konsep 

pemasaran sosial. Oleh karena itu pemasaran sosial mempunyai perbedaan 

konsep dengan iklan sosial atau komunikasi sosial. 

Sistem kerja dari iklan sosial (social advertising) dalam menyebarluaskan 

informasi mempunyai dmensi utama dengan memanfaatkan media massa. 

Sementara komunikasi sosial dilakukan dalam dimensi promosi yang lebih luas, 

di mana selain melalui media massa, juga memanfaatkan penyebaran secara 

personal dan hubungan masyarakat (public relations). Pemasaran sosial adalah 

dimensi yang paling luas dan menjangkau isu serta pasar yang lebih banyak. 

Perbedaan pemasaran sosial dengan kedua konsep sebelumnya (iklan sosial dan 

komunikasi sosial) adalah dalam menerapkan metode dan teknik pemasaran 

komersial. Dalam hal ini pemasaran sosial merupakan bentuk pemasaran yang 

paling maju dalam menyebarkan isu-isu sosial/publik yang mempunyai 

sasaran/target yaitu masyarakat luas. 

Sebagai sebuah kesimpulan, pemasaran sosial merupakan strategi 

perubahan perilaku atau perubahan sosial, yang akan efektif apabila mampu 

menggerakkan orang banyak. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya bersifat 

stratejik dan memerlukan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pemasaran 

sosial diarahkan pada target pasar tertentu, dilakukan secara terintegrasi dengan 

melibatkan banyak pelaku baik pemerintah maupun elemen masyarakat, dan 

bahkan juga pelaku di sektor bisnis. Dan yang paling akhir bahwa pemasaran 

sosial dilakukan secara bertahap sesuai dengan misinya untuk menciptakan 

perubahan sosial dan atau perubahan perilaku dari target pasarnya. 
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Diskusi/Soal Latihan  

1. Uraikan karakteristik sektor publik yang membedakannya dengan sektor 

bisnis. 

2. Identifikasi kesamaan dalam konsep pengembangan inovasi dan teori 

keputusan inovasi dengan proses keputusan membeli. 

3. Apa perbedaan pemasaran di sektor publik dengan social marketing? 

4. Hambatan apa saja yang muncul dalam pemasaran di sektor publik? 

 
                                                 
22 Untuk perbedaan sektor publik dengan sektor bisnis, lihat lagi Bab II pada buku ini 
23 UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memfasilitasi 
peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik melalui salah satunya adalah 
forum Musrenbang 
24 Kotler, ibid. hal 53 
25 Pertama kali diperkenalkan oleh Borden (1965) 
26 Kotler, Marketing in the Public Sector. hal 24 
27 Kotler, ibid. hal 28 
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