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ABSTRAK 

Mariam Aprilia. (145120201111068). Promosi Kesehatan Program Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahap Awal (Tahun 2017-2018) Oleh 

Dinas Kesehatan Kota Malang. Pembimbing: Nia Ashton Destrity, S.I.Kom, 

M.A. 

 Dewasa ini terdapat suatu bentuk operasional dari komunikasi kesehatan 

yang mulai digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan, yaitu social marketing 

atau pemasaran sosial. Secara praktik, beberapa penelitian terkait pemasaran 

sosial berhasil mengungkap keefektifan pemasaran sosial dalam mengatasi 

permasalahan kesehatan. Hal tersebut kemudian didukung pula dengan 

diketahuinya bahwa komunikasi kesehatan dalam konteks interpersonal 

merupakan kajian yang paling banyak dilakukan. Padahal komunikasi kesehatan 

tidak hanya berfokus pada level interpersonal saja, melainkan juga melihat 

bagaimana informasi kesehatan disampaikan melalui institusi. Di Indonesia 

sendiri, saat ini promosi kesehatan yang tengah digencarkan pemerintah ialah 

promosi kesehatan GERMAS, sebagai salah satu upaya di bidang kesehatan yang 

dikerahkan untuk meminimalisir dampak negatif dari isu bonus demografi yang 

akan menerpa Indonesia pada tahun 2020-2030 mendatang. Disaat yang sama, 

Kota Malang merupakan kota yang tengah mengalami permasalahan demografi, 

berupa peningkatan demografi yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan. 

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

promosi kesehatan GERMAS yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang 

dengan menggunakan pendekatan pemasaran sosial. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada pelaksanaan promosi kesehatan 

GERMAS tahap awal di Kota Malang. Data penelitian diperoleh melalui 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

dalam upaya menerapkan program GERMAS tahap awal di Kota Malang, Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai fasilitator GERMAS diketahui menerapkan 

GERMAS dengan secara tidak langsung menggunakan teknik-teknik pemasaran 

sosial. Dimana hal tersebut tercermin melalui dibuatnya delapan strategi untuk 

pelaksanaan GERMAS di Kota Malang yang merepresentasikan unsur promosi 

pada konsep pemasaran sosial. Kedelapan strategi tersebut meliputi launching 

GERMAS, pengaturan makanan, TOT (Trainig of Triner), road show, pengisian 

acara, jamah makanan, senam rutin, dan kampung GERMAS. Selain itu, 

penggunaan teknik-teknik pemasaran sosial secara tidak langsung juga tercermin 

dengan digunakannya media-media promosi (bukan hanya media penyuluh) yang 

dalam konsep pemasaran sosial sering disebut juga sebagai promotion tools. 

 

Kata Kunci: Promosi Kesehatan, GERMAS, Pemasaran Sosial 
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ABSTRACT 

 

Mariam Aprilia. (145120201111068). Health Promotion of GERMAS Early 

Stage (2017-2018) Conducted by Health Office Malang City. Assisted by Nia 

Ashton Destrity, S.I.Kom, M.A. 

  

 Nowadays, there is an operational form health communication that is being 

used in health promotion activities, namely social Marketing. In practice, some 

research on social marketing has revealed the effectiveness of social marketing to 

address health problems. Then, that is supported by that health communication in 

the interpersonal context is the most widely conducted study. Though health 

communication not only focuses on interpersonal level, but also see how health 

information is delivered through the institution. In Indonesia itself, the current 

health promotion that is being intensified by the government is the health 

promotion of GERMAS, as one of the efforts in the field of health that is deployed 

to minimize the negative impact of the demographic bonus issue that will hit 

Indonesia in 2020-2030. At the same time, Malang also have a demographic 

problem, with demographic increase it will potentially degrading health status. 

Therefore this study aims to find and describe health promotion GERMAS 

conducted Health Office Malang City using social marketing approach. This 

research is a descriptive qualitative research that focuses on the implementation of 

early health promotion GERMAS in Malang. Research data obtained through in-

depth interviews and documentation. The results of this study found that in an 

effort to implement early stage of GERMAS program in Malang, the Health 

Office of Malang City as GERMAS facilitator is known to apply GERMAS by 

indirectly using social marketing techniques. Where the use of social inducement 

techniques indirectly is reflected through the creation of eight strategies for the 

implementation of GERMAS in Malang that represent elements of promotion on 

the concept of social marketing. The eight strategies include GERMAS launching, 

maintenance food, TOT (Trainig of Triner), road shows,  events in charge, 

processing food instructions, regular gymnastics, and GERMAS villages. In 

addition, the use of social marketing techniques reflected from promotional media 

(not just media extension) commonly referred to as promotion tools. 

  

 

 

 

Keyword: Health Promotion, GERMAS, Social Marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Tidak dapat dipungkiri pada sebagian besar aspek kehidupan, sumber 

daya manusia (SDM) merupakan kunci dari sebuah perubahan yang lebih baik. 

Isu bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada Indonesia di tahun 2020-

2030 mendatang, dapat diibaratkan bagai pedang bermata dua terhadap 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, lantaran dapat memberikan 

dampak positif namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa 

(Yulianto, 2017). Bonus demografi pada dasarnya merupakan kondisi ketika 

komposisi penduduk  sangat  menguntungkan dari segi pembangunan karena 

jumlah  penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk 

usia tidak produktif, sehingga apabila keadaan tersebut dapat dikelola baik oleh 

negara, maka dapat meningkatkan tabungan nasional, yang juga akan bermuara 

kembali pada kesejahteraan masyarakat  (Rosari, 2017).  Untuk itu upaya 

perhatian serta peningkatan kualitas SDM pada suatu negara, khususnya Indonesia 

yang tengah diterpa isu bonus demografi, menjadi suatu yang penting. 

 Dalam menghadapi bonus demografi, diperlukan adanya persiapan dalam 

pembangunan manusia. Persiapan negara dalam pembangunan manusia saat ini 

akan menentukan sejauh mana negara akan berhasil memanfaatkan peluang bonus 

demografi (Gunadi, 2014). Persiapan pembangunan manusia dalam menghadapi 

bonus demografi perlu mengerahkan berbagai cara, salah satunya dapat melalui  

pembangunan kesehatan. Saat ini berbagai program pembangunan kesehatan yang 

1 
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diinisiasi dan dimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan tengah dikerahkan 

guna memberikan sumbangsih positif demi pengoptimalan sumber daya manusia 

(SDM) untuk periode bonus demografi mendatang. 

 GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) merupakan program 

promosi kesehatan yang dewasa ini tengah dikembangkan dan dimplementasikan 

secara intensif  oleh Kementerian Kesehatan sebagai wujud pembangunan 

kesehatan secara  preventif dan promotif untuk mempersiapkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) yang optimal. GERMAS pada dasarnya merupakan suatu 

tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh 

seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup (Bakri, 2017). Berdasarkan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS 

(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), gerakan ini meliputi tujuh kegiatan, yakni 

melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak 

mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan 

lingkungan, dan menggunakan jamban. Namun pada tahap awal, GERMAS 

dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik 30 

menit per hari, mengonsumsi buah serta sayur, dan memeriksakan kesehatan 

secara rutin (Kemkes, 2017). 

 Sebagai upaya preventif dan promotif kepada masyarakat, GERMAS 

diarahkan untuk menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, 

menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk, dan menurunkan 

beban pembiayaan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh meningkatnya 
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penyakit serta pengeluaran kesehatan. Maka dari itu GERMAS pada 

pelaksanaannya dilakukan dengan penekanan kuat pada  kerjasama multisektor, 

keseimbangan masyarakat antara keluarga dan individu, serta  pemberdayaan 

masyarakat sebagai ciri dari gerakan ini (Rokom, 2016). Berdasarkan ciri tersebut, 

komunikasi akan berperan penting bagi terwujudnya gerakan promosi kesehatan 

ini, mengingat dalam proses kerjasama multisektor, pemberdayaan masyarakat, 

keseimbangan keluarga dan individu memerlukan tindakan pemasaran tertentu 

agar dapat mengoptimalkan promosi kesehatan ini, sehingga dapat mengubah 

perilaku target sasarannya.  

 Sebagai sebuah program yang berangkat dari permasalahan demografi, 

maka program GERMAS selain perlu dilaksanakan diberbagai daerah di 

Indonesia, program ini juga sangat perlu dilaksanakan dengan lebih maksimal 

pada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki masalah demografi pula 

seperti Kota Malang. Malang merupakan kota yang tengah berpotensi mengalami 

penurunan derajat kesehatan. Sebab diketahui berdasarkan Profil Kesehatan Kota 

Malang tahun 2015 dan 2016, hingga dua tahun terakhir Kota Malang tengah 

mengalami peningkatan demografi dan geografi. Dari sisi demografi, dalam dua 

tahun terakhir Kota Malang diketahui telah mengalami peningkatan jumlah serta 

kepadatan penduduk, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang 

mencapai 851.298 dengan kepadatan penduduk 7.734,85 jiwa/Km
2
, lalu pada 

tahun 2016 jumlah penduduk Kota Malang menjadi 856.410 dengan kepadatan 

penduduk mencapai 7.781,130 jiwa/Km
2
. Di saat yang sama, dari segi geografi 

diketahui pula telah terjadi peningkatan curah hujan pada wilayah Kota Malang.  
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 Kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dengan 

kondisi seperti itu, maka Kota Malang baik lingkungan maupun warganya dapat 

berpotensi mengalami penurunan derajat kesehatan. Berdasarkan Profil Kesehatan 

Kota Malang (2016) dikatakan bahwa kepadatan penduduk dapat berpengaruh 

terhadap kasus penyakit tertentu dan akan turut berpengaruh terhadap kesehatan 

lingkungan Kota Malang, seperti polusi udara karena banyaknya kendaraan 

bermotor, polusi tanah karena meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh 

penduduk Kota Malang, polusi air karena terjadinya pencemaran air dimana-

mana, dan lain-lain. Hal tersebut pun semakin diperburuk oleh kebiasaan warga 

Kota Malang yang kerap kali membuang sampah di sungai.  

 Menurut berita yang dilansir malangtoday.net pada 23 Januari 2018, 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Poetranto pun 

sangat prihatin terhadap kebiasaan buruk warga Kota Malang, karena 

menurutnya meskipun sudah dipasang papan pengumuman di berbagai titik 

aliran sungai dan sudah ditetapkan hukuman tipiring (tindak pidana ringan) 

terhadap perilaku tersebut, namun hal itu seperti tidak dipedulikan, padahal 

menurutnya sungai di wilayah Kota Malang merupakan salah satu sumber 

yang digunakan PDAM untuk mengolah air minum (Anggraeni, 2018). Sejalan 

dengan hal tersebut, menurut Blum (1974) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, keadaan demografi 

dan geografi merupakan bagian dari faktor lingkungan yang sangat berpengaruh 
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terhadap derajat kesehatan, baik kesehatan individu, maupun masyarakat ataupun 

lingkungan.  

 Di samping itu, pada saat yang sama pula dalam kurun waktu dua tahun 

terakhir (2015 & 2016), diketahui bahwa program PHBS yang merupakan 

program kesehatan yang lebih dulu ada dan merupakan program sejenis dengan 

GERMAS, telah mengalami penurunan pencapaian atas rumah tangga ber-PHBS 

(Dinkes, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardi, selaku staff 

promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang 

pada 22 Desember 2017, diketahui bahwa GERMAS pada dasarnya merupakan 

program penajaman dari program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang 

telah ada hampir sepuluh tahun sebelumnya. Lebih lanjut menurutnya hubungan 

antara program PHBS dengan program GERMAS merupakan hubungan yang 

saling beririsan karena sama-sama memiliki fokus pada penerapan hidup sehat. 

Hanya saja pada program PHBS, promosi dilakukan secara serentak terhadap 10 

indikator PHBS, sedangkan pada program GERMAS, indikator yang ada di 

dalamnya hanya mencapai 7 indikator dan pada pelaksanaan promosinya 

dilakukan secara bertahap. 

 Berdasarkan kondisi tersebut, untuk itu dalam mencegah terjadinya 

penurunan derajat kesehatan di wilayah Kota Malang, promosi kesehatan seperti 

program nasional GERMAS sangat perlu dilaksanakan dengan lebih maksimal. 

Dalam usaha memaksimalkan promosi kesehatan program GERMAS di Kota 

Malang, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang diketahui telah melakukan beberapa 

strategi. Dimana strategi-strategi ini kemudian akan berbeda dengan strtegi-
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strategi penerapan GERMAS di wilayah lain, sebab menurut bapak Sukardi 

selaku staff seksi promosi & pengembangan masyarakat, tiap wilayah akan 

menerapkan GERMAS dengan cara atau strategi yang berbeda, sebab cara atau 

strategi yang akan diterapkan di suatu wilayah akan berkaitan dengan anggaran 

daerah tersebut, kemampuan pelaksana GERMAS di daerah tersebut, dan kondisi 

atau konteks daerah yang bersangkutan. Untuk itu berdasarkan hasil wawancara 

dengan Tomi Sukarno selaku kepala seksi promosi kesehatan & pengembangan 

masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Malang pada 16 Oktober 2017, diketahui 

bahwa hingga saat ini terdapat setidaknya delapan strategi yang telah dan tengah 

dikerahkan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk kepentingan promosi kesehatan 

program GERMAS. 

 Pada strategi pertama terdapat launching GERMAS Kota Malang, yang 

diselenggarakan di Baiduri Hall yang diikuti dengan lomba mading 3D oleh para 

peserta sekaligus tamu launching (57 kelurahan, kader-kader puskesmas dan 

posyandu). Kemudian terdapat pula  strategi road show dan TOT (Training of 

Triner). Road Show merupakan bentuk sosialisasi GERMAS ke 100 posyandu & 

30 sekolah, dengan melakukan dialog interaktif, game edukasi, dan hal lainnya 

terkait GERMAS. Sedangkan TOT (Training of Trainer) merupakan pelatihan 

GERMAS kepada para kader Puskesmas dan Posyandu.  

 Berikutnya ada pula strategi pengisian acara dan pengaturan makanan. 

Strategi pengisian acara merupakan bentuk sosialisasi GERMAS kepada instansi-

instansi Kota Malang (seperti Dinas Sosial Kota Malang, kelurahan-kelurahan, 

puskesmas, dll) melalui pengisian acara yang tengah diadakan instansi-instansi 
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Kota Malang. Sedangkan strategi pengaturan makanan merupakan strategi 

pemberian konsumsi seimbang yang menyertakan sajian buah dan sayur untuk 

mengenalkan GERMAS secara tidak langsung kepada pihak-pihak eskternal 

Dinas Kesehatan Kota Malang di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Malang. 

 Selanjutnya terdapat strategi pelatihan jamah makanan dan senam rutin. 

Pelatihan jamah makanan merupakan sebuah penyuluhan yang dilakukan Dinas 

Kesehatan Kota Malang kepada praktisi di bidang kuliner (pemilik cafe/catering, 

pemasak/chef, pedagang makanan, dan lain-lain), guna memberikan arahan terkait 

komposisi penyajian hidangan yang baik terhadap konsumen. Sedangkan senam 

rutin merupakan senam yang dilakukan secara rutin oleh kader-kader kesehatan 

dan biasanya dilakukan pada setiap minggu pagi di setiap kecamatan. Terakhir 

terdapat strategi pembuatan kampung GERMAS, yaitu pembentukan kampung di 

wilayah Kedungkandang RW.03 dengan menerapkan aktivitas-aktivitas 

GERMAS seperti menanam buah dan sayur di setiap pekarangan rumah untuk 

konsumsi buah dan sayur pada setiap rumah tangga, pemerikasaan kesehatan, dan 

olahraga rutin di setiap minggunya. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara 

dengan Tomi Sukarno selaku kepala promosi kesehatan & pemberdayaan 

masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang pada 14 Mai 2018, kedelapan strategi 

tersebut dipilih untuk diterapkan atas dasar acuan terhadap KAK (Kerangka 

Acuan Kegiatan), yang dibuat berdasarkan evaluasi kegiatan/strategi tahun 

sebelumnya, ketersediaan anggaran, program/kegiatan dari Kementerian 

Kesehatan, rencana strategis lima tahunan pemkot, dan RPJM kota. Tidak hanya 
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mengerahkan strategi-strategi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan 

dengan Sukardi selaku staff promosi kesehatan & pengembangan masyarakat 

Dinas Keshatan Kota Malang pada 22 Desember 2017, diketahui pula bahwa 

dalam melakukan promosi GERMAS, Dinas Kesehatan Kota Malang turut 

menggunakan beberapa media promosi seperti pin, leaflet, iklan TV & radio lokal, 

game edukasi, baju & tas, power point, dan umbul-umbul. 

 Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses promosi kesehatan 

program GERMAS di wilayah Kota Malang tersebut, jika dikaji lebih mendalam 

dengan menggunakan pendekatan ilmu komunikasi, maka kedelapan strategi dan 

media promosi tersebut, merupakan hal-hal yang menyerupai unsur-unsur yang 

terdapat dalam konsep pemasaran sosial. Kedelapan strategi GERMAS tersebut 

dalam konsep pemasaran sosial berdasarkan unsur bauran pemasaran, merupakan 

hal yang menyerupai promosi. Sedangkan media-media promosi GERMAS 

tersebut, menyerupai promotion tools dalam konsep pemasaran. Adanya 

kemiripan-kemiripan unsur-unsur promosi GERMAS di Kota Malang dengan 

unsur-unsur dalam pemasaran sosial menjadikan proses promosi kesehatan 

program GERMAS di Kota Malang dapat dianalisis dengan konsep pemasaran 

sosial. 

 Pada dasarnya fenomena GERMAS yang merupakan program kesehatan 

nasional sekaligus sebuah promosi kesehatan yang saat ini tengah digencar-

gencarkan, jika dikaji berdasarkan ilmu komunikasi, merupakan sebuah fenomena 

yang termasuk dalam kajian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan 

merupakan semua jenis komunikasi manusia yang isi pesannya berkaitan dengan 
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kesehatan, untuk itu komunikasi kesehatan dibatasi pada ragam pesan yang 

berkaitan dengan dunia kesehatan dan faktor-faktor kesehatan yang 

mempengaruhinya (Rogers, 1996). Di sisi lain, menurut Liliweri (2008) 

komunikasi kesehatan dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara 

menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan 

yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan 

yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan.  

 Jika komunikasi kesehatan merupakan suatu cabang ilmu, maka pada 

komunikasi kesehatan terdapat beberapa objek yang dapat dipelajari serta diteliti, 

salah satunya seperti promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut WHO 

merupakan suatu proses pengupayaan individu-individu dan masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya, di 

Indonesia pengertian promosi kesehatan dirumuskan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran berwawasan 

kesehatan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar masyarakat setidaknya 

dapat menolong kesehatan dirinya sendiri (Depkes, 2004). Di sisi lain menurut 

Ghazali (2012), promosi kesehatan dimaknai sebagai proses komprehensif sosial 

dan politik, bukan hanya mencakup upaya peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan individual, tetapi juga upaya yang bertujuan mengubah masyarakat, 

lingkungan, dan kondisi ekonomi, agar dampak negatif terhadap kesehatan 

individu dan masyarakat dapat dikurangi. 
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 Pada kegiatan promosi kesehatan dewasa ini, terdapat suatu bentuk 

operasional dari komunikasi kesehatan yang mulai digunakan dalam kegiatan 

promosi kesehatan, yaitu pemasaran sosial/social marketing (Notoatmodjo, 2010). 

Menurut Andreassen (1994) social marketing merupakan suatu adaptasi dari teori-

teori pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi 

seseorang mengubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan individu dan juga masyarakat dimana individu tersebut menjadi 

bagian di dalamnya. Pada dasarnya pemasaran sosial merupakan disiplin ilmu 

pemasaran yang sejak awal 1970-an difokuskan untuk mempengaruhi perilaku 

guna meningkatkan kesehatan, mencegah cedera, melindungi lingkungan, 

memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan baru-baru ini untuk meningkatkan 

kesejahteraan finansial (Kotler dan Lee, 2006).  

 Penggunaan pemasaran sosial pada promosi kesehatan sebenarnya telah 

lama digunakan. Berdasarkan penelitian milik Dominic Wettstein, L. Suzanne 

Suggs, dan Christiane Lellig yang berjudul Social Marketing and Alcohol Misuse 

Prevention In German-Speaking Countries (2012), diketahui bahwa pemasaran 

sosial pada negara-negara berbahasa Inggris di Eropa telah 40 tahun ada dan 

diakui sebagai pendekatan yang tepat karena efektivitasnya dalam menangani 

promosi dan permasalahan kesehatan. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik 

dengan penggunaan pemasaran sosial secara sadar pada kampanye-kampanye 

kesehatan penyalahgunaan alkohol di negara-negara berbahasa Jerman di Eropa 

yang masih terbilang langka, karena keterbatasan literatur dan bukti yang 

menunjukan efektivitas pemasaran sosial pada kampanye-kampanye kesehatan di 
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negara-negara berbahasa Jerman. Penelitian ini turut memperkaya penelitian 

tentang identifiksi penggunaan pemasaran sosial pada promosi kesehatan yang 

secara umum masih minim dilakukan (termasuk di Indonesia), khususnya dalam 

memperkaya literatur penelitian pemasaran sosial pada promosi kesehatan di 

negara-negara berbahasa Jerman. Jika pada penelitian tersebut identifikasi 

pengguanan pemasaran sosial dilakukan dengan menggunakan kreteria pemasaran 

sosial milik Andreasen yang terdiri dari behavioral focus, audience research, 

segmentation, exchange, marketing mix, dan competition sebagai tolok ukur, 

maka pada penelitian ini identifikasi penggunaan pemasaran sosial dilakukan 

dengan menganalisis secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan 

dokumentasi kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Malang selaku fasilitator dari 

promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang untuk mengetahui ada atau 

tidaknya keserupaan pada upaya-upaya promosi kesehatan yang dilakukan 

terhadap unsur-unsur promosi pada konsep pemasaran sosial. 

 Selain penelitian tersebut, terdapat pula penelitian lain milik Gibson, 

Zhang, Cassady dan kawan-kawan yang berjudul Effectiveness of HIV Prevention 

Social Markting with Injecting Drug Users (2010), yang turut melatarbelakangi 

penelitian ini. Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa pemasaran sosial melalui 

unsur-unsur di dalamnya, telah berhasil mengurangi permasalahan-permasalahan 

kesehatan di Amerika, seperti kecelakaan mobil yang berhubungan dengan 

alkohol, permasalahan merokok di kalangan remaja, penyebaran malaria, dan 

permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya. Hal tersebut membuat pemasaran 

sosial berbeda dari kegiatan promosi kesehatan biasa. Dari penelitian 
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eksperimental ini didapatkan hasil bahwa adanya pengurangan kecenderungan 

perilaku penyuntikan narkoba yang menyebabkan HIV di kalangan masyarakat 

California akibat pemasaran sosial yang dilakukan peneliti (terutama dari paparan 

pesan-pesan melalui leaflet dan buletin).  

 Lain halnya dengan penlitian tersebut yang ingin membuktikan tentang 

kekuatan pemasaran sosial pada promosi kesehatan, maka pada penelitian ini 

konsep pemasaran sosial digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan program 

promosi kesehatan nasional milik pemerintah yang bernama GERMAS di wilayah 

Kota Malang. Penelitian-penelitian tersebut turut memberikan bukti secara nyata 

mengenai kekuatan pemasaran sosial yang dapat menawarkan nilai lebih dalam 

konteks praktik promosi kesehatan, sehingga masih sangat relevan untuk 

memfasilitasi praktik promosi kesehatan. Namun secara akademis diketahui 

bahwa penelitian terkait pemasaran sosial pada praktik promosi kesehatan yang 

bersifat preventif dan mendasar masih minim adanya, sebab penelitian sejenis 

yang ada hingga kini sebagian besar masih dilakukan pada praktik promosi 

kesehatan yang bersifat rehabilitatif terhadap suatu penyakit tertentu, dan 

penelitian mengenai promosi kesehatan yang bersifat preventif serta mendasar 

lainnya umumnya hanya berfokus pada komunikan saja, sebab tidak 

munggunakan pendekatan pemasaran sosial, oleh karena itu penerapan pemasaran 

sosial pada promosi kesehatan yang bersifat preventif serta mendasar menjadi 

perlu untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ingin 

menganalisis lebih mendalam mengenai “Promosi Kesehatan Program Gerakan 
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Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahap Awal (Tahun 2017-2018) oleh Dinas 

Kesehatan Kota Malang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana 

Promosi Kesehatan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahap 

Awal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 

promosi kesehatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahap 

Awal (Tahun 2017-2018) oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi pihak 

akademis maupun non akademis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini yaitu: 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikirian, memperkaya literatur 

kepustakaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

komunikasi khususnya pada kajian komunikasi kesehatan. 

b. Dapat menambah regam penelitian dengan berbasis pemasaan sosial 

pada penerapan praktik promosi kesehatan yang masih minim. 
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 1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat memberi gambaran atau deskripsi kepada pihak Dinas 

Kesehatan Kota Malang, khususnya bagian promosi kesehatan, 

mengenai rekomendasi pemasaran sosial dalam promosi kesehatan 

yang dapat diadopsi atau dimodifikasi kembali pada promosi 

kesehatan yang akan datang. 

b. Dapat dijadikan materi atau bahan masukan bagi pihak lain seperti 

individu atau pihak swasta atau NGO (non goverment organization) 

yang ingin melakukan promosi kesehtan lain.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Komunikasi Kesehatan  

 Komunikasi kesehatan adalah bidang penelitian komunikasi yang relatif 

muda, memberi corak baru dalam dunia komunikasi, interdisipliner, sangat luas, 

dan kompleks, karena menarik penelitian serta teori dari hampir semua area 

penelitian komunikasi (seperti komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, 

organisasi, dll), dan para pakar komunikasi kesehatan pada dasarnya memang 

menerapkan berbagai macam teori, model, dan metode penelitian yang berbeda 

dari berbagai bidang penelitian komunikasi demi menguji fenomena komunikasi 

kesehatan (Littlejohn dan Foss, 2009). Sejalan dengan penjelasan tersebut, 

komunikasi kesehatan umumnya juga mengadopsi teori dan metode yang berasal 

dari banyak disiplin (seperti psikologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, dll), 

karena itu semakin banyak permasalahan kesehatan yang saat ini secara khusus 

terus ditinjau dari aspek teori komunikasi, sehingga kemudian membimbing 

berbagai penelitian mengenai komunikasi kesehatan yang ada saat ini (Littlejohn 

dan Foss, 2009). Komunikasi kesehatan secara khsusus didefinisikan sebagai 

semua jenis komunikasi manusia yang isi pesannya berkaitan dengan kesehatan, 

karena itu komunikasi kesehatan dibatasi pada ragam pesan yang berkaitan 

dengan dunia kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Rogers, 1996, 

h.15).  

 Northouse (dikutip dari Notoatmodjo, 2005) menyatakan bahwa 

komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia yang 

15 
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memiliki fokus pada bagaimana seorang individu dalam suatu 

kelompok/masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan 

serta berupaya untuk memelihara kesehatannya. Berbagai bentuk komunikasi 

yang terdapat dalam komunikasi kesehatan menyebabkan pada perkembangannya 

para pakar komunikasi kesehatan juga meneliti berbagai cara mengenai strategi 

komunikasi untuk menyebarkan informasi kesehatan, sehingga hal tersebut dapat 

terlihat dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kampanye komunikasi 

persuasif yang dirancang secara strategis untuk pendidikan dan promosi kesehatan 

(Littlejohn dan Foss, 2009). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Liliweri (2008) 

menyatakan bahwa komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang 

mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk 

menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan 

komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan 

pengelolaan kesehatan. Para pakar komunikasi kesehatan mempelajari cara-cara 

penting agar komunikasi dapat digunakan untuk mengingatkan masyarakat umum 

tentang risiko kesehatan, selain itu para pakar komunikasi kesehatan juga 

memeriksa berbagai cara mengenai penyampaian pesan kesehatan yang mungkin 

mempengaruhi kualitas perawatan kesehatan dan penyampaian pesan promosi 

kesehatan (Littlejohn dan Foss, 2009). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi memiliki peran penting bagi kesehatan, baik pada tataran kesehatan 

individu, keluarga, kelompok, lingkungan maupun masyarakat. Sebagaimana 

yang turut dinyatakan Pettigrew dan Logan (1987) bahwa komunikasi kesehatan 
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mampu mempromosikan kesehatan dan penyakit dalam masyarakat, serta 

membuat sistem kesehatan dijalankan pada efektivitas secara optimal. Peran 

penting komunikasi kesehatan kemudian ditegaskan kembali dalam "The Healthy 

People 2010 Information" yang menyatakan "use communication strategically to 

improve health" (Rahmadiana, 2012). Artinya, tidak ada jalan lain menyukseskan 

kesehatan individu dan masyarakat kecuali dengan memanfaatkan jasa 

komunikasi. Atas pertimbangan tersebut maka semua analisis dan upaya untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia harus mengikutsertakan peranan ilmu 

komunikasi, terutama strategi komunikasi, guna menyebarluaskan informasi yang 

dapat mempengaruhi individu dan komunitas masyarakat agar dapat membuat 

keputusan yang tepat sehubungan dengan kesehatan mereka (Rahmadiana, 2012). 

Hadirnya komunikasi yang kemudian menjadi peran penting bagi ranah kesehatan 

menurut Kreps (2012) disebabkan karena komunikasi mampu meresap dalam 

menciptakan, mengumpulkan dan berbagi informasi untuk kepentingan kesehatan. 

2.2 Promosi Kesehatan 

 Menurut Denis McQuail (1987) secara umum kegiatan atau proses 

komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam enam tingkatan, yaitu 

komunikasi intra-pribadi, komunikasi antar-pribadi, komunikasi dalam kelompok, 

komunikasi antar-kelompok/asosiasi, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi  dengan masyarakat secara luas. Pada tingkatan komunikasi dengan 

masyarakat secara luas, promosi merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang 

terjadi di dalamnya, untuk itu promosi dalam konteks kesehatan yang dikenal 

dengan istilah promosi kesehatan merupakan kajian yang termasuk dalam cabang 
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ilmu komunikasi kesehatan. Pada awal perkembangannya promosi kesehatan 

diawali dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat yang berfokus pada faktor-faktor 

yang menimbulkan risiko kesehatan seperti udara, air, penyakit-penyakit 

bersumber makanan, penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan 

kemiskinan dan kondisi kehidupan yang buruk (Depkes RI, 2004).  

 Dalam perkembangan selanjutnya, disadari bahwa kondisi kesehatan juga 

dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat, kemudian deklarasi Alma Ata pada 

tahun 1978 menghasilkan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang 

didalamnya terkandung komponen pendidikan kesehatan (di Indonesia pernah 

juga disebut dengan penyuluhan kesehatan), namun ternyata hal itu hanya 

berfokus pada perubahan perilaku, sehingga kurang memperhatikan upaya 

perubahan lingkungan fisik, biologik dan sosial (Depkes RI, 2004). Sekitar tahun 

80-an disadari bahwa pendidikan kesehatan tidak cukup untuk mengubah perilaku 

masyarakat karena harus disertakan pula dengan upaya peningkatan kesehatan, hal 

ini menimbulkan munculnya paradigma baru kesehatan masyarakat yang 

mengubah pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan, hal tersebut 

akhirnya menyebabkan adanya konferensi internasional promosi kesehatan tahun 

1986 di Ottawa, Kanada yang menghasilkan Piagam Ottawa berisi acuan 

penyelenggaraan promosi kesehatan (WHO, 2009). Notoatmodjo (2010) 

mengatakan bahwa berdasarkan hasil rumusan Konferensi Internasional mengenai 

Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada, promosi kesehatan adalah suatu proses 

untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan 

mereka.  
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 Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu-

individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan 

mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat 

meningkatkan derajat kesehatan, sementara di Indonesia promosi kesehatan 

diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui 

pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat menolong diri 

sendiri dan serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai 

sosial budaya setempat dnegan wawasan kesehatan (Depkes RI, 2005). Sementara 

itu promosi kesehatan menurut Ghazali (2012) merupakan proses komprehensif 

sosial dan politik, bukan hanya mencakup upaya peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan individual, tetapi juga upaya yang bertujuan mengubah masyarakat, 

lingkungan, dan kondisi ekonomi, agar dampak negatif terhadap kesehatan 

individu dan masyarakat dapat dikurangi. Sedikit berbeda dengan definisi 

tersebut, promosi kesehatan menurut Hartono (2010) diartikan sebagai program-

progam kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan), baik di 

dalam masyarakat sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungan. 

 Di sisi lain promosi kesehatan menurut Green (1984) merupakan segala 

bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan 

ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan 

perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan. Di samping itu promosi 

kesehatan jika dilihat dari batasannya menurut Victorian Health Foundation 

dijelaskan sebagai suatu program perubahan perilaku masyarakat yang 

menyeluruh, bukan hanya perubahan perilaku (within people), melainkan juga 
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perubahan pada lingkungan agar perubahan tersebut lebih bertahan lama 

(Notoatmodjo, 2010). Pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan adalah 

untuk mencapai 3 hal, yaitu :  

a) Peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat  

b) Peningkatan perilaku masyarakat  

c) Peningkatan status kesehatan masyarakat  

 Menurut Green (dikutip dari Notoatmodjo 2010), tujuan promosi 

kesehatan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu :  

a) Tujuan Program: Merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam 

periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan.  

b) Tujuan Pendidikan: Merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk 

mengatasi masalah kesehatan yang ada.  

c) Tujuan Perilaku: Merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai 

(perilaku yang diinginkan). Oleh sebab itu tujuan perilaku berhubungan dengan 

pengetahuan dan sikap. 

  2.2.1 Strategi Promosi Kesehatan 

 Dalam kegiatan promosi sendiri tentunya diperlukan strategi-strategi 

tertentu agar kegiatan promosi dapat lebih terarah sehingga dapat efektif. 

Sebagaimana menurut Chandler (1996) yang menyatakan bahwa strategi adalah 

penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta 

penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Sementara itu strategi menurut Notoatmodjo (2010) 

adalah cara bagaimana mencapai atau mewujudkan visi dan misi promosi 



21 
 

 

kesehatan tersebut secara berhasil guna. Berdasarkan rumusan WHO dan 

Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan, strategi promosi kesehatan secara global 

ini terdiri dari tiga, yaitu:  

1. Advokasi (Advocacy) 

Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, melalui 

bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif guna memperoleh komitmen, 

sehingga dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat 

dan tepat (Notoatmodjo, 2010). Sementara menurut Efendi dan Makhfudli (2009), 

advokasi berarti pendekatan pimpinan dengan tujuan untuk mengembangkan 

kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Hasil yang diharapkan dari 

advokasi adalah kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya 

perilaku hidup bersih dan sehat, untuk itu kegiatan yang dapat dilakukan antara 

lain, pendekatan perorangan, lobi, dialog, negosiasi, debat, petisi, mobilisasi, 

seminar, dan lain-lain (Notoatmodjo, 2010). Advokasi adalah upaya atau proses 

yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan 

(misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dana, sarana, dll) dari 

pihak-pihak terkait/stakeholders seperti pemerintah,  penyandang dana, dan 

tokoh-tokoh masyarakat (Depkes RI, 2008).   

2. Bina Suasana (Social Suppport)  

Bina suasana yaitu penciptaan situasi yang kondusif untuk memberdayakan 

perilaku hidup bersih dan sehat, dalam konteks ini situasi mencakup lingkungan 

fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik (Effendi & Makhfudli, 2009). Di sisi 

lain, bina suasana diartikan sebagai upaya untuk menciptakan opini atau 
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lingkungan sosial yang mendorong individu atau anggota masyarakat untuk mau 

melakukan perilaku yang diperkenalkan melalui pembentukan lingkungan sosial 

yang memiliki opini yang positif terhadap perilaku tersebut, sehingga dapat 

mengajak para individu untuk meningkatkan dari fase tahu ke fase mau (Depkes 

RI, 2008).   

3. Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment)   

Menurut Prijono & Pranarka (1996), pemberdayaan adalah membantu individu 

untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan 

yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan 

pribadi dan sosial. Di samping itu pemberdayaan masyarakat juga merupakan 

strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung 

dengan tujuan utama terwujudnya kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri, melalui pelayanan kesehatan gratis, 

pemberian obat gratis, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat dalam 

bentuk koperasi serta pelatihan kemampuan (Notoatmodjo, 1997).  

2.3 Pemasaran Sosial   

 Pada kegiatan promosi kesehatan dewasa ini, terdapat suatu bentuk 

operasional dari komuikasi kesehatan yang mulai digunakan dalam kegiatan 

promosi kesehatan, yaitu social marketing atau pemasaran sosial (Notoatmodjo, 

2010). Pemasaran sosial adalah strategi untuk mengubah perilaku dengan 

mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan tradisional untuk mengubah sosial 

dalam satu kerangka aksi dan perencanaan yang integral serta menggunakan 

keterampilan teknologi komunikasi dan keahlian pemasaran (Kotler,2005). Secara 
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umum social marketing bukan merupakan sains tetapi lebih kepada kegiatan 

professional yang bergantung pada beragam disiplin ilmu dalam rangka 

menciptakan program-program intervensi untuk merubah perilaku manusia 

(Smith, 2006). 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep pemasaran sosial sebab 

pemasaran sosial muncul untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di 

masyarakat, seperti kesehatan, kebersihan lingkungan, kemiskinan, pengangguran, 

lingkungan hidup, dan lain-lain. Selain itu pemasaran sosial juga dapat 

menawarkan cara atau langkah yang lebih untuk mengubah perilaku masyarakat 

melalui penggunaan konsep yang ada pada pemasaran komersial. Hal ini pun 

sejalan dengan pernyataan Shaluhiyah (2006) bahwa pemasaran sosial merupakan 

penggunaan konsep segmen pasar, riset konsumen, komunikasi, fasilitas, insentif 

dan pengembangan yang tujuannya adalah untuk memperbanyak respon dan 

saran. Selain itu pemasaran sosial juga merupakan konsep yang lebih luas 

sehingga tak terbatas hanya pada proses penyebaran gagasan/ide baru (difusi 

inovasi), tetapi juga mencangkup proses yang berkelanjutan karena ditujukan 

untuk merubah perilaku. Pada pendekatan pemasaran sosial, sasaran difusi inovasi 

ialah menyebarkan keuntungan sosial dari gagasan yang tidak dapat dijual melalui 

pemasaran komersil, karena itu aplikasi utama dari pemasaran sosial ialah untuk 

mengubah perilaku ke arah yang diharapkan oleh individu yang terlibat (Rogers, 

1983). 

 Pada dasarnya pemasaran sosial merupakan aplikasi strategi pemasaran 

komersil untuk “menjual” namun yang dijual adalah gagasan dalam rangka 
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mengubah pandangan atau perilaku masyarakat, terutama dalam manajemen yang 

mencakup analisa, perencanaan, implementasi dan pengawasan (Hermawan, 2003, 

h.57). Namun Kotler memberikan batasan mengenai pemasaran sosial bahwa 

pemasaran sosial merupakan sesuatu yang kompleks yang terdiri dari desain, 

implementasi, dan pengawasan suatu program yang ditujukan untuk 

meningkatkan “penerimaan” gagasan (ide) sosial atau perilaku pada suatu 

kelompok sasaran dengan menggunakan teknis analisis, penerapan konsep, dan 

teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial (Notoatmodjo, 2010). Untuk 

itu terdapat perbedaan antara pemasaan komersial dengan pemasara sosial. 

Perbedaan tersebut sebagai berikut: 

Kriteria Social Marketing Commercial Marketing 

Produk Perubahan perilaku Barang dan Jasa 

Tujuan Peningkatan individu atau sosial Peningkatan finansial 

Segmentasi Kelompok/individu yang 

dipandang memiliki permasalahan 

sosial 

Kelompok/individu yang 

mampu meningkatkan 

penjualan produk 

Kompetitor Perilaku sebelumnya atau perilaku 

lain yang lebih disukai, serta 

perasaan akan keuntungan dari 

perilaku tersebut 

Didefinisikan sebagai 

organisasi/pihak lain yang 

menawarkan 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Pemasaran Sosial dan Pemasaran Komersil 

Sumber : Social Marketing: Improving The Quality of Life (Kotler, 2002) 

 

 2.3.1 Bauran Pemasaran Sosial 

 Pemasaran sosial yang pada dasarnya merupakan penerapan konsep dan 

teknik dari pemasaran komersial namun digunakan untuk mendapatkan manfaat 

sosial. Oleh karena itu pada pemasaran sosial juga terdapat konsep bauran 

pemasaran (bauran pemasran sosial) yang harus dikembangkan dan dikelola 

secara  terpadu, dimana konsumen menjadi titik tolak suatu proses yang 
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mempunyai unsur “1C4P” (Consumer, Product, Price, Promotion, dan Place) 

seperti pada pemasaran komersial (Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Hampir serupa dengan Notoatmodjo, Kotler dan Zaltman (1971) juga 

mengemukakan bauran pemasaran sosial yang meliputi Product (Produk), Price 

(harga), Place/Distibution (distribusi) dan Promotion (promosi). 

1) Konsumen 

 Konsumen atau pengguna bukan hanya merupakan sasaran pokok, 

tetapi juga sebagai pengukur apakah kegiatan yang dilaksanakan cocok, 

diminati, dan berhasil. Sasaran pemasaran sosial terdiri dari berbagi sub-

kelompok, karena itu penelitian dimulai dengan segmentasi sasaran. 

Segmentasi sasaran adalah suatu proses pengelompokan sasaran ke dalam 

sub-sub kelompok yang lebih homogen. Pembagian sub-kelompok ini 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Khalayak sasaran primer: sasaran pokok yang diharapkan dapat 

berubah perilakunya ke perilaku yang diharapkan. 

Produk 

(product) 

Konsumen 

(consumer) 

Promosi 

(promotion) 

Tempat 

(place) 

Harga 

(price) 

Bagan 2.1 : Bauran Pemasaran Sosial 

Sumber : Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi (Notoatmodjo, 2010) 
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b) Khalayak sasara skunder:  sasaran yang mempunyai pengaruh 

terhadap khalayak sasaran primer  

c) Khalayak sasaran tersier: sasaran penunjang yang turut 

menentukan keberhasilan program (Notoatmodjo, 2010). 

2) Tempat 

 Tidak jauh berbeda dengan pengertian tempat dalam konsep 

pemasaran komersil, makna tempat pada pemasaran sosial masih merujuk 

pada lokasi. Dalam pemasaran sosial, yang dimaksud dengan tempat ialah 

lokasi dimana produk dapat diperoleh. Dalam pemasaran sosial, jalur 

distribusi biasanya menyangkut bermacam-macam institusi yang terlibat 

dalam kegiatan diseminasi gagasan yang dipasarkan, yaitu dari perumus 

gagasan sampai pada penerima yang dituju (Notoatmodjo, 2010).  

3) Harga  

 Lain halnya dengan makna harga pada pemasaran komersil, unsur 

harga pada pemasaran sosial tidak haya merujuk pada nominal yang harus 

dikeluarkan. Price atau harga dalam konsep pemasaran sosial merupakan 

biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh individu untuk 

mengadopsi perilaku yang ditawarkan. Dalam unsur ini harga melingkupi 

monetary (biaya moneter berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli produk-produk pendukung yang bersifat tangible) dan 

nonmonetary (biaya-biaya seperti halnya waktu, risiko, usaha, energi dan 

perasaan tidak nyaman ketika mengadopsi perilaku yang baru) (Kotler dan 

Lee, 2008). 
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4) Produk 

 Unsur produk dalam pemasaran sosial dapat dikatakan sebagai ciri 

dari pemasaran sosial, sebab produk pada konsep pemasaran sosial 

berbeda dengan produk pada pemasaran komersil. Jika dalam pemasaran 

komersil produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan berupa barang 

atau jasa, maka pada sosial marketing produk yang ditawarkan adalah ide, 

gagasan dan perubahan perilaku (Lefebvre dan Flora, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bagan 2.2 : Produk Sosial pada Pemasaran Sosial 

 Sumber : Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi (Notoatmodjo, 2010) 

 

Seperti halnya pada konsep pemasaran komersial, produk pada sosial 

marketing juga terdiri dari tiga tingkatan yaitu core product atau 

keuntungan dari perilaku yang ditawarkan, actual product yaitu perilaku 

itu sendiri dan augmented product yaitu produk dan jasa pendukung dari 

perilaku yang ditawarkan (Kotler dan Lee, 2008). 

5) Promosi  

 Promosi berarti mengkomunikasikan keunggulan dan membujuk 

konsumen atau kelompok sasaran untuk menggunakan produk yang 

Produk sosial 

Ide 

Praktik 

Kepercayaan  

Sikap 

Nilai 

Tindakan 

Perilaku 

Kepercayaan 
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diatawarakan. Produk yang menarik belumlah cukup karena harus 

diesertai komunikasi yang berkesinambungan dan terarah untuk 

memberikan informasi, motivasi, dan edukasi kepada konsumen. 

Efektivitas pemasaran sangat bergantung pada efektivitas komunikasi 

karena  pada dasarnya promosi adalah komunikasi. Dalam hal ini pesan 

yang dikomunikasikan harus sesuai dengan segmen pasar yang dituju, 

demikian juga dengan panduan media yang digunakan (Notoatmodjo, 

2010). Lebih lanjut kegiatan promotion ini haruslah sesuai dengan perilaku 

yang ingin ditawarkan, harga, saluran distribusi, dan kelompok audiens 

yang ingin dituju agar target audiens tidak resisten terhadap 

produk/perilaku yang ditawarkan, sehingga  program-program sosial 

marketing dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan (Lefebvre 

dan Flora, 1988). 

 Perlu diingat bahwa pesan-pesan promosi tidak dapat disampaikan 

secara serentak, melainkan harus terdapat urutan prioritas (misalnya tahap 

pertama bersifat memberi  informasi, tahap kedua bersifat motivasi, dan 

tahap ketiga memperkuat atau kemungkinan lain). Paduan media yang 

akan digunakan dalam promosi ditentukan atas hasil riset pasar, media 

mana yang paling disukai dan sering digunakan khalayak sasaran. Paduan 

media ditentukan berdasarkan daya jangkau dan frekuensi media tersebut, 

menafaat tiap media yang dipilih, serta biaya media, sehingga diperoleh 

paduan media yang efektif dan efisien (Notoatmodjo, 2010).  
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2.4 Pemasaran Sosial pada Promosi Kesehatan 

Pada dasarnya kesehatan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini pun terdiri dari 

faktor fisik dan psikis. Demikian pula faktor eksternal, terdiri dari faktor sosial, 

budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan 

sebagainya (Kesmas, 2014). Secara garis besar, faktor-faktor yang 

memepengaruhi kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat, terdiri 

dari empat faktor, yakni faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan (Blum, 1974).  

Keempat faktor tersebut dalam kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam mempengaruhi keempat faktor ini 

tentunya diperlukan berbagai upaya kesehatan. Pada  upaya-upaya pemeliharaan 

dan peningkatan kesehatan terdapat beberapa pendekatan, diantaranya ialah 

pemeliharaan, promosi kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), 

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).  

Notoatmodjo (2010) dalam bukunya berjudul Promosi Kesehatan Teori & 

Aplikasi menjelaskan bahwa promosi kesehatan merupakan pendekatan terhadap 

faktor perilaku kesehatan, untuk itu maka pada kegiatannya promosi kesehatan 

tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Dalam 

mempengaruhi perilaku, diperlukan cara dan pendekatan yang strategis agar 

proses mempengaruhi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada promosi 

kesehatan, cara ini sering disebut dengan “strategi”, yakni teknik atau cara 

bagaimana mencapai atau mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara 
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berhasil guna dan berdaya guna. Pada dasarnya di Indonesia sendiri berdasarkan 

Surat Keputusan Meteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang 

kebijakan nasional promosi kesehatan dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

nomor 1114/ Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi 

kesehatan di daerah, strategi dasar utama promosi kesehatan meliputi 

pemberdayaan, bina Suasana, dan advokasi, serta dijiwai semangat kemitraan 

(Rodiah, Rosfiantika, dan Yanto, 2016). 

Pada pelaksanaannya, strategi dasar tersebut perlu diperkuat dengan 

metode yang lebih konkret sehingga dapat mempermudah pelaksanaan startegi. 

Dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kesehatan, lingkungan hidup, 

kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya, terdapat sebuah konsep 

yang dinamakan pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial ini menurut 

Hermawan (2003) merupakan aplikasi strategi pemasaran komersil untuk 

“menjual” namun yang dijual adalah gagasan dalam rangka mengubah pandangan 

atau perilaku masyarakat, terutama dalam manajemen yang mencakup analisa, 

perencanaan, implementasi dan pengawasan. Pada promosi kesehatan, prinsip 

pemasaran sosial digunakan untuk memperoleh kerangka dalam memilih 

segmentasi sasaran dan menyebarluaskan informasi (promosi) tentang produk dan 

pelayanan yang tersedia (Notoatmodjo, 2010). Dalam konteks tersebut bentuk 

produk dan pelayanan yang dimaksud tentunya merupakan produk dan pelayanan 

kesehatan baik yang nyata (tangible) maupun yang tidak nyata (intangible). 
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Pada praktikanya, penggunan pemasaran sosial untuk keperluan promosi 

kesehatan sebenarnya telah lama dan banyak digunakan, sebagaimana yang akan 

diulas pada sub bab berikutnya. Namun secara akademis selama ini penelitian 

terkait pemasaran sosial yang menganalisis atau mengidentifikasi praktik promosi 

kesehata yang bersifat preventif serta mendasar seperti GERMAS, masih minim 

dilakukan, sebab penelitian sejenis sebagian besar masih meneliti pemasaran 

sosial pada praktik promosi kesehatan yang bersifat rehabilitatif terhadap suatu 

penyakit tertentu, seperti penelitian Tuti Widiastuti (2012) tentang Strategi Pesan 

Promosi Kesehatan Cegah Flu Burung, penelitian T. Muhammad Ilham (2010) 

yang bejudul Strategi Komunikasi Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan 

Kota Bandung Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyakit AIDS, dan J. Scott 

Ashwood, et all (2017) yang berjudul Investment in Social Marketing Campaign 

to Reduce Stigma and Discrimination Associated with Mental Illness Yields 

Positive Economic Benefi ts to California. Selain itu penelitian terkait promosi 

kesehatan yang bersifat pereventif dan mendasar lainnya masih didominasi oleh 

penelitian yang berfokus pada apa yang terjadi dengan komunikas, sebab 

penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya tidak menggunakan pemasaran sosial 

sebagai pendekatan untuk mengetahui proses komunikasi yang dilakukan 

komunikator, seperti penelitian Yulian Putra (2016) yang berjudul Strategi 

Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang 

Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Puskesmas 

Mangkurawang dan penelitian Surisno Satriyo Utomo (2013) tentang Pemasaran 

Sosial Terhadap Kesadaran Hidup Sehat Peternak di Kecamatan Selo Boyolali. 
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Oleh karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab kekurangan dari 

kajian-kajian yang ada sebelumnya. 

2.5 Studi Terdahulu  

 Iksan (dikutip dari Masyhuri dan Zainuddin, 2008, h.100) menyatakan 

bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan 

dalam pendekatan permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, 

kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. 

Menurutnya peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi 

dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga studi 

terdahulu sebagai acuan. Acuan berupa teori-teori dan penemuan-penemuan dari 

berbagai hasil penelitian sebelumnya, peneliti gunakan sebagai refrensi dalam 

penelitian ini guna memperkuat posisi kebaruan pada penelitian ini serta sebagai 

landasan bagi peneliti dalam melihat fenomena atau konsep yang serupa dengan 

penelitian ini.  

 Studi pertama berasal dari penelitian milik Yulian Putra (2016) yang 

berjudul Strategi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tentang Pemahaman Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di 

Puskesmas Mangkurawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan lebih melihat kepada pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) dari strategi promosi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari penelitian ini didapatkan bahwa 

strategi promosi kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai 
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Kartanegara belum mencapai hasil yang diinginkan terkait pada pemahaman  

masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut disebabkan 

karena dalam melakukan strategi promosi terhadap pemahaman masyarakat 

tentang perilaku hidup bersih dan sehat di Tenggarong, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kutai Kartanegara hanya melakukannya dengan cara Advokasi PHBS, 

Bina Suasana (Social Support), Gerakan Masyarakat (empowerment), tidak ada 

strategi khusus atau strategi tambahan lainnya. Untuk itu peneliti dari penelitian 

tersebut memberikan saran agar strategi promosi kesehatan yang telah dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya selanjutnya 

dilakukan lebih efektif lagi dengan menambah strategi-strategi lain sehingga dapat 

lebih maksimal dalam penerapan program kesehatan PBHS maupun program 

kesehatan lainnya.  

 Penelitian tersebut turut berkontribusi dalam memperkaya literatur 

penelitian ini terhadap konsep komunikasi kesehatan dan promosi kesehatan. Di 

samping itu, penelitian tersebut  juga  turut menambah wawasan peneliti tentang 

program PHBS dan penerapannya yang merupakan promosi kesehatan yang lebih 

dulu ada sebelum GERMAS. Melalui penelitian tersebut, peneliti dapat lebih luas 

serta mendalam dalam mendeskripsikan serta menganalisis promosi kesehatan 

program GERMAS pada penelitian ini (karena peneliti bukan hanya mengetahui 

promosi kesehatan program GERMAS saat ini, tetapi juga memiliki gambaran 

tentang promosi kesehatan yang lebih dulu ada sebelum GERMAS).  

 Selanjutnya studi kedua berasal dari penelitian milik Afiong Oku, dkk 

(2016) yang berjudul Communication Strategies to Promote The Uptake Of 
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Childhood Vaccination In Nigeria: A Systematic Map (Strategi Komunikasi 

Untuk Mempromosikan Vaksinasi Pada Anak Kecil Di Nigeria: Sebuah Pemetaan 

Sistematis). Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif dengan fokus kajian pada strategi promosi kesehtan berdasarkan salah 

satu kegiatan kesehatan yaitu pemberian vaksin atau vaksinisasi. Dari penelitian 

ini didapatkan bahwa untuk melancarkan proyek vaksinisasi, penerapan strategi 

sebagian besar dilakukan pada program imunisasi rutin. Jadi dalam melakukan 

strategi promosi kesehatan untuk vaksin, pihak kesehatan Nigeria mengadakan 

talkshow kesehatan oleh petugas kesehatan kepada para ibu-ibu dan pengasuh 

anak tentang pentingnya pemeberian vaksin pada saat mereka melakukan 

kunjungan ke rumah kesehatan setempat untuk melakukan imunisasi rutin, 

sehingga mereka lebih jauh dapat tertarik dan mau bukan hanya untuk melakukan 

imunisasi, tetapi juga untuk melakukan vaksin kepada anak-anaknya. Selain itu 

penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan promosi untuk vaksin, 

pihak kesehatan Nigeria juga turut bekerjasama dengan para opinion leader dan 

perkumpulan pemuda setempat untuk mengingatkan dan mempengaruhi para ibu-

ibu dan pengasuh agar melakukan vaksinisasi pada anak-anaknya. Bahkan pada 

penerapan strategi untuk vaksinisasi ini, pihak kesehatan Nigeria juga turut 

melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mengingatkan kembali para 

ibu-ibu dan pengasuh agar dapat kembali melakukan imunisasi sehingga nantinya 

dapat diberikan pengetahuan kembali mengenai pentingnya vaksinisasi pada anak.  

 Kajian mengenai strategi pada promosi kesehatan di atas memberikan 

gambaran kepada peneliti tentang perbedaan serta kelebihan dari promosi 
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kesehatan yang tidak menggunakan pemasaran sosial (hanya menggunakan 

strategi komunikasi biasa), dengan promosi kesehatan yang menggunakan 

pemasaran sosial. Hal tersebut pun lebih lanjut turut membantu peneliti dalam 

memberikan penjelasan mengenai posisi pemasaran sosial pada promosi 

kesehatan, pentingnya pamasaran sosial dalam promosi kesehatan, kelebihan 

pemasran sosial pada komunikasi kesehatan, dan latar belakang digunakannya 

pemasaran sosial pada penelitian ini. Untuk itu peneliti menggunakan penelitian 

lainnya sebagai acuan.  

 Terakhir, studi ketiga sebagai penelitian terdahulu pada penelitian ini ialah 

penelitian milik Dominic Wettstein, L. Suzanne Suggs, dan Christiane Lellig 

tahun 2012 yang berjudul Social Marketing and Alcohol Misuse Prevention In 

German-Speaking Countries. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mix 

method yang menggunakan mestode kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Dari 

penelitian ini diketahui bahwa meskipun pemasaran sosial telah banyak digunakan 

di negara-negara berbahasa inggris dalam melakukan kampanye untuk promosi 

atau pencegahan permasalahan kesehtan, namun penggunaan pemasaran sosial 

pada negara-negara berbahasa jerman justru sebaliknya. Pada negara-negara 

berbahasa jerman seperti Jerman, Austria, dan Swiss, masih terdapat bukti yang 

sedikit dan terbatas tentang penggunaan pemasaran sosial dalam kampanye-

kampanye kesehatan. Padahal Jerman merupakan negara yang paling padat 

penduduk di Eropa, selain itu bahasa jerman juga bahasa yang paling banyak 

digunakan di Eropa dan pemasaran sosial di negara-negara berbahasa inggris telah 

diakui pula sebagai pendekatan yang tepat dalam menangani promosi dan 
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permasalahan kesehatan. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk 

mengidentifikasi kampanye-kampanye kesehatan penyalahgunaan alkohol yang 

saat itu tengah marak di negara-negara berbahasa jerman, dengan konsep 

pemasran sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemasaran sosial di 

negara-negara berbahasa jerman hampir tidak diketahui (atau digunakan secara 

sadar) kerena keterbatasan literatur dan bukti yang menunjukan efektivitas 

pemasaran sosial pada kampanye-kampanye kesehatan di negara-negara 

berbahasa jerman.  

 Adapun dasar peneliti memilih penelitian tersebut sebagai refrensi adalah 

selain karena penelitian tersebut memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini 

(yakni pemasaran sosial pada promosi kesehatan) sehingga turut memperkaya 

literatur peneliti mengenai pemasaran sosial, melainkan juga lantaran penelitian 

tersebut turut menganalisis pula adanya pemasaran sosial pada promosi kesehatan 

yang pada dasarnya tidak menggunakan pemasaran sosial secara nyata/langsung 

seperti yang terjadi pada objek penelitian ini. Di samping itu dari penelitian 

tersebut juga digambarkan bahwa pemasaran sosial merupakan pendekatan yang 

seringkali digunakan di negara-negara berbahasa inggris di Eropa karena ke 

efektivannya yang sudah terbukti dalam mengurangi serta mengatasi 

permaslahan-permaslahan kesehatan, sehingga hal tersebut memperlihatkan peran 

pentingnya penggunaan pemasaran sosial pada pada promosi kesehatan. Selain 

itu, hasil dari pada penelitian tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas, 

menyiratkan pula tentang pentingnya mengkaji pemasaran sosial pada promosi 

kesehatan guna memperkaya literatur mengenai pemasaran sosial pada promosi 
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kesehatan yang masih minim, karena penelitian mengenai promosi kesehatan yang 

selama ini ada sebagian besar masih berfokus pada perubahan perilaku sasarannya 

atau komunikannya sehingga cenderung melihat promosi kesehtan berdasarkan 

pemahaman sasarannya, bukan pada apa yang dilakukan oleh komunikatornya. 

Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk memberikan kebaruan berupa penelitian 

mengenai fenomena promosi kesehatan yang melihat dari segi komunikatornya, 

sehingga menggunakan pendekatan konsep pemasaran sosial. Berdsarkan 

penjelasan yang telah dipaparkan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

penggunaan pemasaran sosial baik secara praktik maupun secara akademis (dalam 

penelitian), sangat diperlukan. Karenanya penelitian ini menganalisis pemasaran 

sosial pada promosi kesehatan GERMAS. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 
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 Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bagaimana alur dari 

penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap awal peneliti melihat sebuah 

fenomena yang tengah menjadi perbincangan di Indonesia, yakni isu bonus 

demografi yang diprediksi akan menerpa Indonesia di tahun 2020-2030 

mendatang. Kemudian diketahui bahwa fenomena bonus demografi tersebut pun 

ternyata apabila tidak diantisipasi atau dikelola dengan baik oleh negara, dapat 

berdampak negatif pada kesehatan masyrakat, sebab menurut Profil Kesehatan 

Kota Malang tahun 2016 dikatakan bahwa kepadatan penduduk (kondisi 

demografi yang terus meningkat) dapat berpengaruh terhadap kesehatan 

lingkungan (sebab dapat menambah berbagai polusi), dimana faktor lingkungan 

sendiri menurut Blum (1974) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya apabila derajat kesehatan masyarakat 

menurun, maka hal tersebut akan turut berpengaruh terhadap penurunan kualitas 

sumber daya manusia, sebab kondisi kesehatan yang menurun dapat menghambat 

produktivitas manusia. Lebih lanjut lagi, produktivitas manusia dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menyadari potensi tersebut 

kemudian pemerintah Indonesia pun mengambil langkah preventif dan promotif 

guna mencegah dampak negatif dari isu bonus demografi, yakni melalui 

pembuatan promosi kesehatan nasional bernama Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat (GERMAS).  

 Sebagai sebuah program promosi kesehatan nasional yang berangkat dari 

permasalahan demografi, maka program GERMAS menjadi sangat penting 

dilaksanakan dengan lebih maksimal pada wilayah atau daerah yang memiliki 

39 
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permasalahan serupa berupa permasalahan demografi, seperti di wilayah Kota 

Malang. Saat ini diketahui bahwa wilayah Kota Malang merupakan kota yang 

tengah mengalami peningkatan demografi. Peningkatan demografi ini pun diikuti 

pula oleh peningkatan geografi berupa peningkatan curah hujan dalam kurun 

waktu dua tahun terkahir serta penurunan pencapaian PHBS (dalam kurun waktu 

yang sama). Untuk itu GERMAS di wilayah Kota Malang merupakan sebuah 

program promosi kesehatan yang tepat dan perlu dilaksanakan dengan lebih 

maksimal.  

 Lalu dalam pelaksanaannya, promosi kesehatan program GERMAS di 

wilayah Kota Malang selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. 

Dalam upaya memaksimalkan GERMAS, Dinas Kesehatan Kota Malang 

diketahui hingga saat ini tengah mengerahkan delapan strategi yang diikuti pula 

dengan penggunaan berbagai media promosi untuk mendukungknya. Upaya 

tersebut kemudian disadari peneliti memiliki keidentikan dengan unsur promosi 

dan promotion tools pada konsep pemasaran sosial. Untuk itu pada penelitian ini 

pelaksanaan promosi kesehatan program GERMAS di wilayah Kota Malang oleh 

Dinas Kesehatan Kota Malang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan 

konsep pemasaran sosial guna melihat fenomena penerapan promosi kesehatan 

GERMAS dari sisi komunikator (Dinas Kesehatan Kota Malang). Selanjutnya 

untuk mengkaji GERMAS di Kota Malang dengan menggunakan pendekatan 

konsep pemasaran sosial, peneliti akan menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur 

yang mempengaruhi aspek promosi pada konsep pemasaran sosial, yang terdiri 

dari target, pesan, media, dan komunikator yang digunakan. 

40 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Paradigma, Jenis, dan Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif 

merupakan tradisi Sosiologi dan Antropologi yang menjadi bagian penting dalam 

penelitian komunikasi, yang menjelaskan bahwa realitas sosial pada interaksi 

sosial merupakan dasar dari komunikasi, bukan saja menampakkan fenomena, 

lambang atau bahasa yang digunakan, tetapi juga menampakan komunikasi 

interpersonal di antara anggota-anggota sosial tersebut (Lindlof, 1995, h.414). 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, pada penelitian program GERMAS ini 

peneliti akan menggambarkan realitas sosial yang ditunjukan bukan hanya melalui 

lambang atau bahasa yang digunakan, tetapi juga melalui proses komunikasi 

interpersonal yang melibatkan individu-individu pada proses promosi kesehatan 

program ini, sehingga untuk itu peneliti menggunakan paradigma interpretif pada 

penelitian ini.  

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Creswell (dikutip dari  Iskandar, 2009, h.11) menyatakan bahwa 

metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. 

Bogdan dan Taylor (dikutip dari Moleong, 2010, h.4) menjelaskan bahwa 

metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, pada 

41 
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penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena peneliti 

hendak menyelidiki suatu fenomena sosial berupa promosi kesehatan program 

GERMAS, yang mana program tersebut merupakan program kesehatan terbaru 

dari Dinas Kesehatan RI pada tahun 2017. Selain itu, peneliti memilih 

menggunakan metode kualitatif karena pada penelitian ini peneliti akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari prilaku orang-orang 

yang terlibat dalam promosi kesehatan program GERMAS di Kota Malang. Untuk 

itu dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengungkapkan situasi 

dan permasalahan yang dihadapi dalam promosi kesehatan program GERMAS 

ini. 

 Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data untuk mengumpulkan informasi aktual secara 

rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah dan praktek-

praktek yang berlaku, membuat perbandingan dan evaluasi, menentukan apa yang 

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang 

akan datang (Rakhmat, 2007). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

aktual secara rinci yang dapat menjelaskan program GERMAS, untuk 

mengidentifikasikan masalah serta praktik-praktik komunikasi yang terjadi pada 

program GERMAS, dan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai 
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proses pemasaran sosial pada promosi kesehatan program GERMAS yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pada penelitian ini, penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Malang 

pada bagian Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat. Peneliti memilih 

tempat penelitian ini karena peneliti menyesuaikan dengan permasalahan 

penelitian yang tengah terjadi di wilayah Kota Malang, sehingga peneliti merujuk 

pada Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pihak yang bertanggung jawab pada 

perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan program GERMAS di wilayah 

Kota Malang. Secara umum waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 

2017 sampai April 2018. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Menurut Moleong (2005, h.93), masalah dalam penelitian kualitatif 

bertumpu pada suatu fokus penelitian. Berdasarkan  pernyataan tersebut, untuk itu 

fokus penelitian ini ialah aspek promosi dalam bauran pemasaran sosial pada 

promosi kesehatan program GERMAS oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, yang 

meliputi: 

a. Target  

Identifikasi terhadap target yang merupakan sasaran penyampaian pesan 

promosi dari produk sosial pada promosi kesehatan program GERMAS. 

b. Pesan  

Identifikasi terhadap pesan yang merupakan hal-hal yang dikomunikasikan 

dalam promosi produk sosial pada promosi kesehatan program GERMAS. 
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c. Media  

Identifikasi terhadap media yang merupakan alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pemasaran sosial dari 

komunikator kepada target pemasaran sosial pada promosi kesehatan 

program GERMAS. 

d. Komunikator 

Identifikasi terhadap komunikator yang merupakan pihak-pihak yang 

menyampaikan pesan pemasaran sosial pada promosi kesehatan program 

GERMAS. 

3.4  Sumber Data  

 Suharsimi Arikunto (2008, h.52) mengemukakan bahwa sumber data 

dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Lebih lanjut 

Lofland (dikutip dari Moleong, Lexy, 2009, h.157) menjelaskan bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan/skunder seperti dokumen dan lain-lain. 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data 

yang berupa hasil wawancara pada informan penelitian. Ada pula beberapa 

sumber data tambahan lain yang termasuk dalam data sekunder, yaitu berupa data-

data dokumen dari Dinas Kesehatan Kota Malang (Profil Kesehatan Kota Malang, 

Juknis, foto, dan video) yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat. 

3.5 Teknik Pemilihan Informan 

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk itu seorang informan harus 
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mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Meleong, 2007, h.132). 

Pada penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik  

purposive sampling.  Purposive sampling termasuk satu dari beberapa jenis teknik 

pengambilan sampel nonprobabilitas, karena pada teknik tersebut peneliti tidak 

bertujuan untuk menggeneralisasikan temuan penelitian (Mulyana, 2008, h.187). 

Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah lima orang. Tiga diantaranya 

merupakan informan kunci yang diambil dari kepala serta karyawan bagian 

promosi kesehtan & pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang, 

dan dua lainnya adalah kader program GERMAS (puskesmas/posyandu atau lain 

sebagainya), serta sasaran pogram GERMAS Kota Malang. Adapun penentuan 

serta pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan 

kriteria berikut:  

a. Pihak yang mengetahui program GERMAS karena secara aktif mengikuti 

program GERMAS setidaknya dalam kurun waktu satu tahun setelah 

program GERMAS dicanangkan pemerintah. 

b. Pihak yang terlibat pada program GERMAS karena turut bertanggung 

jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program GERMAS. 

 Pada penelitian ini teknik pemilihan informan menggunakan purposive 

sampling karena teknik tersebut dianggap cocok dengan masalah penelitian yang 

akan peneliti bahas, yaitu program promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang 

oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Berdasarkan pemilihan teknik informan dan 

masalah penelitian tersebut, pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan 

atas pertimbangan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang 
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dibutuhkan dalam penelitian (informasi mengenai program GERMAS di Kota 

Malang), sehingga melalui teknik tersebut diharapkan dapat memudahkan peneliti 

dalam menelusuri situasi yang diteliti.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan satu proses untuk mendapatkan data 

empiris melalui responden atau informan dengan menggunakan metode tertentu 

(Silalahi, 2009, h.280). Dengan kata lain, berdasarkan pengertian tersebut maka 

proses pengumpulan data dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk 

mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Maka 

adapun teknik pengumpuan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Wawancara Mendalam (in-depth interview) 

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2010, h.108). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara mendalam kepada pihak promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota 

Malang karena peneliti ingin menggali informasi yang lengkap dan mendalam 

mengenai sikap, pengetahuan, rencana, dan pandangan informan mengenai 

promosi kesehatan program GERMAS yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Malang pada warga Kota Malang. 
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2. Dokumentasi 

Arikunto (2002, h.206) mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah mencari 

data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini bentuk pengumpulan 

data dengan metode dokumentasi yang digunakan peneliti ialah berupa buku 

elektronik (e-book) milik Dinas Kesehatan Kota Malang yang diperoleh peneliti 

dari bagian Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kota Malang. Adapun e-book 

ini merupakan e-book profil kesehatan Kota Malang pada tahun 2015 & 2016, 

yang kemudian peneliti gunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan Kota 

Malang sehingga dapat memberikan bukti pada permasalahan penelitian.   

3.7 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pada 

penelitian ini proses analisis data secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan 

model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014). Pemilihan analisis data 

dengan menggunakan model ini karena peneliti menilai bahwa model ini sudah 

cukup akurat untuk menggali data yang peneliti miliki, selain itu model ini 

merupakan model yang cukup relevan karena terakhir direvisi pada tahun 2014. 

Adapun model analisis data ini meliputi:  

1. Data Condentation (Kondensasi Data)  

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksikan, dan atau mentransformasikan data yang diperoleh selama 
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penelitian berlangsung. Makna dari kondensasi mengacu pada penguatan data. 

Dalam model sebelumnya menggunakan istilah reduksi yang berarti mengurangi 

data. Sedangkan dalam kondensasi data tidak dihilangkan melainkan dirangkum, 

diparafrase, maupun digabungkan dengan data lainnya. Kondensasi data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui merangkum hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sesuai dengan masing–masing aspek. Data hasil rangkuman 

kemudian dipakai sebagai data penelitian.  

2. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data dikondensasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif. Meskipun begitu untuk mempermudah dalam penarikan 

penyajian data diharapkan dapat dalam bentuk matriks, grafik, diagram, maupun 

pemetaan. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif, serta 

tabel pada salah satu aspek.  

3. Conclution Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan Penarikan kesimpulan diambil dari data yang terkumpul 

kemudian diverifikasi terus menerus selama proses penelitian berlangsung agar 

data yang didapat terjamin ke absahan dan objektifitasnya, sehingga kesimpulan 

terakhir dapat dipertanggung jawabkan (Miles, Huberman, dan Saldana 2014, 

h.30-32). 
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3.8 Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting untuk diuji, hal ini 

dilakukan guna memperoleh data yang valid sehingga penelitian benar-benar 

ilmiah. Penelitian ini menggunakan keabsahan data yang merujuk pada kreteria 

yang disebut  dengan goodness criteria yang ditawarakan oleh LincoIn dan Guba 

dalam Bryman (2008, h.377) yakni kepercayaan (trustworthiness) dan keaslian 

(authenticity). 

 Dalam aspek kepercayaan (trustworthiness) terdapat empat kreteria, yaitu 

(Bryman, 2008, h.273-276) : 

a. Credibilty atau kredibilitas, berkaitan dengan bagaimana temuan hasil dari 

penelitian dapat diterima oleh masyarakat yang diteliti. Penerapan dalam 

penelitian ini adalah dengan melaukan pengujian penelitian dengan dosen 

ilmu komunikasi. 

b. Transferbility atau sama dengan validitas eksternal yang merupakan 

tentang kemungkinan hasil penelitian untuk dapat diterapkan pada konteks 

lain. Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat dijadikan rujukan atau 

penelitian terdahulu untuk penelitian lainnya. 

c. Dependability atau reliabilitas, berkaitan dengan adanya penilaian secara 

keseluruhan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

proses penelitian ini peneliti melakukan konfirmasi dengan para informan 

dan pembimbing skripsi yang berhubungan dengan penelitian. 

d. Confirmability yang sama dengan objektivitas. Pada penelitian ini sebisa 

mungkin peneliti menyajikan data tanpa memasukan opini pribadi. 



50 
 

 Authenticity atau keaslian adalah kreteria yang dapat memunculkan 

persoalan yang lebih luas berkaitan dengan dampak politis dari penelitian yang 

meliputi sebagai berikut (Bryman, 2008, h.273-276) : 

a. Fairness, menekankan pada kejujuran dalam penelitian. Apakah data 

wawancara dari penelitian bersumber dari hanya satu informan atau lebih. 

Pada penelitian ini data wawancara tidak bersumber dari satu informan, 

melainkan lebih (5 informan) dan data didukung pula oleh data 

dokumentasi berupa buku profil kesehatan 2015 & 2016 yang diperoleh 

dari Dinas Kesehatan Kota Malang. 

b. Ontological authenticity, memiliki pengertian apakah penelitian yang 

dilakukan dapat membantu masyarakat untuk memahami lingkungan 

sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarluaskan data penelitian 

pada beberapa kalangan, seperti meletakan hasil penelitian di perpustakaan 

Universitas Brawijaya dan mengirimkan hasil penelitian kepada 

tokoh/instansi yang diteliti. 

c. Educative authenticity, menekankan pada apakah penelitian yang 

dilakukan dapat membantu masyarakat untuk dapat lebih menghargai 

pandangan atau perspektif lain di masyarakat. Pada latar belakang 

penelitian ini dijelaskan mengapa GERMAS yang merupakan objek 

penelitian ini diciptakan. Dari hal tersebut secara tidak langsung turut 

memberikan gambaran pula mengenai pentingnya GERMAS sehingga 

dapat membantu masyarakat untuk lebih menghargai pandangan lain 

mengenai hidup sehat. 
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d. Calatytic authenticity, menekankan pada apakah penelitian ini dapat 

mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengubah lingkungan. 

Melalui data dokumentasi yang dipeoleh dari Dinas Kesehatan yang beupa 

buku profil kesehatan Kota Malang tahun 2015 & 2016, didapatkan serta 

ditegaskan permasalahan penelitian. Melalui fakta pada permaslahan 

penelitian tersebut, penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk 

terlibat dalam mengubah lingkungan. 

e. Tactical authenticity, menekankan pada apakah penelitian ini 

mengikutsertakan masyarakat untuk mengambil langkah yang diperlukan 

untuk terlibat dalam melakukan tindakan terapan dalam penelitian.  

3.9 Etika Penelitian 

 Etika mengatur segalanya agar berjalan dengan seimbang dan selaras tanpa 

adanya pihak yang dirugikan (Herdiansyah, 2010, h.30). Termasuk dalam 

melakukan penelitian, etika penelitian wajib digunakan oleh peneliti. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Herdiansyah (2101) bahwa etika dalam penelitian menyangkut 

masalah tata aturan dan nilai bagi penelti maupun yang diteliti agar tidak terjadi 

benturan antar nilai yang dianut oleh kedua belah pihak atau untuk menghindari 

eksploitasi dan manipulasi yang berdampak pada merugikan salah satu pihak.  

 Penelitian ini menggunakan dasar etika dimana narasumber/informan 

bebas menentukan apakah identitas dirinya bisa atau tidak ditampilkan. Selain itu, 

pada penelitian ini peneliti juga tidak memaksa narasumber/informan untuk 

memberikan informasi yang tidak ingin dikatakan. Adapun prinsip etika pada 

penelitian ini ialah: 
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1. Menghargai Narasumber 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti bertanya kepada calon 

narasumber/informan mengenai persetujuannya, apakah setuju untuk 

diwawancarai dan dijadikan informan atau tidak. 

2. Anonimity 

Anonimity merupakan jaminan untuk tidak menyantumkan identitas diri 

yang sebenarnya dari narasumber. Pada penelitian ini, setelah peneliti 

menanyakan calon narasumber/informan, peneliti menanyakan kembali 

mengenai kebersediaannya apakah identitasnya berkenan untuk 

ditampilkan atau tidak. 

3. Confidentiality 

Confidentiality merupakan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik 

informasi maupun masalah-masalah lainnya. Pada penelitian ini, semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran Umum Program GERMAS 
 
 

Saat ini Indonesia tengah diterpa tantangan besar terkait masalah 

kesehatan. Di saat penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA) dan tuberkulosis belum tuntas teratasi, kini terjadi pergeseran pola 

penyakit, di mana penyakit tidak menular (PTM) semakin meningkat, ditambah 

lagi dengan munculnya penyakit-penyakit baru (Susilawati, 2017). Berdasarkan 

data Kementerian Kesehatan pada 2015, PTM seperti stroke, penyakit jantung 

koroner (PJK), gagal ginjal kronik, kanker dan diabetes menduduki peringkat 

tertinggi. Begitu pula dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu 

Indonesia Sehat (KIS), jenis penyakit katastropik tersebut diketahui menghabiskan 

biaya paling besar. Guna mewujudkan Indonesia sehat, Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo memprakarsai lahirnya GERMAS dengan 

mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya 

kuratif-rehabilitatif (Herman, 2016). 

 
Melalui Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat, Presiden menginstruksikan tujuh kegiatan yang 

sekaligus menjadi indikator GERMAS, yaitu aktivitas fisik, konsumsi buah dan 

sayur dan, pemerikasaan kesehatan secara rutin, tidak merokok, tidak 

mengonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban, 

kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 
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dan para Gubernur dan Bupati atau Walikota (Wibisono, 2017). Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan 

terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa 

dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk 

meningkatkan kualitas hidup (Ladia,2017). Pada dasarnya sebagai sebuah gerakan 

atau program kesehatan nasional yang dilaksanakan menyeluruh di seluruh 

Indonesia, GERMAS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta 

masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan 

mengurangi beban biaya kesehatan (Wisnubro, 2017). 

 
Berbeda dari beberapa program yang ada dan pernah ada seperti gerakan 

Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 

serta Keluarga Sehat (KS), berdasarkan berita yang dilansir beritasatu.com pada 7 

Desember 2016, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, 

Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi menjelaskan bahwa jika dibandingkan 

dengan gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, GERMAS memiliki 

gerakan yang lebih masif, lebih terstruktur dan melibatkan semua komponen 

bangsa, mulai dari masyarakat sebagai individu, keluarga, pemerintah, dunia 

usaha, organisasi kemasyarakat, hingga akademisi untuk mulai menggerakkan 

hidup sehat dan berperilaku hidup sehat (Herman, 2016). Lebih lanjut, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Sukardi, selaku staff promosi kesehatan & 

pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang pada 22 Desember 

2017, sedikit berbeda dengan PHBS, GERMAS merupakan program yang 

dilaksanakan secara bertahap sekaligus merupakan penajaman dari program 
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PHBS yang terdiri dari sepuluh indikator. Selain itu berdasarkan hasil wawancara 

dengan Anik, selaku staff promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat Dinas 

Kesehatan Kota Malang pada 16 Maret 2018, GERMAS pada pelaksanannya 

dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus menunggu diarahkan oleh tenaga 

kesehatan, tenaga medis, dan para medis seperti halnya program KS. 

 
Gerakan ini diluncurkan pada 15 November 2016 di Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta serentak di sembilan lokasi lainnya, 

Kabupaten Bogor, Kabupaten Pandeglang, Kota Batam, Kota Jambi, Kota 

Surabaya, Kota Madiun, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Padang Pariaman 

(Kominfo, 2016). Sebagai sebuah gerakan yang berangkat dari Instruksi Presiden, 

untuk mewujudkan Nawacita butir lima (meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia), serta sebagai upaya revolusi mental, maka gerakan ini merupakan 

gerakan atau program kesehatan nasional yang dilaksanakan menyeluruh di 

seluruh Indonesia (Hardi, 2016). Pada tahap awal GERMAS difokuskan pada tiga 

kegiatan, yaitu melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, mengonsumsi buah 

serta sayur, dan memeriksakan kesehatan secara rutin (Tohamaksun, 2017). 

 
4.2 Gambaran Umum Kondisi Kesehatan Warga Kota Malang 

 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting 

keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Dalam indeks pembangunan 

manusia atau yang dikenal dengan Human Development Index, terdapat 3 

indikator yang menentukan, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009, pembangunan 

kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, 
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manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, 

gender dan nondiskriminatif serta norma-norma agama. Sedangkan tujuan dari 

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Dinkes, 2016). 

 
Kota Malang adalah kota kedua terbesar di Jawa Timur yang menjadi 

salah satu kota tujuan wisata di wilayah Jawa Timur karena potensi alam dan 

iklimnya. Letaknya yang berada di daerah pegunungan, 440-667 meter di atas 

permukaan laut, dan di tengah-tengah Malang Raya, menjadikan Kota Malang 

sebagai salah satu tujuan wisata wilayah Malang Raya (Dinkes, 2015). Kota 

Malang juga merupakan salah satu pusat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan di 

wilayah Jawa Timur. Sebagai salah satu pusat perekonomian, terlihat dari 

banyaknya pusat-pusat perbelanjaan serta pusat-pusat bisnis, sebagai salah satu 

pusat kebudayaan dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat yang bersejarah, 

dan sebagai salah satu pusat pendidikan dapat dilihat dari banyaknya tempat 

pendidikan di Kota Malang (Dinkes, 2016). 

 
Berbagai potensi yang ada pada Kota Malang dari mulai kota terbesar 

kedua di wilayah Jawa Timur sehingga menjadikan kota ini sebagai pusat 

perekonomian, kebudayaan, dan pendidikan, hingga potensi alam serta iklimnya 

yang menjadikan Kota Malang menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah Jawa 

Timur, membuat kota ini terus mengalami peningkatan jumlah serta kepadatan 

penduduk (Dinkes, 2015). Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Malang (2015 & 
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2016), diketahui hingga dua tahun terakhir Kota Malang tengah mengalami 

peningkatan demografi dan geografi. Dari sisi demografi, diketahui pada tahun 

2015 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 851.298 dengan kepadatan 

penduduk 7.734,85 jiwa/Km
2
, lalu jumlah ini pun meningkat pada tahun 2016 

menjadi 856.410 dengan kepadatan penduduk mencapai 7.781,130 jiwa/Km
2
 

(Dinkes, 2016). Di saat yang sama, dari segi geografi diketahui pula telah terjadi 

peningkatan curah hujan pada wilayah Kota Malang (Dinkes, 2016). 

 

Bagai dua sisi mata uang, kondisi tersebut pun dapat menjadi peluang 

sekaligus ancaman bagi Kota Malang. Apabila kondisi tersebut dapat dikelola 

dengan baik oleh Pemerintah Kota Malang, maka melalui peningkatan kuantitas 

demografi yang bila diikuti pula dengan peningkatan kualitas demografi 

(penduduk), kian memungkinkannya potensi yang dimiliki Kota Malang semakin 

berkembang dan dapat dikelola dengan baik. Namun apabila kondisi peningkatan 

kuantitas demografi Kota Malang tidak diikuti pula dengan peningkatan kualitas 

demografi, maka hal itu dapat memberikan ancaman bagi Kota Malang. 

 
Ancaman tersebut mengingat kondisi demografi (penduduk) merupakan 

kondisi yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan. Terlebih lagi kondisi seperti 

itu di Kota Malang pun diikuti juga oleh peningkatan kondisi geografi (curah 

hujan) yang akan mempengaruhi peningkatan suhu udara. Asumsi tersebut pun 

didukung oleh pernyataan Blum (1974) tentang empat faktor yang dapat 

mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, keadaan demografi 

dan geografi merupakan bagian dari faktor lingkungan yang sangat berpengaruh 
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terhadap derajat kesehatan, baik kesehatan individu, maupun masyarakat ataupun 

lingkungan. 

 
Disisi lain keadaan geografi Kota Malang yang pada dasarnya terletak di 

daerah pegunungan sehingga membuat suhu udara Kota Malang lebih tinggi dari 

suhu udara normal (rata-rata suhu udara Kota Malang sekitar 25-26 derajat C), 

serta peningkatan curah hujan di wilayah Kota Malang yang terus terjadi dalam 

kurun waktu dua tahun terakhir, seolah kian mengancam kesehatan warga Kota 

Malang (Nurdin, 2015). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tim medis dan 

peneliti dari Yale University pada tahun 2014, diketahui bahwa tubuh seseorang 

ketika berada dalam suhu udara normal, maka sistem pertahanan tubuh akan 

bekerja secara normal dengan membentuk sistem ikatan yang terbuat dari sejenis 

arsenal protein, yang bekerja menjaga pertahanan tubuh dari serangan virus 

(Deherba, 2017). Jika begitu apabila suhu turun pada angka kisaran 91,4 derajat F 

atau sekitar 33 derajat C, maka sistem pertahanan tubuh terhadap virus menurun 

kerena sel dalam sistem pernapasan menurunkan produksi arsenal protein yang 

menjadi benteng pertahanan awal dari serangan virus (Deherba, 2017). 

 
Tidak berhenti disitu, kondisi tersebut pun seolah kian diperparah dengan 

perilaku masyarakat Kota Malang yang kerap membuang sampah di sungai. 

Berdasarkan berita yang dilansir malangtoday.net pada 23 Januari 2018, Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Poetranto mengatakan 

keprihatinannya terhadap kebiasaan buruk warga Kota Malang itu, karena 

menurutnya meskipun sudah dipasang papan pengumuman di berbagai titik aliran 

sungai dan sudah ditetapkan hukuman tipiring (tindak pidana ringan) 
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terhadap perilaku tersebut, namun hal itu pun seolah tidak digubris, padahal 

menurutnya sungai di wilayah Kota Malang merupakan salah satu sumber yang 

digunakan PDAM untuk mengolah air minum (Anggraeni, 2018). Dengan potensi 

yang dimiliki Kota Malang sekaligus kondisi-kondisi yang ada pada Kota Malang 

saat ini, maka sudah sepatutnya aspek kesehatan di wilayah Kota Malang 

diperhatikan, mengingat kesehatan merupakan salah satu indikator penting 

keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah yang terdapat dalam indeks 

pembangunan manusia. 

 
4.3 Profil Informan 

 

Pada penelitian ini sebagian besar informan merupakan pekerja yang 

berada pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada Dinas Kesehatan 

Kota Malang, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan seksi 

yang berada pada Bagian Kesehatan Masyarakat. Namun karena GERMAS 

merupakan sebuah promosi kesehatan yang berbentuk gerakan, sehingga 

pelaksanaan GERMAS oleh Dinas Kesehatan Kota Malang tidak hanya 

melibatkan Seksi Promosi dan Pemeberdayaan Masyarakat saja, melainkan juga 

turut melibatkan Seksi lain seperti Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan 

Olahraga. Berikut profil informan pada penelitian ini: 

 

a. Bapak Tomi 

 

Merupakan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Malang. Pada penelitian ini beliau 

 
merupakan informan kunci, karena beliau secara umum bertugas 

mengkoordinasi segala bentuk kegiatan promosi kesehatan dan 
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pemberdayaan masyarakat, sehingga pada penelitian ini beliau merupakan 

sosok yang membantu sekaligus mengarahkan peneliti kepada informan 

lainnya untuk dapat peneliti wawancarai dan mintakan data. 

 
b. Bapak Sukardi 

 

Merupakan Staff Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas 

Kesehatan Kota Malang. Secara umum pada seksinya beliau merupakan 

tenaga fungsional penyuluh kesehatan, lebih khusus beliau bertugas dalam 

pengurusan media promosi (media cetak, elektronik, dan lainnya). 

 
c. Ibu Anik 

 

Merupakan Staff Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas 

Kesehatan Kota Malang. Pada seksi tersebut, beliau berperan sebagai 

tenaga fungsional administrasi kesehatan, sehingga bertugas mengurus 

data-data. 

 
d. Mbak Ayu 

 

Merupakan Staff Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas 

Kesehatan Kota Malang. Pada seksi tersebut, beliau merupakan tenaga 

fungsional penyuluh kesehatan yang bertugas mengurus pemberdayaan di 

institusi pendidikan seperti uks dan pramuka saka bakti husada. 

 
e. Mbak Enis 

 

Merupakan Staff Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas 

Kesehatan Kota Malang. Pada seksi tersebut, beliau juga merupakan 

tenaga fungsional penyuluh kesehatan, namun lebih bertugas pada 
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pemberdayaan masyarakat seperti upaya kesehatan di Posyandu dan 

Puskesmas. 

 
f. Bapak Nuris 

 

Merupakan Staff Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga, Dinas 

Kesehatan Kota Malang. Pada penelitian ini beliau merupakan informan 

yang mewakili Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga, selaku 

seksi yang menjalankan program penjamah makanan. 

 

4.4 Penyajian Data 
 

4.4.1 Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai Fasilitator GERMAS Kota 

Malang 
 

Sebagai sebuah gerakan yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat serta wujud dari upaya meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia, GERMAS lahir sebagai sebuah gerakan kesehatan yang tidak 

berdiri sendiri, melainkan turut serta melibatkan berbagi sektor lain. Hal tersebut 

pun tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang GERMAS, GERMAS 

merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersma-

sama oleh seluruh komponen bangsa, untuk itu pada pelaksanaan GERMAS baik 

di tingkat pusat maupun daerah, tidak hanya melibatkan Kementerian, 

Departemen, dan Dinas Kesehatan saja, melainkan juga turut melibatkan berbagai 

sektor dan komponen bangsa lainnya. Seperti yang terjadi pada pelaksanaan 

GERMAS di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang mengakui bahwa pada 

pelaksanaan GERMAS di Kota Malang, tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan 

Kota Malang saja, melainkan juga melibatkan sektor lain seperti pemerintah 

daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain. sehingga pada program 
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GERMAS ini Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan fasilitator, seperti yang 

 

diungkap oleh Bapak Tomi sebagai berikut: 

 

“GERMAS itu sebenarnya bukan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, 

dilakukan oleh semua pemerintah Kota Malang dan masyarakat, termasuk 

juga dengan instansi yang lain, termasuk LSM, termasuk juga perguruan 

tinggi. GERMAS itu bukan dilakukan pemerintah, tetapi dilakukan 

masyarakat. Masyarakat yang melakukan, kita yang memfasilitasi” 

(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Selain sebagai fasilitator, menurut Bapak Tomi, posisi Dinas Kesehatan 

 

Kota Malang pada program GERMAS juga dapat diibaratkan bagai garda depan. 

 

Hal tersebut lantaran pada dasarnya program GERMAS merupakan program yang 

 

bersentuhan dengan kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan lah yang menjadi garda 

 

depannya, sebagai mana yang diungkapkan beliau seperti berikut: 

 

“Sebenarnya ketuanya itu bukan Dinas Kesehatan, sebenarnya ketuanya 

itu ada litbang, ada perencanaan dan penelitian lingkungan. Hanya saja ada 

satu anggotanya..ya disana...kerana ini bersentuhan dengan kesehatan..ya 

jadi mau gak mau ya Dinas Kesehatan ya tetap di garda depan untuk 

membangun kesepahaman dan koordinasi itu” (Wawancara dengan Bapak 

Tomi, tanggal 6 Desember 2017). 
 

Namun  sebagai  pihak  fasilitator,  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  tidak  hanya 

 

melakukan pelaksanaan GERMAS saja, tetapi juga menyusun perencanaan, dan 

 

melakukan pengkoordinasian untuk program GERMAS. 

 

Perencanaan program GERMAS di Kota Malang diawali oleh penerapan 

 

strategi promosi kesehatan (konvensional) yang terdiri dari advokasi, bina 

 

suasana, dan pemeberdayaan masyarakat. Selanjutnya setelah Dinas Kesehatan 

 

Kota Malang  melakukan perencanaan, Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan 

 

pengkoordinasian untuk mematangkan rencana kerja masing-masing Organisasi 

 

Perangkat Daerah (OPD) terhadap program GERMAS, seperti yang diungkapkan 

 

Bapak Tomi sebagai berikut: 
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“Jadi setelah advokasi, tahapnya koordinasi, mematangkan rancangan 

kerja masing-masing OPD daerah. Kan gak mungkin GERMAS hanya 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, otomatis itu kan harus dilaksanakan 

oleh seluruh perangkat daerah yah” (Wawancara dengan Bapak Tomi, 

tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Terakhir untuk pelaksanaan GERMAS di Kota Malang, agar dapat diterapkan 

 

hingga seluruh Kota Malang, Dinas Kesehatan  Kota Malang  melakukannya 

 

dengan melibatkan peran keder Puskesmas dan Posyandu sebagai perpanjangan 

 

tangan dari Dinas Kesehatan. Hal tersebut terungkap dari wawancara yang peneliti 

 

lakukan saat peneliti tanyakan mengenai beberapa hal, seperti saat peneliti 

 

menanyakan tentang kegiatan apa lagi yang selanjutnya akan dilakukan selain 

 

melakukan strategi promosi kesehetan (advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan 

 

masyarakat), launching, dan road show, kemudian hal tersebut ditanggapi oleh 

 

Bapak Tomi sebagai beriku: 

 

“Jadi masyarakat yang masih belum bisa melakukan ini nanti kita 
dampingin. Apa sih kesulitannya mereka melakukan tiga fokus itu, nanti 

kita dampingi, baik dengan kader relawan posyandu, kader tenaga-tenaga 
kesehatan” (Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 

 

Begitu pula saat peneliti tanyakan mengenai ada atau tidaknya waktu tertentu 

 

untuk Dinas Kesehatan Kota Malang meninjau Kampung GERMAS kepada Mbak 

 

Ayu, beliau pun menjawab: 

 

“Kalo disana kan sudah ada Puskesmas, jadi biasanya orang Puskesmas 

yang mengontrol, soalnya kan itu wilayahnya mereka kan. Karena kan kita 

punya perpanjangan tangan dari Puskesmas kan, wilayanya mana, 

wlayahnya mana, nanti mereka yang bergerak, nanti mereka yang 

menindak lanjuti” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 20 Maret 

2018). 
 

Lebih lanjut dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan juga diketahui 

 

bahwa  untuk  menjangkau  warga  Kota  Malang  ditingkat  RW  agar  melakukan 

 

GERMAS, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang menggunakan kader Posyandu 
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sebagai  perpanjangan  tangannya,  hal  itu  tercermin  dari  jawaban  Bapak  Tomi 

 

terkait pertanyaan peneliti mengenai dimana penyuluhan yang selanjutnya akan 

 

dilakukan, sebagai berikut: 

 

“Tadi lagi jalan di sekolah, di posyandu. Rencananya mulai besok hari 
Rabu di posyandu di masing-masing RW.” (Wawancara dengan Bapak 

Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Sedangkan untuk menjangkau warga Kota Malang pada lingkup yang lebih luas 

 

seperti di tingkat kelurahan, Dinas Kesehatan Kota Malang menggunakan kader 

 

Puskesmas sebagai perpanjangan tangannya, seperti yang diungkapkan oleh Mba 

 

Ayu saat peneliti tanyakan mengenai ada atau tidaknya  data terkait senam-senam 

 

yang diadakan di Kelurahan-Kelurahan, sebagai berikut: 

 

“Yang megang itu biasanya Puskesmas-Puskesmas, karena kegiatannya 
Puskesmas, jadi Puskesmas yang mendokumentasikan. Kalo di kita cuma 

ada kegiatan yang lingkupnya lintas sektoral” (Wawancara dengan Mba 

Ayu, tanggal 20 Maret 2018). 
 

Sebagai perpanjangan tangan dari dari Dinas Kesehatan Kota Malang, para kader 

 

Posyandu dan Puskesmas awalnya sebelum mensosialisasikan GERMAS, mereka 

 

diberi pelatihan tentang GERMAS terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan Kota 

 

Malang pada tanggal 13 Oktober 2017 di Dinas Kesehatan Kota Malang , dari 

 

pelatihan tersebut Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki maksud agar mereka 

 

(para kader) dapat menyebarkan GERMAS kepada masyarakat yang berada pada 

 

lingkup kerja mereka, seperti yang disampaikan oleh Bapak Tomi sebagai berikut: 
 

 

“Kemarin Jumat kemarin disini kita sudah melatih kader kelurahan itu 

Puskesmas, kita sudah melatih kader RW-RW Posyandu, kader wanita-

wanita PKK untuk agar tau apa itu GERMAS, sehingga nanti harapan 

kami dia dapat membagikan sebagai fasilitator untuk kegiatan GERMAS” 

(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
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Melalui hal tersebut (pelatihan terhadap para kader), diharapkan nantinya melalui 

penyuluhan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang serta dibantu dengan para kader-

kader tersebut, GERMAS dapat dilaksanakan menyeluruh di seluruh Kota Malang 

seperti yang Dinas Kesehatan Kota Malang harapkan. 

 
“Lalu kemudian strategi yang lain adalah kita penyuluhan, kita modelnya 

menyeluruh Kota Malang, dalam artian tidak hanya beberapa segmen aja, 

nanti kita upayakan semua titik-titik di Kota Malang itu kita jangkau” 

(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai fasilitator promosi 

kesehatan program GERMAS di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang 

juga turut melatih para kader Posyandu dan Puskesmas sebagai perpanjangan 

tangannya sekaligus sebagai komunikator GERMAS pada tingkat lanjutan 

(tingkat yang lebih kecil). 

 

4.4.2 Strategi Promosi Kesehatan pada GERMAS Kota Malang 
 

Seperti program kesehatan nasional lainnya, pada pelaksanaan GERMAS 

tentunya diperlukan penerapan strategi promosi kesehatan (yang terdiri dari 

advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat) terlebih dahulu sebagai 

langkah awal untuk mensosialisasikan program sebelum masuk pada tahap 

pelaksanaan program. Strategi ini merupakan startegi konvensional dari 

kementerian kesehatan yang menjadi tahap awal setiap kegiatan promosi 

kesehatan. Begitupula yang terjadi pada GERMAS di Kota Malang, seperti yang 

diungkapkan Bapak Tomi selaku kepala seksi promosi dan pemberdayaan 

masyarakat, pada tahap awal Dinas Kesehatan Kota Malang turut melakukan 

advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya saja berdasarkan 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Tomi, beliau lebih sering 
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menggunakan istilah pencanangan untuk strategi bina suasana dan penyuluhan 

untuk strategi pemberdayaan masyarakat. 

 
“Jadi begini, pertama itu advokasi, kemudian sosialisasi kepada perangkat 

daerah atau pencanangan, baru kemudian penyuluhan” (Wawancara 
dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktobe 2017). 

 

Sebagaimana yang terungkap dari pernyataan diatas, pada penerapan 

GERMAS di Kota Malang, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang mengawalinya 

dengan melakukan advokasi terlebih dahulu. Advokasi pada intinya adalah proses 

pendekatan yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan (baik 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan, dana, sarana, dan 

lainnya) dari pihak-pihak terkait atau stakeholders (seperti pemerintah, 

penyandang dana, tokoh masyarakat, dan sebagainya). Berdasarkan penuturan 

Bapak Kardi, apapun promosi kesehatannya (baik yang turun dari pemerintah 

pusat, maupun yang tidak), strategi promosi kesehatan akan selalu dilakukan 

terlebih dahulu. Seperti pada program GERMAS yang merupakan program dari 

pemerintah pusat, strategi advokasi tetap dilakukan guna meminta dukungan 

kebijakan dari pemkot, yang kemudian biasanya terwujud dalam bentuk perda, 

perwali, atau surat edaran, agar pihak lain mau bekerjasama untuk turut 

mendukung program ini. 

 

Adapun bentuk advokasi untuk program GERMAS di Kota Malang yang 

sudah terwujud ialah surat edaran untuk peluncuran GERMAS secara simbolis 

(launching GERMAS). Untuk itu pada acara tersebut tidak hanya dilakukan 

launching semata, melainkan juga diadakan kesepakatan bersama untuk 
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mendukung GERMAS di Kota Malang, seperti yang terungkap dari hasil 

 

wawancara dengan Bapak Tomi berikut ini: 

 

“Ya pas kemarin kita undang itu kemarin langsung menandatangani 
kesepakatan itu. Mungkin itu informal ya, tapi kan secara moral etika 

berarti dia sudah mau mendukung dan membantu program GERMAS ini” 
(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 

 

Selain itu Bapak Tomi juga mengatakan bahwa advokasi yang telah dilakukan 

 

Dinas Kesehatan Kota Malang untuk program GERMAS kepada para pembuat 

 

kebijakan (seperti Pemda dan DPRD) ialah untuk meminta dukungan kebijakan, 

 

anggaran,  fasilitas  program,  dan  lainya.  Dari  upaya  advokasi  tersebut,  Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang pun berhasil mengantongi dukungan Pemda, seperti yang 

 

terungkap berikut ini: 

 

“Kita kalau kebijakan sudah ndak ada masalah yah, kepala daerah sudah 

setuju, pun sudah mendukung sekali, apa lagi kan dibantu dengan failitas 
program, fasilitas sektor ya, dan juga masyarakat, LSM ya” (Wawancara 

dengan Bapak Tomi, tanggal 6 Desember 2017). 
 

Berdasarkan keterangan yang diberikan Bapak Tomi lebih lanjut, untuk 

 

strategi bina  suasana  dan  pemberdayaan  masyarakat, yang  cenderung  Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang sebut sebagai pencanangan dan penyuluhan, penggunaan 

 

kedua istilah tersebut dalam menjelaskan strategi bina suasana dan pemberdayaan 

 

masyarakat, tidak mengurangi maknanya yang merujuk pada upaya dan maksud 

 

yang  sama.  Seperti  pada  strategi  bina  suasana  atau  pencanangan  yang  pada 

 

dasarnya  merupakan  upaya  untuk  menciptakan  lingkungan  sosial  yang  dapat 

 

mendorong individu untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan melalui 

 

pembentukan lingkungan sosial  yang memiliki  opini  positif terhadap  perilaku 

 

tersebut (Depkes RI, 2008). Pada Dinas Kesehatan Kota Malang hal itu serupa 

 

dengan pencanang,  dimana berdasarkan penjelasan Bapak Tomi, pencanangan 
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pada intinya merupakan komitmen seluruh pihak yang mendukung GERMAS 

 

dalam berbagai bentuk, seperti kegiatan, aturan, kebijakan, kebiasaan dan lain 

 

sebagainya, untuk kemudian diimplementasikan di masing-masing lingkup 

 

kerjanya, seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

“Pencanangan itu maksudnya nanti kita, seluruh instansi yang sudah di 

kasih pemahaman atas GERMAS, mulai menerapkan GERMAS di instansi 

masing-masing, entah dengan membuat aturan apa atau kebijakan apa atau 

kebiasaan apa atau bisa juga dengan kegiatan apa, pokonya untuk 

memimpin melakukan kegiatan ini, setelah itu baru penyuluhan” 

(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Adapun terdapat beberapa kegiatan atau upaya dari pelaksanaan GERMAS 

 

Kota Malang yang juga merupakan wujud atau bentuk dukungan terhadap 

 

strategi ini (bina suasana), yaitu upaya pengaturan makanan, kegiatan TOT, road 

 

show, pengisian acara, penjamah makanan, dan senam rutin. Pengaturan makanan 

 

merupakan upaya penciptaan kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah dalam 

 

kehidupan sehari-hari melalui pembentukan suasana rapat atau pertemuan yang 

 

dibiasakan selalu menyajikan kudapan seimbang berupa lauk-pauk, buah, dan 

 

sayur. Sementara TOT ialah kegiatan penyuluhan kepada ibu-ibu kader Posyandu, 

 

Puskesmas, dan PKK yang bertujuan agar mereka dapat menerapkan GERMAS 

 

baik pada wilayah atau tempat kerjanya, maupun pada keluarganya. 
 

 

Hampir serupa dengan TOT, kegiatan road show merupakan penyuluhan 

 

yang bertujuan agar para target kegiatan ini selanjutnya dapat menerapkan apa 

 

yang diperolehnya dari kegiatan road show pada lingkungan dan kehidupannya 

 

sehari-hari. Kemudian pengisian acara adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan 

 

kepada organisasi perangkat daerah dan instansi-instansi Kota Malang agar 

 

mereka dapat mengupayakan penerapan GERMAS, baik pada tempat kerjanya 
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maupun melalui upaya-upaya lainnya sesuai tanggung jawab masing-masing 

sektor yang tertuang pada inpres GERMAS. Berikutnya penjamah makanan 

merupakan bentuk penyuluhan kepada para praktisi kuliner dengan teknik yang 

sedikit berbeda, yakni praktik atau kegiatan langsung, terkait cara mengelola 

sayur dan buah, agar para praktisi kuliner tersebut dapat menerapkannya pada 

proses pembuatan makanan masing-masing. Lalu senam rutin merupakan kegiatan 

senam yang dilakukan secara rutin, sebagai upaya puskesmas dalam membiasakan 

aktivitas fisik untuk warga wilayah kerjanya terutama yang berusia lanjut. 

 

Selanjutnya pada strategi pemberdayaan masyrakat. Pada strategi 

pemberdayaan masyarakat yang lebih sering disebut dengan istilah penyuluhan 

oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang, juga tetap memiliki makna yang sama 

dengan istilah aslinya, karena merujuk pada maksud yang sama. Strategi 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membantu individu untuk 

memiliki daya, agar individu-individu tersebut dapat mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, sehingga 

dapat menciptakan adanya kemampuan masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Hal tersebut pun serupa dengan upaya 

atau kegiatan penyuluhan langsung yang merupakan istilah yang lebih sering 

digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk merujuk pada strategi 

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan keterangan Bapak Tomi strategi 

penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan upaya 

untuk mempaparkan masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat. Sehingga 

model penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang tidak hanya 
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dengan model penyuluhan langsung saja (dengan komunikasi satu arah), tetapi 

 

penyuluhan tersebut juga bisa dikemas lagi dengan berbagai bentuk yang tidak 

 

hanya menciptakan komunikasi satu arah saja, melainkan juga melibatkan 

 

sasarannya, seperti yang dijelasankan berikut: 

 

“Jadi kita itu memaparkan, memberdayakan masyarakat dengan cara 

bermacam-macam. Ada yang turun langsung, ada juga yang ndak turun 

langsung, seperti pakai media. Nah turun langsung kan tujuannya 

sebenernya penyuluhan, penyuluhan itu kemasannya bisa macam-macam 

lagi ya, bisa melalui dialog, lokakarya, dan seminar. Kemudian ada juga 

penyuluhan langsung kepada orang awam, penyuluhan kepada akademisi 

seperti anak sekolah dan mahasiswa. Nah kalau itu modelnya beda, 

modelnya FGD. Kalau dengan OPD, perguruan tinggi, rumah sakit, itu 

modelnya seminar seperti yang di dalam acara Baiduri. Jadi ya macam-

macam modelnya” (Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 6 Desember 

2017). 
 

Selain  pemberdayaan  masyarakat  melalui  berbagai  bentuk  penyuluhan, 

 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang secara 

 

tidak langsung juga tercermin dari adanya Kampung GERMAS, karena setelah 

 

adanya kampung GERMAS tersebut yang di inisiasi oleh Dinas Kesehatan Kota 

 

Malang,  masyarakat  setempatlah  yang  kemudian memberi  tegline  kampung 

 

tersebut berdasarkan kegiatan yang ada di dalamnya, seperti yang dijelaskan oleh 

 

Bapak Sukardi sebagai berikut: 

 

“Karena dari atas sudah namanya GERMAS, inovasi daerah itu terserah 
masing-masing. Jadi diserahkan kepada kebijakan kearifan lokal daerah  
Masing-masing. Kebetulan di Malang itu ada namanya 

GERTASAMBALADO di Kedungkandang RW.03, itu gerakan tanam dan 

konsumsi sayur buah dan olahraga. Nah itu kan 3 indikator GERMAS kan 

sudah ada di situ. Jadi kegiatan kampung GERMAS itu sendiri merupakan 

inovasi wilayah. Jadi mereka membentuk kampung itu dengan 

semboyannya GERTASAMBALADO. Jadi aplikasi dari GERMAS ini ada 

kampung GERMAS. Nah kegiatan inovasinya itu dinamai 

GERTASAMBALADO” (Wawancara dengan Bapak Sukardi, tanggal 22 

Desember 2017). 
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Tidak hanya itu, lebih lanjut berdasarkan penjelasan Mbak Enis atas pertanyaan 

yang peneliti lontarkan mengenai apakah aktivitas-aktivitas di Kampung 

GERMAS merupakan arahan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, ternyata 

aktivitas-aktivitas di kampung tersebut juga tidak diintruksikan oleh Dinas 

Keshetan Kota Malang, melainkan masyarakat setempatlah yang kemudian 

berinovasi setelah diberi sosialisasi, sebagaimana yang diungkapkan sebagai 

berikut: 

 
“Ngga, mereka berinovasi sendiri. Kan kita mensosialisasi..kan, nah dari 

sana supaya masyarakat tahu, kalau masyarakat tahu kan diharapkan mau 

mengikuti pesan-pesan yang ada disitu. Kalau masyarakat aktif kan 

jadinya mereka berinovasi sendiri kaya gitu” (Wawancara dengan Mbak 

Enis, tanggal 20 Maret 2018). 
 

4.4.3 Target Promosi Kesehatan GERMAS Kota Malang 
 

Promosi merupakan proses pengkomunikasian keunggulan dan membujuk 

konsumen atau kelompok sasaran untuk mau menggunakan atau menerapkan 

produk sosial yang ditawarkan (Notoatmodjo, 2010). Pada praktik promosi 

terdapat beberapa unsur lain yang juga terlibat dan berpengaruh terhadap proses 

pengkomunikasian, unsur-unsur tersebut ialah target, pesan, media, dan 

komunikator. Berdasarkan keempat unsur tersebut, target merupkan unsur yang 

selanjutnya akan mempengaruhi penentuan unsur lainnya. Target sendiri dapat 

diartikan sebagai sasaran panyampaian pesan promosi kesehatan. 

 
Pada promosi kesehatan GERMAS Kota Malang, secara garis besar target 

dapat dikategorikan menjadi dua, yakni target umum dan target khusus. Dalam hal 

ini terget umum merupakan sasaran dari program GERMAS Kota Malang secara 

umum, sedangkan target khusus merupakan sasaran atau khalayak dari delapan 

kegiatan promosi GERMAS Kota Malang. Selanjutnya, target umum GERMAS 
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Kota malang dapat dibedakan menjadi dua, yakni target primer atau utama yang 

 

merupakan para ibu-ibu, dan target sekunder yang merupakan seluruh warga Kota 

 

Malang secara umum, sebagaimana yang tertulis dalam Inpres GERMAS nomor 1 

 

tahun  2017,  dijelaskan  bahwa  GERMAS  merupakan  gerakan  yang  dilakukan 

 

secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, 

 

dan  kemampuan  untuk  berperilaku  sehat  guna  meningkatkan  kualitas  hidup. 

 

Berdasarkan keterangan Bapak Tomi, Dinas kesehatan Kota Malang menjadikan 

 

ibu-ibu sebagai target utama promosi kesehatan GERMAS dengan tujuan agar 

 

para ibu-ibu tersebut nantinya dapat menyebarkan apa yang dipromosikan Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang terkait aktivitas GERMAS kepada keluarganya, sehingga 

 

para ibu-ibu tersebutlah yang nantinya diharapkan oleh Dinas Kesehatan Kota 

 

Malang sebagai agen perubahan, seperti yang diungkapkan berikut ini: 

 

“Jadi sasaran utama kita adalah ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil, ibu-ibu 

menyusui, karena disitu adalah yang rentan terhadap masalah kesehatan. 
dan juga kenapa ibu-ibu kita pilih? Karena ibu-ibu nanti bisa juga kita 

jadikan perantara untuk menyampaikan kepada bapak-bapaknya” 
(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 6 Desember 2017). 

 

“Kemudian juga untuk penyuluhan langsung itu kita serahkan pada agen 

perubahan dulu. Misalnya kan kalau dikeluarga itu agen perubahannya kan 

ibu, karena kalau bapak kan pertimbangannya nanti dia bekerja, 

mangkanya yang kita sasarkan sebagai agen perubahan itu ibu. Nanti kita 

pilih, kita sulutkan agen-agen perubahan. harapannya nanti minimal dia 

bisa menyampaikan pesan ini kepada anggota keluarganya, kepada 

bapaknya, kepada anaknya, kepada orang taunya gitu.” (Wawancara 

dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 2017). 
 

Sementara itu, target khusus GERMAS Kota Malang dapat ditinjau 

 

berdasarkan sasaran atau khalayak dari delapan kegiatan pada pelaksanaan 

 

GERMAS  Kota  Malang.  Adapun  pada  kegiatan  launching,  target  merupakan 

 

pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia kesehatan dan sektor-sektor 
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pemerintahan,  seperti  para  kader  Posyandu  dan  Puskesmas,  sanitrian,  tenaga 

 

kesehatan, pemerinntah, OPD, dan instansi-instansi, sebagaimana yang 

 

diungkapkan oleh Ibu Anik saat peneliti tanyakan menganai khalayak pada acara 

 

launching tersebut: 

 

“Semua OPD kita undang, kemudian kader kesehatan, kemudian seperti 
instansi-instansi itu semua kita undangan resmi yah” (Wawancara dengan 

Ibu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 
 

Selanjutnya hampir serupa dengan kegiatan launching, pada upaya pengaturan 

 

makanan dan kegiatan pengisian acara, terget juga merupakan para OPD dan 

 

instansi-instansi Kota Malang, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anik terkait 

 

pihak-pihak yang pernah menjadi sasaran upaya pengaturan makanan dan Mbak 

 

Ayu  terkait  pihak-pihak  yang  pernah  menjadi  objek  pengisian  acara,  sebagai 

 

berikut: 

 

“Kaya Dinas Perhubungan, dan semua OPD (Organisasi Pemerintah 
Daerah)” (Wawancara dengan Bu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 

 

“Di Kelurahan, kemarin di undang ke Kelurahan, ke Dinsos pernah, 

Kelurahan Buring,dan besok Pak Tomi ke DP3AP2KB, Kelurahan Rampal 
Celaket, dan masih banyak lagi.” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 

20 Maret 2018). 
 

Sementara itu, lain halnya dengan ketiga kegiatan di atas yang mayoritas 

 

menjadikan OPD dan instansi sebagai target, maka pada kegiatan TOT (Training 

 

of Trinerr) terget merupakan para kader Puskesmas dan Posyandu, serta ibu-ibu 

 

PKK, layaknya yang dijelaskan oleh Bapak Tomi berikut: 

 

“Jumat kemarin disini kita sudah melatih kader kelurahan (Puskesmas), 

kader RW (Posyandu), dan kader wanita-wanita PKK untuk supaya tau 
apa itu GERMAS” (Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 Oktober 

2017) 
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Selanjutnya hampir serupa dengan kegiatan tersebut, pada kegiatan road show 

 

target merupakan ibu-ibu dan para remaja, hanya saja pada kegiatan ini ibu-ibu 

 

yang menjadi target bukan merupakan ibu-ibu kader kesehatan atau ibu-ibu PKK, 

 

melainkan ibu-ibu balita melalui road show yang diadakan Dinas Kesehatan Kota 

 

Malang di posyandu-posyandu. Hal itu turut dinyatakan Mbak Ayu saat peneliti 

 

mintakan data terkait road show sudah dan akan dilaksanakan, sebagai berikut: 

 

“Kalau Posyandu kan kita pemberdayaannya lewat Road Show ke 

Posyandunya, Posyandu balita, kemudian ke sekolah, nah sekolah itu 
menyasar remaja didalamnya” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 20 

Maret 2018). 
 

Lain halnya dengan dua kegiatan sebelumnya yang menyasar ibu-ibu, pada 

 

kegiatan penjamah makanan target merupakan para pelaku dibidang usaha 

 

kuliner, seperti para pengusaha catering, cafe, restoran, hingga para pedagang 

 

kantin  sekolah  dan  kaki  lima,  seperti  yang dijelaskan  oleh  Bapak  Nuris  saat 

 

peneliti  tanyakan  mengenai  pendapatnya  tentang  kegiatan  penjamah  makanan 

 

terhadap GERMAS sebagai berikut: 
 

 

“Pada penjamah makanan itu kita bina, artinya kita melakukan pelatihan 

itu setahun targetnya 200 orang se-Kota Malang, nanti kita bina, biasanya 

periode bulannya Febuari dan Maret, 200 itu kita bagi 4 angkatan, 4 

angkatan itu ada kepada penjual-penjual makanan di kantin sekolah, 

pelaku usaha catering, badan usaha seperti cafe, restoran, dan lain-lain, 

lalu yang terakhir PKL” (Wawancara dengan Bapak Nuris, tanggal 20 

Maret 2018). 
 

Berbeda dari beberapa kegiatan atau upaya sebelumnya yang memiliki beberapa 

 

target sejenis, maka pada kegiatan senam rutin target terdiri dari beberapa lapisan 

 

masyarakat yang berbeda, dari mulai para pekerja, warga kampung GERMAS, 

 

warga Kota Malang lainnya, hingga para lansia, layaknya yang tanggapi oleh 
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Mbak Ayu saat peneliti tanyakan mengenai apakah senam rutin hanya dilakukan 

 

di kampung GERMAS, sebagai berikut: 

 

“Ada di Posyandu lansia, setiap satu bulan sekali, mereka senam juga, di 
Puskesmas, setiap hari Jumat senam” (Wawancara dengan Mbak Ayu, 

tanggal 20 Maret 2018). 
 

Terakhir  pada  upaya  pembuatan  kampung  GERMAS,  target  merupakan  para 

 

warga  Kota  Malang  secara  umum  dan  warga  sekitar,  serta  warga  kampung 

 

GERMAS secara  khusus,  sebagaimana  penjelasan  Mbak Ayu  terkait artikel 

 

mengenai kampung GERMAS pada majalah Kementerian Kesehatan yang 

 

peneliti mintai untuk data penelitian, sebagai berikut: 

 

“Jadi mereka bentuk kegiatan disitu, nanti ada kegiatan cek kesehatan, lalu 
ada senam rutin setiap minggunya, kemudian mereka juga menanam buah-

buahan serta sayur-sayuran yang mereka gunakan, dan mereka juga punya 

jogging trek, dan taman edukasi” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 
20 Maret 2018). 

 

4.4.4 Pesan dan Media Promosi Kesehatan GERMAS Kota Malang 
 

Selain target, kemudian terdapat pula unsur pesan dan media yang turut 

 

berperan dalam proses promosi. Pesan merupakan hal-hal yang dikomunikasikan 

 

dalam  kegiatan  atau  upaya  promosi  suatu  program  kesehatan.  Pada  promosi 

 

kesehatan GERMAS Kota Malang, pesan-pesan yang disampaikan biasanya 

 

menurut Mbak Enis (selaku salah satu pembicara dari Dinas Kesehatan Kota 

 

Malang) ialah menekankan pada pembiasaan aktivitas-aktivitas GERMAS dalam 

 

kehidupan  sehari-hari,  dengan  dimulai  dari  diri  sendiri  terlebih  dahulu,  agar 

 

nantinya dapat dicontoh oleh oarng lain seperti keluarga, layaknya yang 

 

dinyatakan oleh Mbak Enis sebagai berikut: 

 

“Kesehatan untuk kehidupan sehari-hari yah, seperti misalnya bisa dimulai 
dari diri sendiri dulu, nanti bisa ke keluarga, dari keluarga nanti bisa 

disampaikan, bisa menularkan ke lingkungan sekitarnya. Kalo kita 
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aplikasikan ke diri sendiri, nanti kan bisa dilihat keluarga, nanti kan bisa 

dilihat orang lain, nanti kan keliatan kalau GERMAS ohh sudah 
dilaksanakan” (Wawancara dengan Mbak Enis, tanggal 20 Maret 2018). 

 

Namun  disisi  lain  jika  ditinjau  dari  delapan  strategi  yang  merupakan 

 

bentuk pelaksanaan GERMAS di Kota Malang, maka terdapat pesan-pesan 

 

tersendiri antara kegiatan atau upaya satu dengan lainnya, seperti pada kegiatan 

 

pengaturan,  senam  rutin,  dan  penjamah  makanan.  Pada  kegiatan  pengaturan 

 

makanan, pada intinya pesan yang ingin disampaikan ialah agar membiasakan 

 

konsumsi buah dan sayur pada kehidupan sehari-hari, seperti yang dinyatakan Ibu 

 

Anik saat peneliti minta untuk menceritakan bagaimana penerapan pengaturan 

 

makanan, berikut ini: 

 

“Setiap kali rapat ada buah dan sayur. Jadi selain kita menggunakan untuk 

GERMAS, kita juga mengaplikasikan di dalam setiap kegiatan kita, dan 

orang yang kita jamu, Insya Allah juga tahu, karena setelah menjamu itu 

pasti kita sampaikan bahwa ini ada GERMAS” (Wawancara dengan Ibu 

Anik, tanggal 16 Maret 2018). 
 

Lain halnya dengan pesan dari kegiatan senam rutin. Pada kegiatan senam rutin, 

 

pesan  yang hendak disampaikan ialah agar membiasakan melakukan aktivitas 

 

fisik dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang disampaikan Ibu Anik saat 

 

menjelaskan tentang himbauan pemerintah terhadap ketiga aktivitas GERMAS 

 

berikut: 

 

“Aktivitas fisik ini juga kita tegaskan lagi dengan himbauan kepada 
seluruh Puskesmas agar mengadakan senam rutin di wilayahnya masing-

masing, agar warga terbiasa dengan aktivitas fisik.” (Wawancara dengan 
Ibu Anik, tanggal 16 Maret 2018) 

 

Sementara itu hampir serupa dengan pesan dibalik upaya pengaturan makanan, 

 

pada kegiatan penjamahan makanan pesan yang hendak disampaikan juga terkait 

 

aktivitas mengkonsumsi buah dan sayur, hanya saja pesan lebih ditekankan pada 
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cara pengolahan dan penyimpanan buah serta sayur, selain itu disampaikan pula 

 

pesan terkait penyakit atau bakteri yang dapat terkandung didalamnya, seperti 

 

penuturan Bapak Nuris ketika peneliti tanyakan mengenai hubungann kegiatan 

 

penjamah makanan dengan GERMAS berikut ini: 

 

“Materi pelatihannya bermacam-macam, mulai bakteri, cara memasak 
yang benar, bahan tambahan pangan yang diperbolehkan, hinngga 

penyakit yang terkait dengan makanan, lalu kemudian regulasi-regulasi 
yang terkait dengan penyelenggara usaha makanan. Itu dilakukan di Dinas 

Kesehatan” (Wawancara dengan Bapak Nuris, tanggal 20 Maret 2018).  
Kemudian tidak seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, pada kegiatan 

 

launching dan upaya pembuatan kampung GERMAS, pesan  yang terkandung 

 

cenderung menghimabu agar ketiga aktivitas yang tengah menjadi fokus promosi 

 

GERMAS tahap awal diterapkan mulai dari diri sendiri pada kehidupan sehari- 

 

hari, sebagaimana yang dinnyatakan Mbak Ayu saat peneliti tanyakan mengani 

 

apa saja yang biasanya disampaikan ketika menjadi pembicara, berikut ini: 

 

“Bisa dimulai dari diri sendiri agar nanti dapat dicontohkan anggota 

keluarga lain, sehingga dari keluarga dapat diularkan ke lingkungan 
sekitarnya” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 20 Maret 2018) 

 

Selanjutnya pada kegiatan TOT, road show, dan pengisian acara. Pesan-pesan 

 

dibalik ketiga kegiatan tersebut juga berbeda seperti halnya pesan-pesan pada 

 

kegiatan  pengaturan makanan, senam rutin,  dan  penjamah  makanan. Dalam 

 

kegiatan TOT, pesan yang terdapat didalamnya pada dasarnya menekanan tentang 

 

peran wanita atau ibu-ibu dalam program GERMAS, seperti penjelasan Mbak 

 

Ayu tentang materi sosialisasi berikut ini: 

 

“Kita memang tidak ada materi khusus yang terpisah, kita hanya punya 

satu materi saja, materinnya itu dalam bentuk power point, tetapi di power 
point itu sudah lengkap apa saja yang akan kita sampaikan kepada masing-

masing peserta kegiatan. Jadi nanti kita kenalkan dulu GERMAS secara 
umum, latar belakangnya bagaimana, lalu kita masuk ke slide-slide yang 
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kita ingin sampaikan kepada peserta kita. Misalnya peserta para kader-

kader dan ibu-ibu PKK, kita langsung saja ke slide ini (memperlihatkan 

slide peran wanita/ibu dalam GERMAS) dan ini (memperlihatkan slide 

peran Puskesmas dan Jaringan UKBM)” (Wawancara dengan Mbak Ayu, 

tanggal 17 April 2018). 
 

Berikutnya pada kegiatan road show, kegiatan tersebut memberikan pesan 

 

berupa pentingnya penerapan aktivitas GERMAS dalam kehidupan sehari-hari 

 

melalui penjelasan tentang akibat yang dapat ditimbulkan dari penyakit menular 

 

dan tujuan umum GERMAS, layaknya yang terungkap melalui pernyataan Mbak 

 

Ayu saat peneliti tanyakan mengenai materi apa yang disampaikan saat road show 

 

ke sekolah-sekolah, berikut ini: 

 

“Kalo ke sekolah kita tetap sampaikan dulu GERMAS itu apa, latar 

belakangnya bagaimana, kemudian baru kita tekankan tentang bahayanya 

penyakit tidak menular, solusi yang ditawarkan GERMAS melalui tujuan 

GERMAS, dan kita jabarkan perilaku-perilaku apa saja yang bisa mereka 

lakukan untuk menerapkan GERMAS dalam kehidupan sehari-hari. Kalau 

di Posyandu intinya sama saja dengan ke sekolah, tetapi yang kita pakai 

leaflet saja, karena memang tidak ada proyektornya, sehingga kita pake 

leaflet saja. Oh iya, kemudian kita sampaikan juga tentang peran ibu di 

dalam GERMAS seperti yang terdapat pada materi” (Wawancara dengan 

Mbak Ayu, tanggal 17 April 2018). 
 

Lalu terakhir pada kegiatan pengisian acara. Pada kegiatan tersebut pesan yang 

 

hendak  disampaikan  lebih  menekankan  pada  tanggung  jawab  masing-masing 

 

sektor dalam program GERMAS, sebagaimana yang dituturkan Mbak Ayu 

 

tentang materi yang disampaikan saat sosialisasi berikut: 
 

 

“Kalau ke instansi atau OPD-OPD, kita langsung ke slide ini saja 
(memperlihatkan slide tanggung jawab sektor dalam GERMAS).” 

(Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 17 April 2018). 
 

Selanjutnya pesan-pesan yang hendak disampaikan tersebut akan 

 

disesuaikan dengan media dan kegiatan yang hendak dilakukan agar dapat 

 

menciptakan komunikasi yang efektif kepada target audience. Media dalam hal ini 
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merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

 

dari komunikator kepada target promosi kesehatan. Dalam promosi kesehatan 

 

GERMAS Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang secara umum diiketahui 

 

menggunakan beberapa media promosi seperti pin, poster, leaflet, iklan TV& 

 

radio lokal, game edukasi, baju & tas, power point, hingga umbul-umbul. Hanya 

 

saja  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  lebih  cenderung  menyebut  media-media 

 

promosi tersebut dengan istilah media penyuluh, seperti yang diungkapkan Bapak 

 

Tomi sebagai berikut: 

 

“Di sekolah kita juga melakukan penyuluhan ya secara tidak langsung 

melalui media penyuluhan, lalu kalo diluar sekolah untuk masyarakat 
umum kita menggunakan televisi, radio, koran, media online gitu ya” 

(Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 6 Desember 2017). 
 

Adapun  berikut  beberapa  pesan  dalam  media  promosi  yang digunakan  Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang:  
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Gambar 4.1 : Ketiga poster aktivitas GERMAS  
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang 

 

No. 
Aktivitas 

Narasi ILM pada Televisi 
Narasi ILM pada 

 

GERMAS 
 

Radio 
 

 

    
 

  Sepasang suami istri yang bertubuh tambun (yang Bercerita tentang kuis 
 

  dahulu memiliki postur tubuh yang ideal) dan telah cerdas sehat yang diikuti 
 

  dikaruniai  dua  orang  anak,  tengah  berkumpul  di oleh dua keluarga 
 

  ruang keluarga. Kemudian sang ibu  yang tengah (keluarga Malasadi dan 
 

  menonton  televisi  sembari  memakan  donat  dan keluarga Warasto).  Pada 
 

1. Aktivitas Fisik sang suami yang tengah bekerja di depan laptop tahap awal pemandu 
 

  sembari memakan gorengan,   dikagetkan dengan acara  melemparkan 
 

  kemunculan iklan layanan  pada salah satu stasiun pertanyaan  tentang 
 

  televisi  tentang  aktivits  fisik,  dimana  pada  iklan minimal berapa lama 
 

  tersebut dikatakan bahwa menurut data WHO, 2 dalam sehari seseorang 
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  juta kematian setiap tahunnya diakibatkan karena harus melakukan aktivits 
 

  kurangnya  melakukan aktivitas fisik.  Lebih lanjut fisik, kemudian keluarga 
 

  iklan    tersebut    menyatakan    bahwa    dengan Malasadi    gagal 
 

  melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam menjawabnya,   hingga 
 

  sehari maka dapat menghindarkan diri dari risiko akhirnya dijawab dengan 
 

  penyakit jantung, obesitas, dan hipertensi. Hingga benar oleh  keluarga 
 

  akhirnya lantaran  iklan tersebut, keluarga itu pun Warasto. Kemudian sang 
 

  mulai membiasakan aktivits fisik pada kehidupan pemandu    acara 
 

  mereka sehari-hari, seperti dengan mencuci mobil, melemparkan pertanyaan 
 

  membersihkan  rumah,  menyiram  tanaman,  dan kembali tentang penyakit 
 

  bermain sepeda. apa yang dapat dihindari 
 

   dari melakukan aktivitas 
 

   fisik,  dan lagi, keluarga 
 

   Warasto    dapat 
 

   menjawabnya   dengan 
 

   benar.      
 

  Pada   awal   iklan   ini   terdapat   narasi   yang Iklan    layanan 
 

  mengatakan bahwa Terdapat sebuah keluarga (yang masyarakat   untuk 
 

  terdiri dari bapak, ibu, anak laki-laki sebagai kakak, aktivitas ini   berupa 
 

  dan  anak  perempuan  sebagai  adik)  yang  tengah jinggel yang mengajak 
 

  bertamasya  di  kebun  raya.  Di  tengah  tamasya untuk menyadari sedari 
 

  tersebut, sang anak perempuan tiba-tiba menangis dini bahwa   gemar 
 

  rewel, hingga kemudian sang kakak yang tengah mengkonsumsi sayur dan 
 

  bermain  pesawat-peswatan  memiliki  ide  untuk buah  setiap  hari 
 

  memberikan adiknya buah pisang yang berada di merupakan  cerminan 
 

  keranjang makanan. Setelah diberikan pisang oleh dari keluarga sehat 
 

 
Konsumsi buah 

sang kakak, sang adik pun menjadi ceria kembali. cerdas yang mendukung 
 

2. Pada bagian awal hingga tengah, iklan ini diiringi indonesia sehat. 
  

 

dan sayur 
  

 

 

oleh narasi suara wanita yang mengatakan bahwa 
      

 

        
 

  sayur  dan  buah  membuat  tubuh  sehat  dan  dapat       
 

  melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit.       
 

  Lebih   lanjut   suara   narasi   wanita   tersebut       
 

  mengatakan “sadarilah sedari dini, mengkonsumsi       
 

  sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan       
 

  Indonesia sejahtera”. Hingga akhirnya iklan ini pun       
 

  ditutup oleh tag line “sayur dan buah setiap hari,       
 

  sehat dan cerdas, pasti” yang dikatakan oleh sang       
 

  ibu.       
 

  Iklan ini menceritakan tentang keseharian beberapa Iklan    layanan 
 

  wanita  yang  dapat  melakukan  berbagai  aktivitas masyarakat ini berbentuk 
 

  yang memakan banyak waktu dalam sehari (seperti jinggel yang  bertajuk 
 

 
Memeriksa 

berkumpul   dengan   teman,   berbelanja,   dan sadari sedari dini kanker 
 

3. menonton  televisi).  Namun  pada  saat  mereka payudara 
   

dengan 
 

kesehatan 
   

 

 

menonton  televisi  yang  tengah  menyiarkan  iklan memeriksakan kesehatan 
 

  
 

  layanan  masyarakat  tentang  periksa  payudara, secara klinis (oleh  diri 
 

  mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka sendiri)    dengan 
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  telah lupa untuk memeriksakan kesehatan mereka memeriksa payudara 

  sendiri dengan memeriksa payudara mereka hanya hanya dengan 7 menit. 

  dalam 7 menit, padahal mereka dapat melakukan   

  berbgai aktivitas dalam sehari yang lebih memakan   

  banyak waktu.   

 

Tabel 4.1 : Narasi Pesan pada Iklan Layanan Masyarakat Promosi GERMAS Kota Malang Tahap 

Awal Sumber: Diolah Peneliti 
 

Sama halnya dengan media promosi iklan layanan masyakat, pada media 

promosi poster juga mengandung pesan persuasi terhadap masing-masing 

aktivitas GERMAS yang tengah menjadi fokus promosi GERMAS tahap awal. 

Ketiga poster tersebut juga cenderung menggunakan pesan persuasi dengan teknik 

motivasional appeal yang tercermin dari manfaat-manfaat yang dituliskan serta 

jenis-jenis tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan aktivitas 

GERMAS tersebut, sehingga pesan persuasi tidak mengumbar janji (reward 

appeal), ketakutan (fear appeal), dan sisi humor (humor appeal), melainkan 

cenderung memberi dorongan (motivational appeal). Hanya saja penempatan dari 

kedua media promosi tersebut berbeda. Dimana media promosi berupa poster 

cenderung ditempatkan secara langsung pada pusat-pusat kesehatan yang ada di 

Kota Malang dan pada kegiatan-kegiatan atau upaya yang dilakukan Dinas 

Kesehatan Kota Malang saat mempromosikan GERMAS secara langsung. 

Sedangkan media promosi iklan layanan masyarakat cenderung di tempatkan di 

media-media massa seperti stasiun televisi dan radio lokal yang ada di Kota 

Malang, sebab media promosi ini cenderung dimanfaatkan untuk upaya promosi 

yang tidak langsung. 
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Disisi lain pemilihan media-media promosi tersebut menurut Bapak Kardi 

 

disesuaikan  dengan  sifat  programnya,  dimana  program  GERMAS  merupakan 

 

program kesehatan nasional yang juga termasuk pada promosi kesehatan, sebab 

 

diperlukan upaya promosi untuk menerapkan GERMAS di masyarakat, untuk itu 

 

media-media  yang  digunakan  cenderung  media  massa,  agar  pesan  GERMAS 

 

dapat tersampaikan secara baik kepada target GERMAS yang merupakan 

 

masyarakat luas, sebagaimana yang dinyatakan berikut ini: 

 

“Karena GERMAS merupakan program nasional yang wajib dilakukan 

setiap daerah, maka GERMAS ini juga merupakan bentuk promosi 

kesehatan, sehingga media-media yang kita gunakan cenderung kepada 

media-media yang bersifat massa. Karena sasarannya luas, sasarannya 

masyarakat, dan juga keperluannya untuk promosi, maka agar masyarakat 

luas, khususnya seluruh warga Kota Malang dapat terpapar dengan 

program GERMAS, kita menggunakan media-media” (Wawancara dengan 

Bapak Kardi, 20 April 2018) 

 

Sementara itu  jika  ditelaah berdasarkan  pelaksanaan promosi GERMAS Kota 

 

Malang  yang  diterapkan  melalui  delapan  strategi,  terdapat  media-media  yang 

 

berbeda pada masing-masing kegiatan promosi. Penggunaan media yang berbeda 

 

tersebut juga disesuaikan dengan tempat kegiatan promosi berlangsung dan 

 

kegiatan promosi yang hendak dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anik 

 

saat peneliti tanyakan mengenai berikut: 

 

“Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada” (Wawancara dengan 
Ibu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 

 

Merujuk pernyataan tersebut, adapun wujud perbedaan media yang digunakan 

 

pada promosi GERMAS Kota Malang tampak dari beberapa kegiatan, seperti 

 

pada  kegiatan  launchinng,  raod  show,  TOT,  pengisian  acara,  dan penjamah 

 

makanan. 
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Pada kegiatan launching, terdapat berbagai media yang digunakan, dari 

 

power point, media cetak, elektronik, hingga online, sebagaimana yang dikatakan 

 

oleh Bapak Tomi saat peneliti tanyakan mengani media-media penyuluh yang 

 

digunakan untuk kegiatan launching berikut ini: 

 

“Ada radio, radio Kalimaya, KDS 8, MFM, Andalus, yang pasti semua 

radio-radio di Malang. Lalu kita juga menggunakan semua media TV 

lokal, seperti Gajayana TV, Arema TV, Malang TV, Batu TV, dan J-TV 

ya. Kemudian terdapat media online pula yang kita gunakan” (Wawancara 

dengan Bapak Tomi, tanggal 6 Desember 2017) 
 

Hampir serupa dengan kegiatan launching, pada kegiatan  road show terdapat 

 

beberapa media pula yang digunakan, antara lain leaflet, baju GERMAS, power 

 

point, dan tas, seperti pernyataan Ibu Anik atas pertanyaan peneliti mengenai 

 

bagaimana cara Dinas Kesehatan Kota malang saat menyampaikan pesan-pesan 

 

GERMAS, berikut ini: 

 

”Pakai power point, karena kan media dari situ, tetapi apabila tidak 
terdapat media apa-apa di tempat, kita bisa pakai leaflet, jadi kita 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada.” (Wawancara dengan Ibu Anik, 
tanggal 16 Maret 2018). 

 

Sedangkan pada kegiatan TOT, pengisian acara, dan penjamah makanan, media 

 

yang  digunakan  hanyalah  tunggal,  yakni  power  poin  semata,  layaknya  yang 

 

diungkap  Bapak  Tomi,  Mbak  Ayu,  dan  Bapak  Nuris  saat  peneliti  tanyakan 

 

tentang metode penyampaian atau media yang digunakan pada ketiga kegiatan 

 

tersebut, sebagai berikut: 

 

“Oh, tidak, kiita pakai power poin saja, karena ini kan programnya tidak 

terlalu rumit ya. Sehingga dapat langsung diterapkan dikehidupan sehari-
hari ya, jadi pakai itu saja.” (Wawancara dengan Bapak Tomi, tanggal 16 

Oktober 2017). 

 

“Pake power point, dan kita bawa leaflet juga.” (Wawancara dengan Mbak 
Ayu, tanggal 20 Maret 2018). 
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“Mulainya seperti paparan biasa, pakai power point, nanti ada gambar dan 
alur proses.” (Wawancara dengan Bapak Nuris, tanggal 20 Maret 2018). 

 

Sementara itu berbeda dari dari kegiatan-kegiatan di atas, pada upaya dan 

 

kegiatan pengaturan makanan dan senam rutin, tidak terdapat media khusus yang 

 

digunakan, melainkan upaya dan kegiatan tersebut disampaikan melalui aktivitas 

 

langsung, sebagaimana penuturan Ibu Anik saat peneliti minta ceritakan tentang 

 

penerapan pengaturan makanan kepada pihak eksternal berikut ini: 

 

“Kalau untuk kue kita biasanya juga menyediakan buah. Lalu untuk makan 

juga harus ada buahnya di situ. Jadi itu kita memang lakukan hampir setiap 

kali rapat. Setiap kali rapat itu pasti kita usahakan ada buahnya. Karena 

yang namanya kudapan pada dasarnya terdiri dari asin manis, sehingga 

harus seimbang. Jadi disamping asin, manis, kita sisipkan buah dan sayur. 

Tidak hanya pada event tertentu aja, tapi setiap kali rapat harus ada buah 

sayurnya” (Wawancara dengan Bu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 
 

Terakhir sama halnya dengan kegiatan TOT, pengisian acara, dan penjamahan 

 

makanan, pada upaya pembuatan kampung GERMAS media yang digunakan juga 

 

hanya  satu,  yakni  media  cetak  berupa  majalah  Kementerian  Kesehatan.  Hal 

 

tersebut terungkap saat peneliti meminta data terkait kampung GERMAS kepada 

 

Mbak Ayu berikut ini: 

 

“Oh iya, iya ada, sebentar ya (mencari). Nah ini (menjelaskan isi majalah 
online Kemenkes: Mediakom)” (Wawancara dengan Mbak Ayuk, tangggal 
20 Maret 2018). 

 

4.4.5 Komunikator Promosi Kesehatan GERMAS Kota Malang 
 

Kemudian terdapat unsur komunikator yang tak kalah berpengaruh pada 

 

proses promosi. Komunikator ini nantinya akan manjadi pihak yang 

 

menyesuaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan pada target audiencenya agar 

 

proses promosi berjalan efektif. Pada promosi kesehatan GERMAS Kota Malang, 

 

dengan dijadikannya para kader Posyandu dan Puskesmas sebagai perpanjangan 
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tangan  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  dalam  melakukan  promosi serta 

 

melaksanakan GERMAS, maka dapat dikatakan bahwa dalam promosi kesehatan 

 

program GERMAS di Kota Malang, pihak-pihak yang menjadi komunikator ialah 

 

Dinas  Kesehatan  Kota Malang  khususnya seksi promosi  dan  pemberdayaan 

 

masyarakat, kader Posyandu, dan para kader Puskesmas serta Posyandu. 

 

Sebagaimana yang ditegaskan oleh pernyataan Ibu Anik ketika peneliti tanyakan 

 

mengenai siapa sosok yang menjadi pembicara atau ikut turun lapang langsung 

 

saat melakukan road show, lalu beliau menjawab sebagai berikut: 

 

“Semua, semua yang ada di seksi Promkes, ini semuanya turun ke 

lapangan, karena jadwalnya mungkin dalam satu hari bisa 4 posyandu, 2 

sekolah, sehingga dibagi-bagi yang datang ke sana. Jadi semua yang disini 

pernah menjadi pembicara, pernah mengisi di road show” (Wawancara 

dengan Ibu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 
 

Sama halnya dengan kegiatan road show, pada kegiatan launching, upaya 

 

pengaturan makanan, TOT, dan pengisian acara, Dinas Kesehatan Kota Malang 

 

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat lah yang menjadi komunikator dari 

 

kegiatan dan upaya tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Anik saat peneliti 

 

meminta ceritakan tentang rangkaian acara pada kegiatan launching berikut: 

 

“Oh waktu itu di buka oleh Sekda Kota Malang, oleh Bu Asih, kemudian 
ada pembahasan dari kita juga pastinya untuk semua OPD-OPD yang kita 
undang.” (Wawancara dengan Ibu Anik, tanggal 16 Maret 2018). 

 

Lebih lanjut secara tidak langsung, komunikator upaya pengaturan makanan juga 

 

terungkap  dari  sosok  yang sama,  yakni  Ibu  Anik  saat  menceritakan  tengtang 

 

upaya pengaturan makanan yang dilakukan kepada pihak eksternal Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang kepada peneliti sebagai berikut: 

 

“Jadi itu kita memang lakukan hampir setiap kali rapat.” (Bu Anik, 16 

Maret 2018). 
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Sementara  dari  pernyataan  sosok  lain  yakni  Bapak  Tomi  secara  tidak 

 

langsung juga terungkap mengenai pihak  yang menjadi komunikator kegiatan 

 

TOT sebagai berikut: 

 

“Kemarin Jumat kemarin disini kita sudah melatih kader kelurahan yaitu 
Puskesmas, kita sudah melatih kader RW-RW Posyandu, kader wanita-

wanita PKK agar tau apa itu GERMAS” (Wawancara dengan Bapak Tomi, 
tanggal 16 Oktober 2017). 

 

Sejalan dengan pernyataan Bapak Tomi yang secara tidak langsung 

 

mengungkapkan tentang Dinas Kesehatan Kota Malang Seksi Promosi dan 

 

Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi komunikator pada kegiatan TOT, dari 

 

pernyataan  Mbak  Ayu  pun  terungkap  hal  yang  sama  saat  peneliti  tanyakan 

 

mengnai siapa sosok yang menjadi pembicara pada kegiatan mengisi acara di 

 

instansi-instansi berikut: 

 

“Iya, bisa Pak Tomi, Bu Anik, Bu Enis juga bisa, Pak Kardi, yang pasti 
satu seksi ini ya, karena kan biasanya program GERMAS kan yang 

megang seksi ini” (Wawancara dengan Mbak Ayu, tanggal 20 Maret 
2018). 

 

Sementara sedikit berbeda dengan dari kegiatan sebelumnya, pada kegiatan 

 

penjamah  makanan  pihak yang  menjadi  komunikator  ialah  Seksi Kesehatan 

 

Lingkungan, Kerja, dan Olahraga, sebagaimana yang Bapak Nuris (selaku 

 

perwakilan dari seksi tersebut) nyatakan saat peneliti meminta ceritakan tentang 

 

bagaimana berjalannya kegiatan penjamah makanan berikut: 

 

“Jadi yang kita lalukan itu adalah membina mereka, memberikan edukasi 
bahwa yang benar seperti ini, yang tidak benar seperti ini.” (Wawancara 
dengan Bapak Nuris, tanggal 20 Maret 2018).  
Lain halnya dengan beberapa kegiatan dan upaya sebelumnya, pada 

 

kegiatan  senam  rutin  dan  kampung GERMAS  terdapat  pihak  lain  yang turut 

 

menjadi  komunikator.  Pada  kegiatan  senam  rutin,  pihak  utama  yang  menjadi 
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komunikator ialah instruktur senam dan kader Puskesmas, layaknya penuturan 

 

Mbak Ayu saat peneliti meminta data mengenai kegiatan senam rutin berikut ini: 

 

“Iya instrukturnya dari Puskesmas. Puskesmas yang mengurus, Puskesmas 
yang pilih. Jadi kalau di kelurahan yang pengang kendali Puskesmas” 

(Wawancara dengan Mbak Ayu, dengan 20 Maret 2018). 
 

Sementara itu pada upaya pembuatan kampung GERMAS, selain Dinas 

 

Kesehatan Kota Malang, terdapat masyarakat kampung GERMAS dan juga kader 

 

Puskesmas setempat yang menjadi komunikator untuk upaya tersebut, 

 

sebagaimana pernyataan Mbak Enis saat peneliti tanyakan mengenai bagaimana 

 

cara mempromosikan kampung GERMAS berikut ini: 

 

“Biasanya kalo jika ada kunjungan dari mana, kita arahkan kesana, sama 
halnya saat mengisi acara, kita juga perkenalkan bahwa ada inovasi ini 

disini.” (Wawancara dengan Mbak Enis, tanggal 20 Maret 2017). 
 

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas mengenai 

 

komunikator, pesan, media hingga target promosi GERMAS Kota Malang, dapat 

 

disimpulkan sebagai berikut: 
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Strategi Kegiatan Target Pesan Media Komunikator 
 

Promosi dan Upaya     
 

Kesehatan GERMAS     
 

 Kota     
 

 Malang     
 

  Kader Posyandu, Kader Tentang membiasakan ke 3 Power point, baju GERMAS, Dinas Kesehatan 
 

  Puskesmas, Sanitrian, program GERMAS dalam media cetak, online, dan Kota Malang seksi 
 

  Tenaga Kesehatan, kehidupan sehari-hari, dengan elektronik lokal (J-TV, Radio Promosi & 
 

Advokasi Launching 
Pemerintah, OPD, dan dimulai dari diri sendiri agar Kalimaya, Radio KDS 8, Pemberdayaan 

 

Instansi-instansi nantinya dapat dicontohkan Radio MFM, Radio Andalus, Masyarakat  

  
 

   orang lain, setidaknya seperti Malangtimes, Jatimtimes,  
 

   keluarga dan, Radarmalang), umbul-  
 

    umbul, dan pin  
 

  Pemerintah, OPD, dan Tentang membiasakan - Dinas Kesehatan 
 

 
Pengaturan 

Instansi-instansi konsumsi buah dan syaur (karena merupakan strategi Kota Malang seksi 
 

   tidak langsung) Promosi &  

 
Makanan 

  
 

    Pemberdayaan  

     
 

     Masyarakat 
 

  Ibu-ibu Posyandu, Menekankan pada pada peran Power point Dinas Kesehatan 
 

 TOT PKK, dan lurah wanita/ibu pada GERMAS  Kota Malang seksi 
 

 (Training (Pada September 2017)   Promosi & 
 

 of Trainerr)    Pemberdayaan 
 

Bina Suasana     Masyarakat 
 

  Remaja, ibu-ibu balita Menekankan pada pentingnya Leaflet, baju GERMAS, Dinas Kesehatan 
 

  dan remaja penerapan aktivitas GERMAS Power point, poster, dan tas Kota Malang seksi 
 

   dalam kehidupan sehari-hari  Promosi & 
 

 Road Show  melalui penjelasan tentang  Pemberdayaan 
 

   akibat yang dapat ditimbulkan  Masyarakat 
 

   dari penyakit menular dan   
 

   tujuan umum GERMAS   
 

 Pengisian OPD dan Instansi- Menekankan pada tanggung Power point Dinas Kesehatan 
 

 Acara instansi jawab sektor masing-masing  Kota Malang seksi 
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  (Seperti: Kelurahan pada GERMAS  Promosi & 
 

  Buing, Dinsos,   Pemberdayaan 
 

  DP3AP2KB, dan   Masyarakat 
 

  Kelurahan Rampal    
 

  Celaket)    
 

  Pengusaha catering, Tentang cara pengolahan dan Power point Dinas Kesehatan 
 

 
Penjamah 

makanan, rumah penyimpanan buah dan sayur,  Kota Malang seksi 
 

 makan, restoran, cafe, serta penyakit atau bakteri  Kesehatan  

 
Makanan 

 
 

 hotel dan sejenisnya yang dapat terkandung 
 Lingkungan, Kerja  

   
 

  dan pedagang didalamnya  & Olahraga 
 

 Senam Lansia Tentang membiasakan - Instruktur senam dan 
 

 Rutin  melakukan aktivitas fisik  kader Puskesmas 
 

  Masyarakat (terutama Tentang membiasakan ke 3 Media cetak (media Dinas Kesehatan 
 

  warga sekitar daerah program GERMAS dalam Kemenkes: Mediakom) Kota Malang seksi 
 

  setempat) kehidupan sehari-hari, dengan  Promosi & 
 

Pemberdayan Kampung  dimulai dari diri sendiri agar  Pemberdayaan 
 

Masyarakat GERMAS  nantinya dapat dicontohkan  Masyarakat , 
 

   orang lain, setidaknya seperti  Puskesmas 
 

   keluarga  Kedungkandang, dan 
 

     Masyarakat setempat 
 

 Tabel 4.2 : Penyajian Data Pelaksanaan Promosi GERMAS Kota Malang Tahap Awal  
 

   Sumber: Diolah Peneliti   
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4.5. Tahapan Pelaksanaan GERMAS oleh Dinas Kesehatan Kota Malang 

sebagai Fasilitator Berkaitan dengan Strategi Promosi Kesehatan 
 

Sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 

serta kualitas hidup masyarakat, GERMAS lahir sebegai sebuah gerakan yang 

tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai sektor lain, sebagaimana 

yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang GERMAS yang 

menegaskan bahwa GERMAS dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh 

komponen bangsa. Untuk itu pada pelaksanaan GERMAS turut pula melibatkan 

sektor lain. Seperti yang terjadi pada pelaksanaan GERMAS di Kota Malang, 

Dinas Kesehatan Kota Malang mengakui bahwa pada pelaksanaannya, GERMAS 

di Kota Malang juga turut melibatkan sektor lain seperti pemerintah daerah, Dinas 

Lingkungan Hidup, dan lain-lain, sehingga untuk program GERMAS ini Dinas 

Kesehatan Kota Malang dapat dikatakan sebagai fasilitator. Namun sebagai 

fasilitator, Dinas Kesehatan Kota Malang tidak hanya melakukan pelaksanaan 

GERMAS saja, melainkan juga hingga menyusun perencanaan/persiapan dan 

pengkoordinasian. Pada tahap perencanaan atau persiapan, Dinas Kesehatan Kota 

Malang sebagai fasilitator melakukannya dengan melaksanakan strategi promosi 

kesehatan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan 

berupa kebijakan, dana, sarana, dan lainnya. Kemudian pada tahap 

pengkoordinasian, Dinas Kesehatan Kota Malang melakukannya dengan 

mematangkan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terhadap program GERMAS agar tercipta suasana yang dapat mendukung 

keberlangsungan GERMAS di Kota Malang. Sehingga tahap tersebut mewakili 

strategi promosi kesehatan bina suasana. Terakhir pada tahap pelaksanaan, Dinas 
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Kesehatan Kota Malang melakukannya dengan membuat delapan strategi 

GERMAS yang terdiri dari berbgai upaya serta kegiatan, yang langsung 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang merupakan target GERMAS. Tahap 

ini kemudian dalam strategi promosi kesehatan disebut juga sebagai 

pemberdayaan masyarakat. 

 

4.6 Promosi GERMAS di Kota Malang Berkaitan dengan Pemasaran Sosial 
 

Pada pelaksanaan GERMAS di wilayah Kota Malang melalui penerapan 

delapan strategi GERMAS, diketahui bahwa pada nyatanya, secara tidak 

langsung, Dinas Kesehatan Kota Malang telah menerapkan teknik-teknik 

pemasaran soisal, sebab berbagai terget, pesan, media, dan komunikator berhasil 

saling disesuaikan, sebagaimana unsur promosi pada pada pemasaran sosial yang 

menghendaki adanya aktivitas promosi yang senantiasa disesuaikan dengan 

kelompok audiens, penggunaan media, pesan yang ingin disampaikan, dan 

komunikator yang digunakan agar tidak terjadi resisten terhadap perilaku/produk 

sosial yang ditawarkan, sehingga dapat terjadi aktivitas promosi yang efektif. 

Selain itu penerapan teknik-teknik pemsaran sosial secara tidak langsung pada 

pelaksanaan GERMAS di wilayah Kota Malang ini nampak dari adanya nilai 

tukar yang terdapat dalam proses ini. Dimana nilai tukar yang ditawarkan Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai fasilitator sekaligus pemasar GERMAS 

diantaranya berupa cek kesehatan gratis (disetiap pusat-pusat kesehatan Kota 

Malang dan di Kampung GERMAS) yang bermanfaat sebagai deteksi risiko 

penyakit tidak menular, peningkatan harapan hidup, peningkatan kesehatan dan 

peningkatan kecerdasan. Kemudian dari pada itu, adapun nilai tukar yang 
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diberikan masyarakat khususnya warga Kota Malang sebagai target GERMAS 

diantaranya berupa waktu, biaya, dan usaha pengubahan gaya hidup. 

 
4.7 Pembahasan 

 

4.7.1 Peran Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai Pemasar Sosial pada 

Promosi Kesehatan GERMAS di Kota Malang 
 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penerapan program 

GERMAS di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan pihak yang 

menjadi fasilitator untuk berjalannya program GERMAS di Kota Malang. Istilah 

fasilitator seperti yang disebutkan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk 

menjelaskan perannya pada keberlangsungan program GERMAS di Kota Malang, 

jika dilihat berdasarkan sudut pandang konsep pemasaran sosial, maka istilah 

fasilitator tersebut merujuk pada makna yang serupa dengan peran pemasar pada 

konsep pemasaran sosial. Padar dasarnya pemasaran sosial merupakan sesuatu 

yang kompleks yang terdiri dari desain, implementasi, dan pengawasan suatu 

program yang ditujukan untuk meningkatkan “penerimaan” gagasan (ide) sosial 

atau perilaku pada suatu kelompok sasaran dengan menggunakan teknis analisis, 

penerapan konsep, dan teknik pemasaran untuk mendapatkan manfaat sosial 

(Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran sosial merupakan penerapan konsep pemasaran komersil untuk 

kepentingan sosial dengan tujuan merubah perilaku, untuk itu istilah-istilah yang 

terdapat pada konsep pemasaran komersial juga memiliki makna yang serupa 

dengan istilah-istilah pada pemasaran sosial. 

 
Pada konsep pemasaran, pemasar merupakan pihak yang melakukan 

aktivitas pemasaran, baik dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk 
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memasarkan kemudian menjual suatu produk. Pada program GERMAS di Kota 

Malang, peran tersebut merupakan peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Malang sebagai fasilitator, dimana berdasarkan penjelasan pada sub bab 

analisis data sebelumnya, telah dijelaskan bahwa sebagai fasilitator, Dinas 

Kesehatan Kota Malang berperan sebagai pihak yang melakukan perencanaan, 

koordinasi, hingga pelaksanaan untuk program GERMAS. Dalam melakukan 

perencanaan untuk pelaksanaan program GERMAS di Kota Malang, Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai fasilitator atau pemasar, melakukannya dengan 

cara menerapkan strategi promosi kesehatan global yang terdiri dari advokasi, 

bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Kemudian tahap 

berikutnya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar untuk 

memasarkan produk-produk pada promosi kesehatan GERMAS ialah koordinasi. 

Koordinasi atau yang biasa disebut dengan istilah sosialisasi oleh Dinas 

Kesehatan Kota Malang, dilakukan kepada pemerintah daerah, OPD, dan instansi-

instansi lainnya yang telah berkomitmen untuk mendukung GERMAS pada tahap 

perencanaan sebelumnya, dengan cara mematangkan rencana kerja masing-

masing sektor untuk melaksanakan GERMAS. 

 

Selanjutnya untuk tahap terakhir yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota 

Malang sebagai pemasar ialah pelaksanaan promosi. Berdasarkan wawancara 

yang peneliti lakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Malang, untuk melaksanakan 

promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang 

melakukannya dengan cara membuat delapan kegiatan dan upaya, yang meliputi 

launching GERMAS, pengaturan makanan, TOT (Training of Trinerr), road 
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show, pengisian acara, jamah makanan, senam rutin, dan kampung GERMAS. 

Dalam melakukan delapan kegiatan dan upaya tersebut, diketahui Dinas 

Kesehatan Kota Malang secara tidak langsung telah menerapkan teknik-teknik 

pemasaran sosial, yakni dengan menyesuaikan antara pesan, media, dan 

komunikator dengan target GERMAS, dimana target merupakan konsumen dalam 

konsep bauran pemasaran sosial, yang menurut Notoatmodjo (2010), konsumen 

merupakan fokus dalam bauran pemasaran sosial. 

 

4.7.2 Sasaran Promosi Germas Kota Malang Sebagai Target dan Agent of 

Changce Pemasaran Sosial 
 

Merujuk pada sub bab sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik 

promosi kesehatan dapat dan perlu dianalisis dengan konsep pemasaran sosial, 

maka apabila promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang dikaji berdasarkan 

konsep pemasaran sosial, dapat dianalisis berdasarkan target, pesan, media, dan 

komunikator yang mempengaruhi unsur promosi pada konsep pemasaran sosial, 

untuk itu berdasarkan hasil analisis data tabel 4.2 diketahui bahwa dalam 

melaksanakan GERMAS di Kota Malang Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai 

pemasar telah melaksanakan GERMAS di Kota Malang dengan cukup baik. Hal 

tersebut karena dari masing-masing kegiatan dan upaya yang termasuk dalam 

delapan strategi yang dibuat serta dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, 

telah berhasil menjangkau seluruh target GERMAS yang berragam dengan baik, 

dari mulai kalangan ibu-ibu (yang merupakan agen perubahan), remaja, dewasa 

(kader kader Posyandu, Puskesmas, Pemerintah, OPD, dan Instansi-Instansi), 

hingga lansia. 



96 
 
 
 
 
 

 

Seperti yang diketahui sebelumnya, guna manjangkau seluruh target 

umum GERMAS yang luas, Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar 

memiliki dua target, yakni target primer dan target sekunnder. Pada GERMAS 

Kota Malang target primer merupakan para ibu-ibu yang diharapkan dapat 

menjadi agen perubahan (agent of change). Sedangkan target sekunder GERMAS 

Kota Malang merupakan lapisan masyarakat lain di luar ibu-ibu. Agent of change 

sendiri menurut Rogers (dikutip dari Vejlgaard, 2016) merupakan sosok penting 

untuk merancang pesan kampanye guna memicu jaringan komunikasi 

interpersonal. Agen perubahan dapat berupa individu atau organisasi yang 

berperan untuk mempengaruhi kelompok sasaran untuk mengadopsi inovasi, 

dalam beberapa kasus terakhir, individu dapat bertindak sebagai agen perubahan 

atas nama organisasi, dimana dalam kampanye komunikasi, agensi 

perubahan/organisasi dapat berupa perusahaan swasta atau kantor publik 

(misalnya, kementerian pemerintah) (Vejlgaard, 2016). 

 
Menurut jurnal Change Agent Aides: Effect in A Public Information 

Campaign karya Henrik Vejlgaard (2016), pada dasarnya konsep mengenai agen 

perubahan merupakan elemen dari teori difusi dan bagian dari jaringan 

 
komunikasi interpersonal. Jaringan komuniksi interpersonal mempelajari 

hubungan dekat antara orang-orang, terutama keluarga dan kelompok pertemanan 

yang berada dalam situasi interpersonal (Schaefer, dikutip dari Vejlgaard, 2016). 

Beberapa penelitian terkait penggunaan agen perubahan salah satunya dilakukan 

oleh Rogers (1973), yang meneliti tentang penggunaan bantuan agen perubahan 

terkait masalah kesehatan dan keluarga berencana, dimana pada penelitian 
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tersebut Rogers memodifikasi teori Difusi Inovasinya (Vejlgaard, 2016). Menurut 

Rogers (dikutip dari Vejlgaard, 2016), pada prinsipnya agen perubahan dapat 

terlibat dalam fase apa pun dari proses adopsi (fase pengetahuan, bujukan, 

keputusan, pelaksanaan, dan konfirmasi/masa keputusan inovasi). Namun ketika 

seorang agen perubahan diperkenalkan kedalam proses komunikasi, menjadi 

rancu antara siapa yang bertindak sebagai pengirim dan siapa bertindak sebagai 

penerima, karena itu agen perubahan digunakan sebagai saluran komunikasi 

antara agensi perubahan dan kelompok sasaran (Vejlgaard, 2016). Sebagaimana 

yang terjadi pada posisi para ibu-ibu yang merupakan agen perubahan GERMAS 

Kota Malang. Pada tabel 4.2 terlihat bahwa para ibu-ibu merupakan target dari 

beberapa kegitan seperti TOT dan road show. Namun disisi lain, apa yang 

disampaikan Dinas Kesehatan Kota Malang selaku agensi perubahan pada kedua 

kegiatan tesebut, mengarahkan agar para ibu-ibu tersebut dapat 

mengkomuniksikan dan menerapkan GERMAS pada keluarga dan lingkungannya 

masing-masing. 

 
Sementara disisi lain Fred C. Lunenburg (2010) dalam jurnalnya berjudul 

Managing Change: The Role of The Change Agent, mengidentifikasi berbagai 

jenis agen perubahan sesuai dengan karakteristik dan metode pelaksanaan 

perubahan, yang terdiri dari: (1) Outside Pressure Type , (2) People Change 

Technology Type, (3) Analysis for The Top Type, (4) Organization Development 

Type. Pada pelaksanaan promosi GERMAS Kota Malang sendiri agent of change 

yang merupakan ibu-ibu dapat dikatakan termasuk dalam jenis agen perubahan 

Organization Development Type. Organization Development Type merupakan 
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jenis agen perubahan yang memusatkan perhatian mereka pada proses internal 

seperti hubungan antarkelompok, keluarga, atau pertemanan melalui komunikasi 

dan pengambilan keputusan (Lunenburg, 2010). Sebagai agent of change untuk 

GERMAS Kota Malang, para ibu-ibu memang diarahkan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Malang agar melaksanakan perubahan dengan memusatkan perhatian 

mereka pada proses internal melalui hubungan, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan didalam keluarga mereka. 

 
Sementara itu lebih lanjut Anderson, dkk (dikutip dari Lunenburg, 2010), 

mengemukakan tiga peran agen perubahan, yakni konsultasi, pelatihan, dan 

penelitian. Pada konteks pelaksanaan promosi GERMAS Kota Malang, agen 

perubahan mungkin hanya dapat berperan hingga tataran konsultasi dan pelatihan, 

sebab peran konsultasi bertujuan membantu menemukan solusi untuk masalah 

melalui analisis data yang valid atau fakta empiris, sedangkan peran pelatihan 

berfungsi sebagai pelatih/pengarah untuk mengajarkan target akan perilaku yang 

ingin diubah (Lunenburg, 2010). Sebgai agen perubahan, para ibu yang 

merupakan sosok terdekat dari anggoa keluarganya, dapat menemukan solusi 

apabila terdapat halangan yang menjadi hambatan untuk penerapan akitivitas 

GERMAS pada keluarga mereka, sebab mereka lah yang mengetahui fakta 

empiris pada keluarga merekas sendiri. Selain itu, para ibu tersebut sangat 

berpotensi untuk dapat mengarahkan target yang merupakan keluarganya sendiri 

agar dapat meubah perilaku sesuai dengan yang tertuang dalam program 

GERMAS. 
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Disisi lain peran-peran tersebut tidak dapat berfungsi apabila agen 

perubahan tidak memiliki karakteristik sebagai agen perubahan yang efektif. 

Lunenburg (2010) pun lebih lanjut menyebutkan tentang sepuluh karakteristik 

agen perubahan yang efektif, yaitu: (1) Hemophily/kesamaan, (2) 

Empathy/empati, (3) Linkage/keterkaitan, (4) Proximity/kedekatan, (5) 

Structuring/penataan, (6) Capacity/kapasitas, (7) Openness/keterbukaan, (8) 

Reward/penghargaan, (9) Energy/berenergi, dan (10) Synergy/penguatan. 

Mengingat agen perubahan pada pelaksanaan promosi GERMAS Kota Malang 

yang merupakan para ibu-ibu, maka secara otomatis agen perubahan tersebut telah 

memiliki beberapa karakter dari sepuluh karakteristik agen perubahan yang efektif 

tersebut, seperti kesamaan, empati, kedekatan, penataan, kapasitas, dan penguatan, 

sebgaimana peran dasarnya yang sebagai sosok ibu. Untuk jika merujuk pada 

karakteristik dan peran agen perubahan di atas, maka agen perubahan GERMAS 

Kota Malang secara permukaan dapat dikatakan sebagai agen perubahan yang 

sungguhan. 

 
Bertolak dari agen perubahan yang merupakan sosok komunikator 

sekaligus target, maka jika menilik pada konsep social marketing,secara khusus 

terget disebut juga dengan target adopter, hal itu karena pemasar harus bisa 

meyakinkan targetnya untuk “membeli” (dimana pada social marketing, wujud 

praktik membeli ialah mengadopsi) perilaku baru tanpa paksaan, suka rela, dan 

atas kesadaran sendiri (Adlina, 2017). Agar target adopter bersedia membeli 

perilaku baru tanpa paksaan, suka rela, dan atas kesadaran sendiri, Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar GERMAS di Kota Malang, 
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melakukannya dengan mempenagruhi faktor personal dan faktor sosial target 

adopternya. Sebagaimana yang dinyatakan Kesmas (2014) bahwa kesehatan 

merupakan hasil interaksi dari dua faktor besar yakni faktor internal dan faktor 

ektersnal, maka dalam upaya mempengaruhi faktor personal/faktor internal (yang 

terdiri dari faktor fisik dan psikis) dan faktor eksternal/faktor sosial (yang terdiri 

dari sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya), Dinas Kesehatan Kota Malang 

melakukannya dengan menerapkan strategi promosi kesehatan pada tahap 

perencanaan GERMAS dan delapan strategi pada tahap pelaksanaan GERMAS. 

Pada tahap perencanan dengan menerapkan strategi promosi kesehatan, terdapat 

strategi advokasi dan bina suasana yang mampu mempengaruhi psikis target 

adopter sehingga target adopter secara tidak langsung (perlahan-lahan) dibentuk 

untuk mengadopsi perilaku yang dipasarkan atau dipromosikan melalui kebijakan 

dan penciptaan suasana yang mendukung perilaku GERMAS. Selanjutnya untuk 

mempengaruhi faktor internal berupa fisik target adopter, Dinas Kesehatan Kota 

Malang mengupayakan dengan kegiatan senam rutin yang merupakan salah satu 

kegiatan dari delapan strategi pada pelaksanaan GERMAS Kota Malang. 

 
Disamping itu menurut Kotler dan Lee (2011) target adopter merupakan 

pihak yang diinginkan para social marketer (pemasar) agar dapat melakukan satu 

dari beberapa hal berikut, yakni: (1) menerima perilaku yang baru; (2) menolak 

perilaku potensial; (3) memodifikasi perilakunya sekarang; dan (4) mengabaikan 

perilakunya yang dulu. Pada penerapan GERMAS di Kota Malang sendiri, target 

adopter diarahkan untuk memodifikasi perilakunya sekarang. Sebagaimana yang 

dinyatakan Bapak Tomi pada wawancara 16 Oktober 2017, bahwa berbagai upaya 
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yang dilakukan untuk penerapan GERMAS di Kota Malang ini bertujuan untuk 

mengingatkan kembali agar masyarakat menerapkan ketiga aktivitas GERMAS 

tahap awal di setiap harinya. Artinya menurut Bapak Tomi, ketiga aktivitas 

GERMAS pada kehidupan warga Kota Malang ini sudah diterapkan atau sudah 

ada, hanya saja intensitasnya yang mungkin belum rutin, sehingga Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar GERMAS bertujuan untuk 

memodifikasi perilaku warga malang (target adopternya) agar lebih rutin atau 

sering. 

 
4.7.3 Pesan dan Media Promosi GERMAS Kota Malang Berdasarkan 

Konsep Pemasaran Sosial 
 

Kemudian untuk pesan, Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pada 

pemasaran sosial, pesan yang dikomunikasikan harus sesuai dengan segmen pasar 

(target) yang dituju, demikian juga dengan panduan media yang digunakan. Hal 

tersebut sejalan dengan pesan dan media yang berasil digunakan dengan cukup 

baik oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar pada promosi kesehatan 

GERMAS di Kota Malang. Pesan-pesan yang disampaikan pada berbagai 

kegiatan dan upaya yang termasuk dalam delapan strategi untuk pelaksanaan 

promosi kesehatan GERMAS, berhasil mewakili atau “menjual” (dalam konsep 

pemasaran sosial) produk-produk sosial yang ditawarkan dengan baik (karena 

pesan berhasil disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan sasaran kegiatan atau upaya). 

Selain itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang 

dalam memasarkan produk-produk GERMAS juga dilakukan secara bertahap, 

dimulai dengan mengenalkan ketiga produk GERMAS pada strategi TOT, 

launching,danr road show terlebih dahulu, lalu kemudian diikuti oleh strategi- 
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strategi dengan pesan-pesan yang lebih khusus lainnya seperti jamah makanan, 

dan senam rutin, hingga akhirnya diperkuat kembali dengan pesan tersirat dari 

pembuatan Kampung GERMAS. Dimana tindakan tersebut sejalan dengan 

pernyataan Notoatmodjo (2010) yang menyatakan bahwa pesan-pesan promosi 

tidak dapat disampaikan secara serentak, melainkan harus terdapat urutan prioritas 

(misalnya tahap pertama bersifat memberi informasi, tahap kedua bersifat 

motivasi, dan tahap ketiga bersifat memeperkuat). Hal tersebut pun turut 

diungkapkan Boeijinga, Hoeken, dan Sanders (2017) bahwa narasi yang efektif 

merupakan narasi yang dapat disesuaikan dengan tahap perubahan perilaku target 

khalayak. 

 

Sementara itu beberapa penelitian tentang promosi kesehatan juga melihat 

narasi atau cerita yang dibentuk komunikator dalam menyampaikan program 

kesehatan. Seperti penelitian yang duilakukan oleh Boeijinga, Hoeken, dan 

Sanders (2017) yang menunjukan bahwa konten pesan perlu diperhatikan dalam 

menyusun promosi kesehatan. Sejalan dengan pernyataan tersebut Kotler dan Lee 

(2008, h.269) mengungkapan bahwa untuk menciptakan pesan social marketing 

yang efektif, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh marketer dalam 

menciptakan pesan, diantaranya: 

 
a.Key Message: rangkuman dari seluruh pesan, bukan berupa slogan dan tagline, 

tetapi seluruh isi rangkuman pesan, termasuk seluruh perilaku dan kebiasaan yang 

ingin ditawarkan. GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 

 
b.Target Audience : komunikator atau social marketer harus memiliki target 

audience yang jelas. Target audience biasanya diklasifikasikan berdasarkan 
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demographic dan geographic. Seringkali karakteristik ini dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang berbeda yakni, geografis, demografi, psikografis atau 

perilaku (Kotler dan Armstrong, 2013). Berdasarkan pemetaan pada pelaksanaan 

GERMAS Kota Malang, target audience dikelompokan berdasarkan beberapa 

faktor yang berbeda, diantaranya: 1) pada kegiatan launching, pengaturan 

makanan, TOT, pengisisan acara, dan penjamah makanan, target merupakan para 

pekerja, nemaun pada kegiatan senam rutin target merupakan lansia yang artinya 

terget dipilih berdasarkan pertimbangan atas unsur usia, sehingga pada kegiatan-

kegiatan tersebut target dikelompokan berdasarkan usnsur demografi pekerjaan 

dan usia; 2) selanjutnya pada upaya kampung GERMAS target merupakan warga 

setempat, sehingga pada upaya tersebut target dibedakan atas unsur geografi; 3) 

terakhir pada kegiatan road show target terdiri atas para ibu-ibu balita dan remaja, 

dimana mereka merupakan sosok yang sama-sama sangat perlu mendapatkan 

edukasi lantaran para ibu merupakan sosok yang dapat meubah keluarganya dan 

para remaja merupakan sosok yang tengah berada pada masa pertumbuhan yang 

sedang pesat-pesatnya, sehingga pada kegiatan road show target dikelompokan 

berdasarkan kesamaan kebutuhan (psikografis). 

 
c. Communication Objectives: menunjukan apa yang pemasar ingin audiensnya 

ketahui (berpikir), percaya, rasakan, dan atau melakukan tindakan berdasarkan 

komunikasi yang telah dilakukan. seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan 

target di atas, pada pelaksanaan GERMAS Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota 

Malang sebagai pemasar ingin agar seluruh targetnya menjadikan ketiga fokus 

aktivitas GERMAS sebagai aktivitas rutin yang dilakukan, untuk itu pada 
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sosialisasi GERMAS terdapat poster yang berisikan pesan agar ketiga aktivitas 

tersebut dilakukan secara rutin, sebagaimana yang terlihat pada potongan-

potongan poster berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.2: Potongan poster konsumsi buah dan sayur 

Sumber: Diolah Peneliti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.3: Potongan poster aktivitas fisik 

Sumber: Diolah Peneliti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.4: Potongan pada poster cek kesehatan  
Sumber: Diolah Peneliti 
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d.Positioning Statement: menanamkan citra produk, tentang apa yang dipikirkan 

dan apa yang diarasakan oleh audience ketika menjalankan perilaku yang 

diinginkan. Seperti yang terungkap dari wawancara dengan Mbak Ayu pada 20 

Maret 2018, diketahui bahwa dalam setiap mensosialisasikan GERMAS, Dinas 

Kesehatan Kota Malang sebagai komunikator selalu menekankan bahwa ketiga 

aktivitas GERMAS dapat mulai diterapkan dari diri sendiri dan tidak memakan 

biaya serta waktu yang banyak, untuk itu citra yang ingin ditamapakan dari 

produk-produk sosial GERMAS ialah berupa kemudahan (kemudahan dalam 

penerapan atau pengadopsian). 

 
e.Benefit to Promise: keuntungan yang didapatkan target adopter jika mereka 

mengembangkan perilaku yang diharapkan. Pada pelaksanaan GERMAS di Kota 

Malang, hal tersebut tercemin seperti pada iklan layanan masyarakat di radio, 

dimana untuk memasarkan ketiga aktivitas GERMAS, Dinas Kesehatan Kota 

Malang membuat tiga iklan layanan masyarakat yang mewakili masing-masing 

aktivitas yang menjadi fokus GERMAS. Selanjutnya pada ketiga iklan tersebut 

turut disematkan pula kalimat-kalimat yang menjelaskan akan keuntungan yang 

dapat diperoleh target adopter apabila mengadopsi aktivitas-aktivitas yang 

ditawarkan, seperti yang terungkap dari kalimat-kalimat penutup berikut pada 

iklan layanan masyarakat radio: 

 
“ayo lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari agar tubuh lebih sehat 

dan bugar” 

 

“sayur dan buah setaip hari, sehat dan cerdas pasti” 

 

“seven minutes stop your time will be saving your life, by doing SADARI” 
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f.Support for the promise: mereka yang sebagian besar akan membantu 

mayakinkan target audience untuk dapat melakukan perilaku yang diinginkan dan 

manfaat yang mungkin lebih dari yang mereka inginkan. Dalam hal ini Dinas 

Kesehatan Kota Malang seebagai pemasar melakukannya dnegan mengemas iklan 

layanan masyarakat pada televisi dalam bentuk iklan yang real life, dimana iklan 

dikemas dalam bentuk nyata (tidak dalam bentuk animasi), cerita yang disajikan 

ialah cerita kehidupan sehari-hari, dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam iklan 

ialah tokoh nyata (tidak berupa icon, maskot, atau sejenisnya) sehingga dapat 

dikatakan sebagai aktor dari iklan tersebut. Melalui adanya aktor pada iklan 

layanan masyarakat (televisi) tersebut, maka dapat berpotensi untuk lebih 

meyakinkan target audience agar mau mengadopsi perilaku yang ditawarkan pada 

iklan tersebut. 

 
g.Openings: cara untuk merencanakan dan memilih saluran media yang dapat 

menyampaikan pesan marketer kepada target audience dan membangkitkan 

keinginan untuk mengadaptasi isi pesan yang telah disampaikan. Pada hal ini 

Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pemasar melakukanya dengan 

menempatkan pesan-pesan yang ingin disampaikannya pada berbagai jenis media, 

dari mulai media cetak hingga media elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka pesan-pesan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai 

pemasar dalam promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang dapat dikatakan 

telah cukup baik karena telah memperhatikan hal-hal tersebut. 
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Sementara itu disisi lain menurut jurnal Using Communication Theory for 

Health Promotion: Practical Guidance on Message Design and Strategy karya 

Edgar dan Volkman (2012), diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga teori atau 

model komunikasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat pesan 

kesehatan. Pertama terdapat model aktivasi (Activation Model) yang menjelaskan 

bahwa kemungkinan pesan akan menarik perhatian dan terus berpengaruh 

bertergantung pada sejauh mana kebutuhan audiens untuk mencari tahu tentang 

pesan tersebut. Model ini merekomendasikan agar perencana kampanye kesehatan 

membuat pesan dengan menggunakan unsur sensasi kepada target, dengan cara 

membuat pesan yang: (a) kreatif, atau tidak biasa; (b) kompleks; (C) merangsang 

emosional yang intens atau yang secara fisik membangkitkan keinginan; (D) 

menggunakan grafis atau pesan-pesan eksplisit; (e) sedikit ambigu; (F) tidak 

konvensional; (g) singkat; dan (h) mampu memberikan tantangan (Edgar dan 

Volkman, 2012). Sementara itu teori Extended Parallel Process Model (EPPM) 

menawarkan strategi untuk membangun pesan-pesan kesehatan menggunakan 

daya tarik dan taktik rasa takut, agar target dengan intuisinya menjadi berprilaku 

berbeda dari pesan yang disajikan, sebab telah memahami resiko yang akan 

didapatkan apabila berperilaku sebagaimana yang disampaikan pada pesan 

kesehatan(Edgar dan Volkman, 2012). Terakhir ialah teori narasi Fisher 

(Narrative Theory) yang menawarkan pendekatan yang berbeda dengan dua teori 

sebelumnya. Teori narasi merekomendasikan pembuatan pesan kesehatan dengan 

bentuk narasi atau cerita, sebab asumsi teori ini menyatakan bahwa berbagi cerita 
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dapat menambahkan kredibilitas dan keaslian pada pesan kesehatan (Edgar dan 

Volkman, 2012). 

 
Merujuk ketiga teori tersebut, pada pelaksanaan GERMAS Kota Malang, 

pesan yang dikemas cenderung menggunkan narasi, sejalan dengan teori narasi 

Fisher. Salah satu wujud dari pengemasan pesan dengan bentuk narasi ialah 

tercermin dari pembuatan iklan layanan masyarakat (ILM), di televisi dan di radio 

lokal Kota Malang. Layaknya ILM pada umumnya, ILM yang dibuat oleh Dinas 

Kesehatan Kota Malang juga memiliki narasi atau cerita, dimana narasi yang 

berbeda digunakan untuk mempromosikan aktivitas GERMAS yang berbeda. 

Dengan kata lain, setiap aktivitas yang tengah menjadi fokus GERMAS saat ini, 

memiliki ILM masing-masing yang mewakilkan satu aktivitas GERMAS. Adapun 

masing-masing narasi ILM tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 
Bertolak dari pernyataan Edgar dan Volman, lanjut Kotler dan Lee (2008, 

h.269) mengatakan bahwa cara paling efektif dalam menciptakan pesan dan 

mengirimkan pesan, adalah dengan memilih komunikator yang kredibel, media 

komunikasi yang tepat, dan mengembangkan perencanaan strategi komunikasi 

pemasaran sosial. Hampir serupa dengan pernyataan tersebut, Ruck, dkk (2017) 

dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Effective Messages and Media For 

Employee Health Campaigns, menyatakan bahwa persepsi target atas pesan 

kesehatan bersifat dinamis dan bergantung pada pengalaman relevan seseorang, 

dimana hal tersebut dipengaruhi oleh penggunaan saluran komunikasi (media), 

topik komunikasi (pesan), dan mitra komunikasi (komunikator). Sehingga 

kemudian berdasarkan tabel 4.2, media-media yang digunakan pada pelaksanaan 
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GERMAS di Kota Malang dapat dikatakan telah cukup baik, karena penggunaan 

media cukup variatif dan efektif, sehingga dapat menyalurkan pesan-pesan yang 

berragam dengan baik dan menjangkau para target yang berbeda pula dengan 

tepat. Secara garis besar media promosi kesehatan dapat digolongkan menjadi 

dua, yaitu berdasarkan bentuk umum penggunaannya, dan cara produksinya 

(Notoatmodjo, 2010). Kemudian berdasarkan bentuk umum penggunaannya, 

media promosi dibagi menjadi dua, yakni bahan bacaan yang dapat berupa modul, 

buku rujukan/bacaan, leaflet, majalah, buletin, dan sebagainya, serta bahan peraga 

yang dapat berupa poster tunggal, poster seri, flipchart, tranparan, slide, film, dan 

seterusnya (Notoatmodjo, 2010). 

 

Jika ditelaah bedasarkan hal tersebut, maka leaflet yang digunakan sebagai 

salah satu media promosi GERMAS, telah mewakili media untuk bahan bacaan. 

Lalu kemudian power point yang digunakan sebagai salah satu media promosi 

GERMAS, telah mewakili media untuk bahan peraga (melalui slide-slide di 

dalamnya). Artinya sejauh ini beberapa media yang digunakan pada promosi 

 
GERMAS di Kota Malang telah cukup utuh, karena terdapat media peraga dan 

juga media bacaan yang dapat digunakan komunikator dalam mempromosikan 

atau memasarkan GERMAS kepada target adopter yang berada pada kegiatan 

yang berbeda. 

 
Sementara itu media promosi yang digolongkan bedasarkan cara 

produksinya terdiri atas: (1) media cetak, yang berfungsi untuk memberi informasi 

dan menghibur (seperti poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, pamflet, dan 

sebagainya); (2) media elektronika, yang merupakan media yang 
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dapat lebih menarik perhatian karena perpaduan antara audio dan visual (seperti 

TV,radio, film, video film, CD, VCD, cassete); dan (3) media luar ruang, yang 

berfungsi untuk menjangkau lebih besar (seperti papan reklame, pameran, banner, 

TV layar lebar (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan pemaparan tabel 4.2, diketahui 

bahwa hingga saat ini media-media promosi yang digunakan pada GERMAS di 

Kota Malang, telah mewakili dua dari tiga golongan media tersebut. Dimana 

leaflet, majalah, pin, baju, dan tas merupakan bagian dari media cetak yang dapat 

memberikan informasi sekaligus menghibur target adopter. Sementara itu TV, 

radio, portal berita online merupakan media yang tergolong sebagai media 

elektronika, sehingga dapat lebih berpotensi untuk menarik perhatian target 

adopter. Hal tersebut membuktikan bahwa sejauh ini berbagai media yang 

digunakan pada pelaksanaan GERMAS Kota Malang selain telah cukup variatif 

dan efektif. 

 
Lebih lanjut Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa media promosi yang 

baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan 

kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau 

dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. 

Merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat katakan bahwa media promosi 

yang baik merupakan media yang mampu memberikan pesan-pesan kesehatan 

dengan menyesuaikan rekognisi target adopter. Maka apabila merujuk pada 

kreteria tersebut, berbagai media promosi yang digunakan pada pelaksanaan 

GERMAS Kota Malang dapat dikatakan telah cukup baik, sebab media-media 

yang digunakan pada berbagai kegiatan atau upaya telah disesuaikan dengan 
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estimasi rekognisi target adopter. Seperti pada kegiatan raod show dan pengisian 

acara misalnya. 

 
Pada kegiatan road show media yang digunakan tidak hanya power point 

saja, melainkan terdapat juga baju, pin, leaflet, dan tas, dimana kegiatan tersebut 

guna menyasar ibu-ibu balita dan remaja. Sedangkan pada kegiatan pengisian 

acara, media yang digunakan hanya power point saja, dengan target yang disasar 

ialah para pegawai OPD dan instansi-instansi. Adanya perbedaan media yang 

digunakan tersebut tentunya dipadankan dengan tingkat rekognisi target adopter 

masing-masing kegiatan tersebut. Dimana para ibu-ibu dan remaja umumnya akan 

lebih menerima pesan apabila pesan tersebut disampaikan menggunakan cara 

yang lebih menarik (yang tidak hanya memperlihatkan seperti power point, tetapi 

juga memberikan) seperti pembagian benda-benda yan dapat digunakan layaknya 

pin, baju dan tas. Sedangkan para pegawai atau karyawan biasanya merupakan 

sosok yang telah terbiasa akan paparan-paparan pesan yang monoton, yang hanya 

dapat memperlihatkan seperti power point. 

 
Bertolak dari media kesehatan menurut Notoatmodjo, Ruck, dkk (2017) 

menyatakan bahwa dalam konteks komunikasi kesehatan, saluran komunikasi 

yang tersedia saat ini menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan 

efektivitas komunikasi kesehatan. Menurut Ruck, dkk (2017), pada tingkat makro 

pergeseran saluran komunikasi dari lisan, media cetak, hingga ke media elektronik 

mempengaruhi institusi dalam mengatur masyarakat. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa media yang kaya (rich media) memungkinkan target untuk 

menginterpretasikan dan mencapai kesepakatan tentang masalah kesehatan yang 
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sulit dan rumit, sedangkan media biasa lebih cocok untuk mengkomunikasikan 

pesan kesehatan yang tidak terlalu rumit seperti aktivitas rutin (Ruck, dkk, 2017). 

Sebagaimana berdasarkan meta analisis atas 19 uji coba yang dilakukan di 13 

negara pada penelitian Ruck, dkk (2017) yang menemukan bahwa pesan teks atau 

layanan pesan singkat (SMS) memberikan pengaruh/intervensi yang paling 

berhasil pada konteks kampanye kesehatan berhenti merokok, aktivitas fisik, dan 

penurunan berat badan. Sedangkan intervensi dari saluran komunikasi dua arah (di 

mana masyarakat dapat memberikan feed back), tidak jauh lebih efektif daripada 

penggunaan saluran komunikasi satu arah (Ruck, dkk, 2017). 

 
Namun merujuk pada jurnal penelitian Ruck, dkk (2017), berdasarkan 

media yang digunakan pada pelaksanaan GERMAS Kota Malang seperti yang 

dijabarkan pada tabel 4.2, Dinas Kesehatan Kota Malang diketahui tidak hanya 

menggunakan rich media (media yang dapat memungkinkan menerima feed back 

secara langsug) saja, melainkan juga menggunakan media promosi biasa seperti 

leaflet, poster, dan iklan layanan masyakat. Pada dasarnya media promosi biasa 

seperti yang dimaksudkan Ruck dalam jurnalnya merupakan media satu arah yang 

tidak memungkinkan diterimanya feed back secara langsung, layaknya leaflet, 

poster, dan iklan layanan masyarakat. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hingga 

sejauh ini, kegiatan promosi GERMAS Kota Malang telah cukup efektif, 

mengingat seluruh media promosi yang digunakan pada pelaksanaan promosi 

GERMAS Kota Malang yang telah cukup berragam. 
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4.7.4 Komunikator Promosi Germas Kota Malang Berdasarkan Konsep 

Pemasaran Sosial 
 

Terakhir untuk para komunikator yang terlibat dalam pelaksanaan 

GERMAS Kota Malang juga sudah cukup baik. Seperti yang terdapat pada tabel 

4.2, komunikator yang terlibat dalam pelaksanaan GERMAS Kota Malang terdiri 

dari tiga pihak, yakni seluruh staff Seksi Promosi dan Pemeberdayaan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Kota Malang, instruktur senam dan kader Puskesmas, serta 

masyarakat kampung GERMAS. Effendy (1992) berpendapat bahwa orang yang 

menyampaikan pesan yaitu komunikator turut menentukan berhasilnya 

komunikasi. 

 

Selanjutnya dalam hubungan penyampaian pesan, faktor kredibilitas 

sumber memegang peranan yang sangat penting, dimana kredibilitas menunjukan 

suatu nilai terpadu dari keahlian dan kelayakan dipercaya (Effendy, 1992). 

Seorang komunikator memiliki kredibilitas disebabkan oleh ethos pada dirinya 

yang berupa itikad baik, kelayakan untuk dipercaya dan kecakapan atau keahlian 

(Siagian, 2012). Merujuk pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

seorang komunikator sebagai sosok yang menentukan berhasilnya komunikasi 

dalam proses hubungan penyampaian pesan, sangat dipengaruhi oleh kredibilitas 

yang dimilikinya, dimana kedibilitas tersebut terbentuk atas beberapa hal, yakni 

itikad baik (ethos), kelayakan dipercaya, dan keahlian. 

 
Aristoteles (dikutip dari Ardianto, 2007) menjelaskan bahwa ethos sebagai 

karakter komunikator terdiri atas good will (maksud baik), good sense (pikiran 

baik), dan good moral character (karakter yang baik). Ethos ditujukan untuk 

proses persuasi, dimana efek dari komunikasi itu adalah untuk mengubah 



114 
 
 
 
 
 

 

perilaku, sebab seorang komunikator yang memiliki ethos akan menghasilkan 

komunikasi yang efektif (komunikasi yang dapat mencapai tujuannya), sedangkan 

komunikator yang tidak memiliki good will, akan dapat diidentifikasi sebagai 

provokator (Siagian, 2012). Jika melihat pesan yang dibawa ketiga komunikator 

GERMAS Kota Malang yang berupa membiasakan diri untuk berperilaku hidup 

sehat melalui aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta memeriksakan 

kesehatan secara rutin, maka para komunikator GERMAS dapat dikatakan 

memiliki maksud baik dari apa yang disampaikannya, untuk itu para komunikator 

tersebut dapat dikatakan telah memiliki ethos. 

 
Berikutnya, kelayakkan dipercaya. Kelayakan dipercaya berkaitan dengan 

kejujuran (trustworthy), dimana Rogers dan Shoemaker (dikutip dari Siregar, 

1990) mendefinisikan trustworthy sebagai kesan dari penerima atas sifat atau 

karakter dari sumber. Berlandaskan proses penelitian yang selama ini telah 

peneliti lakukan kepada pihak utama komunikator GERMAS Kota Malang yakni 

seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang, 

peneliti menilai bahwa para staff seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

memang memiliki karakter yang baik, berkat keramahannya dalam menyambut 

peneliti sebagai pihak luar yang merupakan begian dari masyarakat, 

keterbukaannya atas pemberian informasi yang peneliti tanyakan serta butuhkan, 

dan kerapiannya dalam menuturkan informasi-informasi terkait GERMAS kepada 

masyarakat karena didasarkan oleh juknis (jurnal teknis). 

 
Sementara itu keahlian dapat disebut juga dengan competence atau 

expertness yang berkaiatan dengan kesan penerima atas keahlian yang dimiliki 
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sumber. Goebbels (dikutip dari Kallis, 2005, h.205) pun turut menyatakan bahwa 

komunikator yang efektif adalah komunikator yang memiliki competence, yaitu 

pengetahuan (ahli) dalam bidang yang akan dikomunikasikan dan prestigous, 

yaitu orang yang terkenal dan disukai. Berdasarkan latar belakang ketiga 

komunikator GERMAS, maka ketiganya dapat dikatakan sebagai sosok yang ahli 

dalam masing-masing kegiatannya atau pesan yang disampaikannya. Seperti para 

staff seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang 

yang sebagian besar memang miliki latar belakang pendidikan kesehatan 

masyarakat. Kemudian instruktur senam dan kader puskesmas yang masing-

masing memang merupakan sosok yang terlatih pada olahraga senam serta sosok 

paling mengetahui keadaan kesehatan warga wilayah setempat (wilayah kerjanya). 

Lalu warga kempung GERMAS yang juga merupakan sosok yang paling 

mengetahui kampung GERMAS lantaran mereka bukan hanya warga yang 

mendiami kampung GERMAS saja, melainkan juga sebagai pihak utama yang 

terlibat pada setiap kegiatan di kampung GERMAS. 

 
Sedikit berbeda dari pernyataan-pernyataan di atas, dalam konteks target 

remaja, Robert H. L. Feldman (1984) menyatakan bahwa satu faktor yang penting 

dalam proses komunikasi kesehatan adalah karakteristik komunikator kesehatan, 

dimana keahlian dan kesamaan komunikator dengan target dapat mempengaruhi 

penerimaan pesan kesehatan. Berdasarkan penelitiannya terhadap siswa SMA di 

Amerika tentang pengaruh karakteristik komunikator terhadap sikap dan perilaku 

gizi, diketahui bahwa semakin besar kesamaan yang terdapat pada diri 

komunikator dengan target, maka semakin besar pula pengaruh komunikator. 
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Demikian pula dengan komunikator yang hanya memiliki sedikit kesamaan dan 

keahlian, komunikator tersebut dapat dikatakan sebagai komunikator yang tidak 

berpengaruh (Feldman, 1984). 

 
Lebih lanjut dari penelitian Feldman (1984) dinyatakan juga bahwa 

komunikator perlu mempertimbangkan persepsi target dalam mengembangkan 

program atau pesan kesehatan. Dalam konteks komunikasi dengan terget remaja, 

komunikator dapat meningkatkan pengaruh mereka dengan membentuk hubungan 

kepada target, seperti dengan membangkitkan minat mereka atau dengan diskusi 

pengalaman bersama. Selain itu, kesamaan dalam hali ini juga dapat berupa 

karakteristik demografis seperti usia, tempat lahir, dan etnis (Feldman, 1984). 

Hasil penelitian Feldman (1984) pun menunjukan bahwa dengan menekankan 

kesamaan pada target remaja, maka hal tersebut cenderung dapat lebih 

meningkatkan efektivitas atas upaya yang dilakukan komunikator. 

 
Secara khusus, jika dikaitkan dengan pelaksanaan GERMAS di Kota 

Malang, maka adapun kegiatan GERMAS yang memiliki target remaja ialah road 

show. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada tabel 4.2, diketahui bahwa pihak 

yang menjadi komunikator pada kegiatan road show (baik road show ke sekolah 

maupun ke Posyandu) ialah Dinas Kesehatan Kota Malang Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan Masyrakat. Berdasarkan hal tersebut, jika merujuk pada penelitian 

Feldman (1984), maka komunikator GERMAS untuk kegiatan road show sekolah 

dapat dikatakan sudah cukup efeketif, selain komunikator tentu telah memiliki 

keahlian, komunikator yang dikerahkan pada kegiatan road show sekolah juga 
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memiliki kesamaan dengan target, yakni terkait etnis yang sebagian besar sama-

sama beretnis jawa. 

 

4.7.5 Implikasi Pemasaran Sosial terhadap Promosi Kesehatan 
 

 

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin memudahkan hal-hal 

dalam kehidupan, menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada beberapa 

aspek kehidupan, seperti perubahan pola konsumsi dengan adanya makanan-

makanan cepat saji, perubahan pada kebutuhan hidup yang kian meningkat, serta 

perubahan-perubahan lainnya. Akumulasi perubahan-perubahan tersebut 

kemudian menyebabkan adanya perubahan yang lebih besar, yakni perubahan 

gaya hidup. Perubahan gaya hidup tersebut pun lebih lanjut turut mempengaruhi 

hal-hal lain seperti kesehatan. Dengan berubahnya gaya hidup masyarakat yang 

menjadi semakin instan karena didorong oleh kemajuan-kemajuan teknologi yang 

menawarkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, membuat masyarakat kian 

mengenyampingkan kesehatan yang merupakan “aset” yang harus dijaga secara 

terus menerus. 

 
Seperti yang terjadi pada Indonesia, menurut berita yang dilansir 

majalahkartini.co.id pada 28 April 2017, saat ini Indonesia tengah menghadapi 

tantangan berupa perubahan pola gaya hidup masyarakat yang ditengarai menjadi 

penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit dalam 30 tahun terakhir (Pramita, 

2017). Pergeseran pola penyakit tersebut pun terbukti dari penyebab kematian dan 

kesakitan terbesar. Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar 

adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), 

Tuberkulosis (TBC), dan Diare. Namun sejak 2010, penyakit tidak menular 

http://majalahkartini.co.id/
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(PTM) seperti Stroke, Jantung, dan Kencing manis (penyakit katastropik) 

memiliki proposi lebih besar di pelayanan kesehatan (Pramita, 2017). Hal itu pun 

turut didukung oleh angka klaim BPJS untuk penyakit cardiovascular dan stroke 

yang disinyalir telah menghabiskan dana yang paling besar, sekitar 6,9 triliun dari 

pembiayaan kesehatan (Depkes, 2016). Berasarkan artikel yang diunggah 

depkes.go.id pada 12 Agustus 2016, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek 

menyatakan bahwa pergeseran pola penyakit tersebut ke arah penyakit-penyakit 

tidak menular (PTM), membuktikan adanya perubahan pola gaya hidup 

masyarakat ke arah gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, 

kurang mengkonsumsi sayur dan buah, merokok, konsumsi alkohol, dll (Depkes, 

2016). 

 
Sementara itu menurut Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Kementerian Kesehatan, dr. H.R. Dedi Kuswanda, M.Kes, dalam 

acara Press Conference bertajuk APSKI Dukung Program Nasional Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat, yang digelar pada Kamis 27 April 2017, pergeseran pola 

penyakit tersebut dapat menjadi hambatan terhadap upaya peningkatan derajat 

kesehatan dan produktivitas masyarakat, akibatnya, semakin besar pula biaya 

pengobatan yang digelontorkan pemerintah (Pramita, 2017). Untuk itu sebagai 

upaya pencegahan, pemerintah kemudian mencanangkan suatu program berskala 

nasional yang bersifat promotif bernama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS) melalui Inpres nomor 1 tahun 2017 (Pramita, 2017). Layaknya 

program kesehatan lain, GERMAS diciptakan juga dengan harapan agar dapat 
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menciptakan adanya perubahan sosial (dalam hal ini dibidang kesehatan) ke arah 

yang lebih baik. 

 
Disisi lain perkembangan zaman pun juga membawa dampak baik bagi 

ranah ilmu pengetahuan. Seperti pada bidang keilmuan komunikasi yang 

kemudian melahirkan sebuah konsep yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan sosial di masyarakat dengan menggunakan teknik pemasaran yang 

dikenal dengan konsep pemasaran sosial (social marketing). Pada dasarnya 

pemasaran sosial merupakan konsep yang sejak awal 1970-an difokuskan untuk 

mempengaruhi perilaku guna meningkatkan kesehatan, mencegah cedera, 

melindungi lingkungan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat (Kotler 

dan Lee, 2006). Melalui penerapan teknik pemasaran komersil untuk kegiatan 

sosial, pemasaran sosial hadir dengan tujuan utama mengubah perilaku individu. 

Tujuan itu kemudian dapat mendukung tujuan lain yang lebih besar, seperti 

perubahan sosial (dalam bidang kesehatan) yang menjadi tujuan pemerintah dalam 

membuat program promosi kesehatan, karena mengingat perubahan perilaku 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan. 

 
Sebagaimana pernyataan Blum (1974) tentang empat faktor yang dapat 

mempengaruhi derajat kesehatan, diketahui bahwa faktor perilaku lah yang 

menjadi faktor kedua yang paling berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Adlina (2017) turut menyatakan bahwa perilaku 

merupakan unsur terdekat dan hal mendasar terhadap status kesehatan yang 

diinginkan. Sejalan dengan pernyataan Adelina, Leba (dikutip dari Rahma, 2015) 

juga menjelaskan bahwa konsep social marketing dan metode behavioral change 
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communication (BBC) sama-sama menjadikan perilaku sebagai fokus perubahan 

karena faktor perilaku mempunyai pengaruh yang besar terhadap individu maupun 

masyarakat. Lebih lanjut Rahma (2015) turut menjelaskan bahwa untuk 

mengubah perilaku, dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: (1) memberi 

contoh (keteladanan); (2) lingkungan,(misal: teman sebaya yang memberi 

apresiasi atau justru mengolok-olok perilaku tersebut); (3) budaya; (4) penyediaan 

sumber daya (misal: tersedianya sabun di tempat-tempat umum); (5) melalui 

kebijakan (misal: penggunaan sabuk pengaman, tidak menggunakan telepo 

genggam saat menyetir, dan lainnya). Oleh karena itu diperlukan keterlibatan dan 

kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah selaku pembuat kebijakan, 

produsen, distruibutor, dan lainnya. 

 

Berdasarkan temuan tersebut, maka konsep pemasaran sosial merupakan 

konsep yang dapat menjadi pilihan untuk diaplikasikan pada praktik promosi 

kesehatan, seperti promosi kesehatan GERMAS yang saat ini tengah menjadi 

fokus pemerintah. Hal itu karena melalui pengoperasionalan unsur-unsur 

pemasaran (seperti segmentasi pasar, penentuan harga, penentuan tempat atau 

saluran distribusi, dan sebagainya) pada pemasaran sosial, mampu memberikan 

nilai lebih bagi praktik promosi kesehatan yang lebih efektif. Seperti yang 

terungkap dari penelitian Gibson (2010) yang berjudul Effectiveness of HIV 

Prevention Social Marketing with Injecting Drug Users, dijelaskan bahwa social 

 
marketing dianggap telah berhasil mengurangi kecelakaan mobil yang 

berhubungan dengan alkohol, perilaku merokok di kalangan remaja, transmisi 

malaria, dan sebagainya. Hal itu karena melalui fitur-fitur social marketing seperti 
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segmentasi sasaran, paparan berulang, dan lainnya, membuat promosi kesehatan 

dengan social marketing berbeda dari promosi kesehatan biasanya. 

 
Kemudian pada jurnal ini dikatakan pula bahwa 8 dari 10 intervensi social 

marketing bertanggung jawab atas perubahan perilaku terkait HIV di Amerika. 

Sementara itu hasil penelitian eksperimental jurnal ini terhadap perilaku 

penggunaan jarum suntik narkoba di Amerika, juga berhasil membuktikan bahwa 

social marketing dapat lebih menghemat biaya dibandingkan dengan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut. Kelebihan 

tersebut kemudian sejalan dengan kondisi pembiayaan kesehatan di Indonesia 

yang tengah membengkak akibat pembiayaan penyakit tidak menular. Untuk itu 

penerapan pemasaran sosial pada praktik promosi kesehatan GERMAS menjadi 

pertimbangan yang menjanjikan. 

 
Selain itu menurut Amelia (2015) dalam jurnalnya yang berjudul 

Menyibak Ketabuan: Sebuah Tinjauan atas Social Marketing Program 

Pencegahan HIV-AIDS Di Indonesia, dikatakan bahwa untuk memasarkan 

program agar lebih edukatif, maka dapat memanfaatkan media massa (televisi, 

majalah, koran, website, mobile technology, dan sebagainya) untuk penerapan 

marketing mix pada perencanaan social marketing. Pernyataan tersebut semakin 

memperjelas bahwa pemasaran sosial tidak hanya mampu memberikan nilai lebih 

dari pengoperasionalan unsur-unsur pemasaran saja, tetapi juga mampu 

memberikan arahan yang lebih konkret hingga pada tahap perencanaan, sehingga 

nilai yang ditawarkan pemasaran sosial untuk mengatasi permasalahan kesehatan 

seperti yang menjadi tujuan praktik promosi kesehatan, semakin kaya. Sejalan 
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dengan jurnal tersebut, penerapan promosi kesehatan GERMAS di Kota Malang 

diketahui juga turut memanfaatkan media massa (televisi dan radio lokal) untuk 

seluruh proses promosi, dari perencanaan hingga peleksanaannya, sehingga proses 

promosi GERMAS di Kota Malang menjadi lebih maksimal. 

 
Kesuksesan pemasaran sosial dalam membuat perubahan juga turut 

dijelaskan dalam jurnal Social Marketing: An Approach to Planned Social 

Change karya Philip Kotler dan Gerald Zaltman (2016), yang mengungkapkan 

tentang keberhasilan perubahan sosial di Amerika karena menerapkan prinsip-

prinsip social marketing (analysis, planning, dan control to problems of social 

chang) yang sesuai dengan marketing mix (product, promotion, place, dan price). 

Hasil dari penelitian jurnal tersebut mengungkapkan bahwa social marketing 

memang dirancang khusus untuk mempengaruhi penerimaan ide sosial (social 

change) melalui pengembangan marketing mix di dalamnya (product planning, 

pricing, communication, distribution/place, dan marketing research/promotion). 

Untuk itu konsep pemasaran sosial layak diterapkan pada praktik promosi 

kesehatan di Indonesia. 

 
Disisi lain dari segi akademis penelitian terkait pemasaran sosial dalam 

praktik-praktik kampanye kesehatan yang bersifat preventif dan mendasar seperti 

promosi kesehatan GERMAS juga masih minim dilakukan. Menurut Wettstein D, 

Suggs L S, dan Lellig C (2012) dalam jurnalnya yang berjudul Social Marketing 

and Alchohol Misuse Prevention In German-Speaking Countries yang meneliti 

tentang penggunaan social marketing di negara-negara eropa berbahasa jerman, 

penggunaan social marketing secara sadar pada kampanye-kampanye pencegahan 
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penyalahgunaan alkohol di negara-negara eropa berbahasa jerman, masih minim 

dilakukan. Namun demikian, keterbatasan bukti mengenai penerapan social 

marketing tersebut, tidak berarti bahwa praktik social marketing benar-benar tidak 

ada. Hal itu karena menurut Pott (dikutip dari Wettstein, Suggs, dan Lellig, 2012) 

kampanye pencegahan penyalahgunaan alkohol (yang ada di negara-negara eropa 

berbahasa jerman) yang ada mungkin memiliki banyak atribut yang sama dengan 

social marketing, karena itu praktik social marketing mungkin ada, hanya saja 

penelitian yang menganalisis sejauh mana praktik-praktik kampanye 

penyalahgunaan alkohol menyerupai social marketing yang masih minim. Maka 

berdasarkan jurnal tersebut dapat dismpulkan bahwa tidak adanya penerapan 

social marekating secara sadar pada suatu kampanye kesehatan bukan berarti 

praktik social marketing pada kampanye tersebut benar-benar tidak ada, 

melainkan bisa saja berdasarkan atribut-atribut yang digunakannya, secara tidak 

langsung telah menyerupai praktik social marketing, untuk itu diperlukan 

penelitian sejenis yang menganalisis mengenai sejauh mana praktik-praktik 

kampanye keshetan seperti promosi keshetan menyerupai penerapan social 

marketing. 

 
Pada dasarnya berdasarkan level analisisnya, penelitian terkait pemasaran 

sosial pada kampanye-kampanye kesehatan seperti jurnal di atas, merupakan 

kajian komunikasi kesehatan yang termasuk pada level massa. Hal itu karena 

konsep yang digunakan untuk menganalisis ialah konsep pemasaran sosial, serta 

objek yang dianalisis/diteliti ialah kampanye kesehatan untuk masyarakat luas 

(massa). Sebagaimana yang dinyatakan Viswanath (dikutip dari Donsbach, 2010) 
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bahwa komunikasi kesehatan dapat dilihat dari level analisisnya, meliputi: level 

individu, interpersonal, jaringan, organisasi dan massa. Namun Cegala dan Street 

Jr (2014) menyebutkan bahwa komunikasi kesehatan dalam konteks interpersonal 

merupakan kajian yang paling banyak dilakukan. Padahal, menurut Viswanath 

(dikutip dalam Donsbach, 2010, h.2075) komunikasi kesehatan tidak hanya 

berfokus pada level interpersonal semata, melainkan juga melihat bagaimana 

informasi kesehatan disampaikan melalui institusi seperti media massa atau sistem 

pelayanan kesehatan. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kondisi kesehatan 

Indonesia, keunggulan penerapan social marketing dalam mengatasi 

permasalahan kesehatan, banyaknya penelitian komunikasi kesehatan yang 

menggali konteks interpersonal sehingga membuat minimnya penelitian 

komunikasi kesehatan pada level oraganisasi atau massa (seperti pemasaran sosial 

dalam praktik-praktik kampanye kesehatan/promosi kesehatan), membuat 

penelitian mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan 

menggunakan konsep pemasaran sosial menjadi layak dilakukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menerapkan program GERMAS tahap 

awal di Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai fasilitator GERMAS 

diketahui menerapkan GERMAS dengan secara tidak langsung menggunakan 

teknik-teknik pemasaran sosial. Dimana penggunan teknik-teknik pemasaan sosial 

secara tidak langsung tersebut tercermin melalui dibuatnya delapan strategi untuk 

pelaksanaan GERMAS di Kota Malang yang merepresentasikan unsur promosi 

pada konsep pemasaran sosial. Hal tersebut lantaran target, pesan, serta 

komunikator yang diguanakan dalam delapan strategi tersebut saling 

diintegrasikan agar dapat mengubah perilaku target program promosi kesehatan, 

dan digunakannya media-media lain (selain media penyuluh) yang berperan 

sebagai media promosi layaknya promotion tools pada konsep pemasaran sosial.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Selama proses penelitian, penlitian telah dilakukan dan diusahakan agar 

sesuai dengan prosedur ilmiah, namun penelitian ini tetap memiliki keterbatasan, 

berupa belum mampunya memperlihatkan perspektif sosial budaya masyarakat 

(yang lain atau yang lebih luas) sebagai terget sasaran yang turut mempengaruhi 

strategi pemasaran sosial. 
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5.3 Saran 

 Adapun berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti dapat 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

 5.3.1 Saran Akademis 

a. Ada baiknya para peneliti selanjutnya yang hendak meneliti promosi 

kesehatan, dapat mengkaji praktik promosi kesehatan dengan 

menggunakan konsep pemasaran sosial agar dapat memperkaya 

kajian mengenai promosi kesehatan dari sudut pandang komunikator 

yang selama ini masih minim dilakukan. 

b. Saat meneliti promosi kesehatan menggunakan konsep pemasaran 

sosial, sebaiknnya para peneliti turut melihat kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat yang berpotensi terhadap reistennya 

pengadopsian perilaku-perilaku kesehatan yang dipromosikan, sebab 

hal tersebut dapat mempengaruhi strategi pemasaran sosial. 

 5.3.2 Saran Prkatis  

a. Sebaiknya komunikator yang digunakan untuk pelaksanaan promosi 

GERMAS selanjutnya lebih variatif (misalnya dengan menggunakan 

komunikator yang kharismatik seperti public figure setempat), agar 

dapat lebih menarik rasa antusias target, sehingga target dapat lebih 

mudah diubah perilakunya. 

b. Untuk pelaksanaan promosi program GERMAS selanjutnya 

sebaiknya dibuat modifikasi pada produk atau aktivitas-aktivitas 

yang ditawarkan, agar proses promosi dapat lebih menarik. 
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c. Ada baiknya untuk selanjutnya pelaksanaan promosi program 

GERMAS atau promosi kesehatan program lainnya, menggunakan 

konsep pemasaran sosial, karena konsep ini telah terbukti efektif 

dalam mengatasi permasalahan kesehatan, serta masih minim 

digunakan dalam praktik promosi kesehatan (khususnya promosi 

kesehatan program pemerintah) di Indonesia. 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adlina, A. N. (2017). Social Marketing Penanggulangan HIV dan AIDS  untuk 

 Perubahan Perilaku Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pusat 

 Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja “Bantara 

 Kencana Remaja” Kel. Tanjungrejo, Kec.Sukun, Kota Malang. 

 Malang: Universitas Brawijaya 

Amelia, Y. (2015). Menyibak Ketabuhan: Sebuah Tinjauan Atas Social 

 Marketing Program  Pencegahan HIV-AIDS di Indonesia. Malang: 

 Universitas Ma Chung  

Andreassen, A. R. (1994). Social marketing: its definition and domain. 

 Journal of Public Policy &  Marketing, 13(1), 108 ‐ 114. 

Anggraeni, P. (2018). Masyarakat Kota Malang dan Kebiasaan Membuang 

 Sampah di  Sungai. Diakses pada 21 Febuari 2018, dari 

 https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/kota-malang-

 membuang-sampah-di-sungai/  

Anik. (2018, Maret). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Ardianto, E. (2007). Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa 

 Rekatama Media 

Arikunto, S. (2008). Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

Ayu. (2018, Maret). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Ayu. (2018, April). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Bahhadur, M. (2012). Partisipasi Orang Tua Siswa Dalam Pembelajaran di 

 SD Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta. Diakses pada 9 

 Oktober 2017, dari http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-

 %2005101241004.pdf  

Bakri. (2017). Hidup Sehat dengan GERMAS. Diakses pada 22 Febuari  2018, 

 dari http://aceh.tribunnews.com/2017/12/11/hidup-sehat-dengan-germas  

https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/kota-malang-%09membuang-sampah-di-sungai/
https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/kota-malang-%09membuang-sampah-di-sungai/
http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%09%2005101241004.pdf
http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%09%2005101241004.pdf
http://aceh.tribunnews.com/2017/12/11/hidup-sehat-dengan-germas


 

Blum, H. L. (1974). Planning for Health, Development and Aplication of  Social 

 Changes Theory. New York: Human Sciences Press. 

Boeijinga, A., Hoeken, H & Sanders, J. (2017) An Analysis Of Health 

 Promotion Materials  For Dutch Truck Drivers: Off Target and too 

 Complex Work. Journal of Public Health, 56(4): 539–549. 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford: University Press 

Budiman. (2015). Perbedaan Efektivitas Antara Ceramah dan Leaflet Untuk 

 Meningkatkan Pengetahuan Tentang HIV-AIDS Pada Siswa Sma di 

 Bandar Lampung. Diakses 6 Oktober 2017, dari  

 http://digilib.unila.ac.id/7340/16/BAB%20II.pdf 

Bungin, B. (2006). Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana  

Bungin, B. (2010). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali pers. 

Cegala, D. J & Street Jr, R. L. (2014). Dimensi-Dimensi Interpersonal 

 Komunikasi  Kesehatan. Dalam Berger, C. R., Roloff, M. E., 

 Roskos-Ewoldsen, D. R (Ed). Handbook ilmu komunikasi  (h.573- 598). 

Bandung: Nusa Media 

Chandler, A.D. (1996). Strategy and Structure: Chapter in The History of  The 

 Industrial Enterprise. Cambridge Mass: MIT Press 

Deherba. (2017). Kenapa Udara Dingin Menyebabkan Anda Sakit? 

 Gangguan Suhu Tubuh. Diakses pada 12 April 2018, dari 

 https://www.deherba.com/kenapa-udara-dingin-menyebabkan-anda-

 sakit.html 

Depertemen Kesehatan RI. (2004). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: 

 Pemerintah Indonesia. 

Departemen Kesehatan, R. I. (2005). Rencana Strategi Departemen 

 Kesehatan. Jakarta: Depkes. 

Departemen Kesehatan R.I. (2008). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta:  Depkes 

Departemen Kesehatan R.I. (2008). Pedoman Pengelolaan Promosi 

 Kesehatan, Dalam Pencapaian PHBS. Jakarta: Depkes  

Departemen Kesehatan RI. (2016). Bonus Demografi dan Investasi pada 

 Pembangunan Kesehatan dan Gizi. Jakarta: Pemerintah Indonesia. 

Departemen Kesehatan RI. (2016). Pemerintah Canangkan Gerakan 

 Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Jakarta: Pemerintah Indonesia. 

Dinas Kesehatan Kota Malang. (2015). Profil Kesehatan Tahun 2016. 

 Malang: DINKES Kota Malang. 

50 

http://digilib.unila.ac.id/7340/16/BAB%20II.pdf
https://www.deherba.com/artikel-kesehatan-lainnya/gangguan-suhu-tubuh
https://www.deherba.com/kenapa-udara-dingin-menyebabkan-anda-%09sakit.html
https://www.deherba.com/kenapa-udara-dingin-menyebabkan-anda-%09sakit.html


 

Dinas Kesehatan Kota Malang. (2016). Profil Kesehatan Tahun 2016. 

 Malang: DINKES Kota Malang. 

Depkes. (2016). Optimalkan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan 

 Melalui Germas. Diakses pada 12 April 2018, dari 

 http://www.depkes.go.id/article/print/16081600003/optimalkan- upaya-

 promotif-dan- preventif-kesehatan-melalui-germas.html 

Donsbach, W. (2010). The international encylopedia of communication 

 theories. Oxford: Blackwell Publishing 

Edgar, T & Volkman, J. E. (2012). Using Communication Theory for  Health 

 Promotion: Practical Guidance on Message Design and Strategy. 

 Journal of Social Marketing and Health Communication, 13 (5), 587 –

 590. 

Effendi, F & Makhfudli. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori 

 dan Praktek Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba medika. 

Effendy, O. U. (1991). Radio Siaran Teori dan Praktek. Bandung: CV 

 Mandar Maju. 

Effendy & Onong, U. (1992). Humas Suatu Studi Komunikologis. Bandung: 

 PT.Remaja Rosda  

Enis. (2017, Oktober). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Enis. (2018, Maret). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Feldman, R. H. L. (1984). The Influence of Communicator Characteristics 

 on the Nutrition Attitudes and Behavior of  High School Students. 

 Journal of Health Communication, 54 (4), 149-151. 

Ghazali, H.P.L. (2012). Perilaku Dan Promosi Kesehatan. Diakses pada 16 

 Oktober 2017, dari 

 http://www.fk.uii.ac.id/upload/klinik/elearning/ikm/perilaku-dan-promosi-

 kesehatan-fkuii-lg.pdf 

Gibson, D. R, et al. (2010). Effectiveness of HIV Prevention Social 

 Marketing with Injecting Drug Users. American Journal of Public  Health, 

 10 (100), 1828-1830. 

 

Green, W. (1984). Health Education Planning A Diagnostic Approach. The 

 Johns Hapkins University: Mayfield Publishing Company.  

  

http://www.depkes.go.id/article/print/16081600003/optimalkan-%09upaya-%09promotif-dan-%09preventif-kesehatan-melalui-germas.html
http://www.depkes.go.id/article/print/16081600003/optimalkan-%09upaya-%09promotif-dan-%09preventif-kesehatan-melalui-germas.html
http://www.fk.uii.ac.id/upload/klinik/elearning/ikm/perilaku-dan-promosi-%09kesehatan-fkuii-lg.pdf
http://www.fk.uii.ac.id/upload/klinik/elearning/ikm/perilaku-dan-promosi-%09kesehatan-fkuii-lg.pdf


 

Gunadi, S. (2014). Pemerintah Indonesia Harus Mampu Memanfaatkan  Bonus 

 Demografi. Diakses pada 22 Febuari 2018, dari 

 https://www.kompasiana.com/sutiono/pemerintah-indonesia-harus-

 mampu-memanfaatkan-bonudemografi_54f448ae7455137e2b6c8aec  

Hardi. (2016). Germas Wujud Praktik Revolusi Mental. Diakses pada 12  April 

 2018, dari http://mediaindonesia.com/read/detail/77537- germas-wujud-

 praktik-revolusi-mental  

Herman. (2016). Wujudkan Indonesia Sehat Melalui "Germas". Diakses  pada 

 12 April  2018, dari 

 http://www.beritasatu.com/kesehatan/403422-wujudkan-indonesia- sehat-

 melalui-germas.html 

Hartono, B. (2010). Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. 

 Jakarta: Rineka Cipta.  

Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu  Sosial. 

 Jakarta: Salemba Humanika 

Hermawan, K. (2003). Konsep Pemasaran dari Indonesia untuk Dunia. 

 Jakarta: CV Pilar Kencana 

Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada 

 Press. 

Kallis, Aristotle A. (2005). Nazi Propaganda and the Second World War, 

 Houndmills,  Basingstoke, Hapshire. New York: Palgrave 

 Macmillan. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonseia. (2017). Inpres Nomor 1 Tahun 

 2017  tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jakarta:  Pemerintah 

 Indonesia. 

Kesmas. (2014). Perilaku Kesehatan Masyarakat : Faktor yang 

 Mempengaruhi Perilaku Kesehatan Masyarakat. Diakses pada 16 

 Februari 2018,  dari http://www.indonesian- publichealth.com/perilaku-

 kesehatan-masyarakat/ 

Kominfo. (2016). GERMAS Wujudkan Indonesia Sehat. Diakses pada 12  April 

 2018, dari https://kominfo.go.id/content/detail/8366/germas-

 wujudkan-indonesia- sehat/0/artikel_gpr  

Kotler, P. & Zaltman, G. (1971). Social marketing: an approach to 

 planned social change. The Journal of Social Marketing, 35(3),  

 3‐12. 

Kotler, et al. (2002). Social Marketing: Improving The Quality of Life. 

 California: Sage publication  

https://www.kompasiana.com/sutiono/pemerintah-indonesia-harus-%09mampu-memanfaatkan-bonudemografi_54f448ae7455137e2b6c8aec
https://www.kompasiana.com/sutiono/pemerintah-indonesia-harus-%09mampu-memanfaatkan-bonudemografi_54f448ae7455137e2b6c8aec
http://mediaindonesia.com/read/detail/77537-%09germas-wujud-%09praktik-revolusi-mental
http://mediaindonesia.com/read/detail/77537-%09germas-wujud-%09praktik-revolusi-mental
http://www.beritasatu.com/kesehatan/403422-wujudkan-indonesia-%09sehat-%09melalui-germas.html
http://www.beritasatu.com/kesehatan/403422-wujudkan-indonesia-%09sehat-%09melalui-germas.html
https://kominfo.go.id/content/detail/8366/germas-%09wujudkan-indonesia-%09sehat/0/artikel_gpr
https://kominfo.go.id/content/detail/8366/germas-%09wujudkan-indonesia-%09sehat/0/artikel_gpr


 

Kotler, P. (2005). Manajamen Pemasaran, Jilid 1 dan 2. Jakarta: PT. Indeks 

 Kelompok Gramedia.  

Kotler, P & Lee, N. (2006). Principles of Marketing 12th Edition. New  Jersey: 

 Pearson Prentice Hall  

Kotler, P. & Lee, N. R. (2008). Social Marketing: Influencing Behavi-

 ors for Good (3rd ed.). Thousan  Oaks: Sage Publications. 

Kotler, P. & Lee, N. R. (2011). Social Marketing: Influencing Behav-

 iors for Good (3-rd ed.). Thousan Oaks: Sage Publications. 

Kotler, P & Amstrong, G. (2013). Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi ke-12. 

 Jakarta: Erlangga. 

Kotler, P & Zaltman, G. (2016). Social Marketing: An Approach To 

 Planned Social Change. United states: american marketing  association 

Kreps. L. G. (2012). The Evolution and Advancement of Health Communication 

 Inquiry. United States: George Mason University  

Kuswarno, E. (2007). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi 

 Kualitatif : Sebuah  Pedoman Penelitian dari Pengalaman 

 Penelitian. Diakses pada 9 Oktober 2017, dari  

 file:///C:/Users/my%20computer/Downloads/5384-8920-1-PB.pdf 

Ladia, S, M. (2017). Optimalisasi Program Germas. Diakses pada 12 April 

 2018, dari http://aceh.tribunnews.com/2017/11/16/optimalisasi-

 program-germas  

Lathifa, I. R. (2015). Ideologi Sebagai Kesadaran Palsu Dalam Film 

 Spongebob Squarepants (Analisis Semiotika Roland Barthes). 

 Diakses pada 9 Oktober 2017, dari 

 http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi3845868

 207714.pdf  

Lefebvre, R. C & Flora, J. A. (1988). Social marketing and public  health 

 intervention. Journal of Health Education & Behavior, 15  (3), 299. 

Liliweri, A. (2008). Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. Jakarta: Pustaka  Pelajar 

Lindlof, T. R. (1995). Qualitative Communication Research Methodes. 

 California USA: Sage Publications. 

Littlejohn, S. W & Foss, K. A. (2009). Encyclopedia of Communication 

 Theory. California: SAGE Publications, Inc. 

file:///C:/Users/my%20computer/Downloads/5384-8920-1-PB.pdf
http://aceh.tribunnews.com/2017/11/16/optimalisasi-%09program-germas
http://aceh.tribunnews.com/2017/11/16/optimalisasi-%09program-germas
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi3845868%09207714.pdf
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi3845868%09207714.pdf


 

Lunenburg, F. C. (2010). Managing Change: The Role of the Change Agent. 

 International Journal Of Management, Business, and 

 Administration, 13 (1), 1-6. 

Machfoedz, M. (2010). Komunikasi Pemasaran Modern. Yogyakarta: Cakra 

 Ilmu  

Masyhuri, M & Zainuddin. (2008). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

 dan Aplikatif. Bandung: PT. Refika Aditama 

Maulana, H.D. J. (2009). Promosi Kesehatan. Jakarta: EGC 

McQuail, D. (1987). Mass Communication Theory (Teori Komunikasi 

 Massa). Jakarta: Erlangga. 

Miles., Huberman., & Saldana (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: 

 Universitas Indonesia  

Moleong, L. J. (2005). Metode Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja 

 Rosdakarya 

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

 Rosdakarya Offset 

Moleong & Lexy, J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja 

 Rosdakaya 

Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

 Rosdakarya. 

Mulyana, D. (2008). Komunikasi Efektif “Suatu Pendekatan Lintas 

 Budaya”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Northouse, L.L &  Northouse, P.G. (1998). Health Communication: 

 Strategies of  Health  Professionals. London: Pearson Education 

Notoatmodjo, S. (2005). Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta :  Rineka 

 Cipta 

Notoatmodjo, S. (1997). Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip  Dasar. 

 Jakarta: Rineka Cipta 

Notoatmodjo, S. (2010). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT 

 Rineka Cipta.  

Nurdin, W. (2015). Suhu di Kota Malang Capai 35 Celcius, Ternyata Ini 

 Penyebabnya.  Diakses pada 12 April 2018, dari 

 http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/27/suhu-di-kota-

 malang-capai-35-celcius-ternyata-ini-penyebabnya 

http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/27/suhu-di-kota-%09malang-capai-35-celcius-ternyata-ini-penyebabnya
http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/27/suhu-di-kota-%09malang-capai-35-celcius-ternyata-ini-penyebabnya


 

Nuris. (2018, Maret). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). (M. 

 Aprilia, Interviewer). 

Oku, et al. (2016). Communication Strategies To Promote The Uptake Of 

 Childhood Vaccination In Nigeria: A Systematic Map. Journal of  Global 

 Health Action, 1(1), 1–10. 

Perpustakaan Depkes. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Depkes. 

Pettigrew, L.S & Logan, R. (1987). The Health Care Context, in C.R. Berger And 

 S.H. Chaffee (Eds), Handbook of Communication Science. Newbury Park, 

 CA: Sage. 

Pramita, E. (2017). Penyebab Terjadinya Pergeseran Pola Penyakit. 

 Diakses pada 12 April 2018, dari  http://majalahkartini.co.id/keluarga-

 karier/kesehatan/penyebab-terjadinya-pergeseran-pola-penyakit/ 

Prijono, O. S. & Pranarka, A.M.W. (1996). Pemberdayaan : Konsep, 

 Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS 

Puri, S. R. I. (2004). Hubungan Antara Strategi Komunikasi Humas Dengan 

 Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Inap 

 Di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Diakses 6 Oktober  2017, 

 dari http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/12/jbptunikompp-gdl-s1-

 2004sopiaratna558-BAB+II.pdf  

 

Putra, F. Y. (2016). Strategi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan  Kabupaten 

 Kutai Kartanegara Tentang Pemahaman Perilaku Hidup  Bersih Dan 

 Sehat (PHBS) di Puskesmas Mangkurawang. Diakses  pada 6

 Oktober 2017, dari 

 http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/01/JU

 RNAL%20E%20FIRMAN%20BARUUU%20(010416-07-18-53).pdf 

Rahma, H. (2015). Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP): Behaviour 

 Change Communication. Diakses pada 11 April 2018, dari 

 http://slideplayer.info/slide/2873530/ 

Rahmadiana, M. (2012). Komunikasi Kesehatan : Sebuah Tinjauan. Diakses pada 

 28 Juni 2018, dari http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-

 2.4.6/index.php/Jurnal-Online-Psikogenesis/article/viewFile/38/19  

Rakhmat, J. (2007). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja 

 Rosdakarya 

Rodiah, S., Rosfiantika, E., & Yanto. (2016). Strategi Promosi Kesehatan 

 Puskesmas Dtp Tarogong Kabupaten Garut. Jurnal Sosiohumaniora, 

 1 (1), 51-52. 

http://majalahkartini.co.id/keluarga-%09karier/kesehatan/penyebab-terjadinya-pergeseran-pola-penyakit/
http://majalahkartini.co.id/keluarga-%09karier/kesehatan/penyebab-terjadinya-pergeseran-pola-penyakit/
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/12/jbptunikompp-gdl-s1-%092004sopiaratna558-BAB+II.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/12/jbptunikompp-gdl-s1-%092004sopiaratna558-BAB+II.pdf
http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/01/JU%09RNAL%20E%20FIRMAN%20BARUUU%20(010416-07-18-53).pdf
http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/01/JU%09RNAL%20E%20FIRMAN%20BARUUU%20(010416-07-18-53).pdf
http://slideplayer.info/slide/2873530/
http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-%092.4.6/index.php/Jurnal-Online-Psikogenesis/article/viewFile/38/19
http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-%092.4.6/index.php/Jurnal-Online-Psikogenesis/article/viewFile/38/19


 

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations, 3 rd Edition. New York: The 

 Free Press  

Rogers, E.M. (1996). The Field Of Health Communication Today: An Up- To-

 Date Report. Journal of Health Communication, 11(1), 46–53. 

Rokom. (2016). Pemerintah Canangkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

 (GERMAS).  Diakses pada 21 Febuari 2018, dari 

 http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20161115/2518869/p

 emerintah-canangkan-gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas/  

Rosari, A. (2017). Bonus Demografi dan Dampak Terhadap Indonesia. 

 Diakses pada 21 Febuari 2018, dari 

 https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160

 ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia  

Ruck, et al. (2017). Effective Messages and Media for Employee Health 

 Campaigns. Journal of Communication in Healthcare, 10 (3), 180- 187. 

Shaluhiyah, Z., Suryawati, C. & Dharminto. (2006). Penyusunan Indikator 

 Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Di Provinsi Jawa Tengah. 

 Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 9(4), 177–184. 

Siagia, H. F. (2012). Pengaruh Kredibilitas Komunikator Politik Untuk 

 Mendapatkan  Dukungan Khalayak Dalam Pemilihan Umum. 

 Diakses pada 14 April 2018, dari  

 https://media.neliti.com/media/publications/76108-ID-pengaruh-

 kredibilitas-komunikator-politi.pdf 

Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama 

Siregar, A. (1990). Komunikasi Sosial. Yogyakarta: Badan Penelitian dan 

 Pengembangan Fisipol UGM 

Smith, W. A. (2006). Social marketing: an overview of approach and 

 effects. Br- itish Medical  Journal, 12(1), 11-38.  

Sukardi. (2017, Desember). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

 (M. Aprilia, Interviewer). 

Sukarno, T. (2017, Desember). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  (GERMAS). 

 (M. Aprilia,  Interviewer). 

Sukarno, T. (2017, Oktober). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  (GERMAS). 

 (M. Aprilia, Interviewer). 

Susilawati, D. (2017). Indonesia Hadapi Pergeseran Pola Penyakit. Diakses 

 pada 12 April  2018, dari http://www.republika.co.id/berita/gaya-

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20161115/2518869/p%09emerintah-canangkan-gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas/
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20161115/2518869/p%09emerintah-canangkan-gerakan-masyarakat-hidup-sehat-germas/
https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160%09ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia
https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160%09ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia
https://media.neliti.com/media/publications/76108-ID-pengaruh-%09kredibilitas-komunikator-politi.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/76108-ID-pengaruh-%09kredibilitas-komunikator-politi.pdf
http://www.republika.co.id/berita/gaya-%09hidup/info-sehat/17/04/28/op3vc0335-indonesia-hadapi-pergeseran-pola%20%09penyakit


 

 hidup/info-sehat/17/04/28/op3vc0335-indonesia-hadapi-pergeseran-pola 

 penyakit  

Sumodingningrat. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. 

 Yogyakarta: Gaya Media. 

Suryanto, B. (2007). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenanda Media  Group 

Tohamaksun, M. (2017). Ayo Hidup Sehat Melalui GERMAS. Diakses pada 

 12 April  2018, dari 

 https://megapolitan.antaranews.com/berita/28909/ayo-hidup-sehat-

 melalui-germas  

Wettstein, D., Suggs, L. S. & Lellig, C. (2012). Social Marketing And 

 Alcohol Misuse Prevention In German-Speaking Countries. Journal 

 of Social Marketing, 2 (3), 187-206. WHO. (1994). Declaration On 

 Occupational Health For All.. Diakses pada 9 November 2017, dari 
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/59518/1/WHO_OCH_94.1.p

 df     

WHO. (2009). Global Health Risk. Mortality and Burden of Disease 

 Attributable to Selected Major Risks. Diakses pada 9 November  2017, 

 dari http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealth

 Risks_report_full.Pdf  

Wibisono, H. (2018). Menkes ajak Presiden cek kebugaran. Diakses pada  12 

 April 2018, dari 

 https://www.antaranews.com/berita/697317/menkes-ajak-presiden- cek-

 kebugaran  

Widiastuti, T. (2012). Strategi Pesan Promosi Kesehatan Cegah Flu Burung. 

 Jurnal  Sosial dan Pembangunan 

 file:///C:/Users/my%20computer/Downloads/351-42-1-PB.pdf  

Wisnubro. (2017). Budayakan Perilaku Germas pada Anak dan Remaja. 

 Diakses pada 12 April 2018, dari 

 https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/308635-budayakan-perilaku-

 germas-pada-anak-dan-remaja  

Vejlgaard, H. (2016). Change Agent Aides: Effect in A public Information 

 Campaign. Journal of Communication Management, 20 (2), 178- 190. 

Yulianto, A. (2017). Presiden: Bonus Demografi Ibarat Pedang Bermata  Dua. 

 Diakses pada 21 Febuari 2018, dari 

 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/02/ox7au

 5396-presiden-bonus-demografi-ibarat-pedang-bermata-dua  

 

Yunanda, H. (2011). Pola Komunikasi Efektif Dalam Mengatasi Masalah  Belajar 

 (Studi  Deskriptif Kualitatif Tentang Kegiatan Mengatasi  Masalah 

http://www.republika.co.id/berita/gaya-%09hidup/info-sehat/17/04/28/op3vc0335-indonesia-hadapi-pergeseran-pola%20%09penyakit
http://www.republika.co.id/berita/gaya-%09hidup/info-sehat/17/04/28/op3vc0335-indonesia-hadapi-pergeseran-pola%20%09penyakit
https://megapolitan.antaranews.com/berita/28909/ayo-hidup-sehat-%09melalui-germas
https://megapolitan.antaranews.com/berita/28909/ayo-hidup-sehat-%09melalui-germas
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/59518/1/WHO_OCH_94.1.p%09df
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/59518/1/WHO_OCH_94.1.p%09df
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealth%09Risks_report_full.Pdf
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealth%09Risks_report_full.Pdf
https://www.antaranews.com/berita/697317/menkes-ajak-presiden-%09cek-%09kebugaran
https://www.antaranews.com/berita/697317/menkes-ajak-presiden-%09cek-%09kebugaran
file:///C:/Users/my%20computer/Downloads/351-42-1-PB.pdf
https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/308635-budayakan-perilaku-%09germas-pada-anak-dan-remaja
https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/308635-budayakan-perilaku-%09germas-pada-anak-dan-remaja
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/02/ox7au%095396-presiden-bonus-demografi-ibarat-pedang-bermata-dua
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/02/ox7au%095396-presiden-bonus-demografi-ibarat-pedang-bermata-dua


 

 Belajar Yang Dialami Peserta Didik Pada Proses Belajar  di Sma Negeri 

 3 Putra Bangsa Lhoksukon).  Diakses pada 9 Oktober  2017, dari 

 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381994&val=4

 127&title=POLA%20KOMUNIKASI%20EFEKTIF%20DALAM%

 20MENGATASI%20MASALAH%20BELAJAR%20(STUDI%20D

 ESKRIPTIF%20KUALITATIF%20TENTANG%2 

 

 

 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381994&val=4%09127&title=POLA%20KOMUNIKASI%20EFEKTIF%20DALAM%25%0920MENGATASI%20MASALAH%20BELAJAR%20(STUDI%20D%09ESKRIPTIF%20KUALITATIF%20TENTANG%252
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381994&val=4%09127&title=POLA%20KOMUNIKASI%20EFEKTIF%20DALAM%25%0920MENGATASI%20MASALAH%20BELAJAR%20(STUDI%20D%09ESKRIPTIF%20KUALITATIF%20TENTANG%252
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381994&val=4%09127&title=POLA%20KOMUNIKASI%20EFEKTIF%20DALAM%25%0920MENGATASI%20MASALAH%20BELAJAR%20(STUDI%20D%09ESKRIPTIF%20KUALITATIF%20TENTANG%252
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=381994&val=4%09127&title=POLA%20KOMUNIKASI%20EFEKTIF%20DALAM%25%0920MENGATASI%20MASALAH%20BELAJAR%20(STUDI%20D%09ESKRIPTIF%20KUALITATIF%20TENTANG%252

	Bagian Depan
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	Daftar Pustaka

