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ABSTRAK 

Pasca penutupan Dolly, IDIAL memiliki peran penting untuk membantu 

eks pekerja seks komersial, mucikari dan warga terdampak memulihkan 

perekonomian dengan cara yang halal. Tentu tidak mudah untuk meyakinkan eks 

pekerja seks komersial bahwa mereka akan tetap mendapatkan penghidupan yang 

layak walaupun sekarang usaha mereka berubah dan harus merintis dari bawah 

dengan penghasilan yang jauh di bawah penghasilan mereka dahulu. Di sisi lain, 

komunikasi pemasaran terpadu merupakan teknologi pemasaran yang seringkali 

digunakan untuk melipatgandakan tujuan usaha, namun belum banyak 

dikembangkan di organisasi non profit seperti lembaga dakwah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan komunikasi 

pemasaran yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) pada konteks 

pasca penutupan Dolly menurut tinjauan teori komunikasi pemasaran terpadu. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.  

IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) yang berkomitmen untuk melakukan 

alih fungsi dan alih profesi bagi eks mucikari dan pekerja seks komersial 

menerapkan bauran pemasaran terintegrasi untuk mencapai tujuan dakwahnya. 

proses komunikasi yang terintegrasi itu terlihat dalam penggunaan pemasaran 

langsung, promosi penjualan, penjualan personal, periklanan dan menjalin 

hubungan masyarakat yang tertuang dalam perencanaan komunikasi dakwah 

IDIAL ( Ikatan Da’i Area Lokalisasi).  

Pertama, pemasaran langsung dilakukan dengan cara menyampaikan 

pesan secara langsung dari da’i kepada sasaran dakwah dan memanfaatkan tokoh 

yang dipanuti oleh sasarn dakwah. Kedua, penjualan personal dilakukan dengan 

cara menjalin hubungan yang baik antara da’i dengan sasaran dakwah. Ketiga, 

hubungan masyarakat juga dilakukan dengan cara menjalin hubungan dengan 

lembaga-lembaga terkait yang mendukung kegiatan pembangunan masyarakat 

bebas prostitusi yang ditawarkan IDIAL dan melibatkan mereka secara langsung 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Keempat, iklan digunakan dengan cara 

mengundang wartawan dan media saat pemberian bantuan kepada eks pekerja 

seks komersial dan mucikari. Dengan begitu informasi pemberian bantuan dapat 

diketahui masyarakat luas. Kelima, promosi penjualan juga dilakukan dengan cara 

menawarkan manfaat-manfaat pembelian produk berupa keberkahan rejeki dan 

menjadi bidadari-bidadari surga.  
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