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BAB II 

KERANGKA TEORETIS 

A. Perencanaan Strategi Komunikasi 

Dalam pembahasan perencanaan strategi komunikasi, maka akan ada dua 

pembahasan utama, yaitu konsep tentang perencanaan dan konsep tentang 

komunikasi. Konsep perencanaan banyak dibahas dalam topik manajemen atau 

dalam kerangka sebuah pengelolaan. Sedangkan komunikasi merupakan konsep 

tentang penyampaian dan penyebaran suatu informasi. Jika dilihat secara terpisah, 

baik perencanaan maupun komunikasi memiliki konsep yang berbeda. Namun 

keduanya dapat diintegrasikan menjadi sebuah pembahasan dalam bidang studi 

komunikasi. Sebab sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam penyebaran 

suatu informasi jika komunikan ingin pesan dapat disampaikan secara efektif-

efisien maka prinsip pengelolaan pesan dan unsur-unsur komunikasi lainnya harus 

didesain dengan baik. Dalam proses itulah perencanaan komunikasi menjadi 

penting peranannya. Dewasa ini, perencanaan komunikasi juga sering 

diaplikasikan dalam kerangka penyebaran informasi yang efektif dan efisien.
1
 

Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif 

yang paling baik dalam membantu perusahaan mencapai misi dan tujuannya. 

Strategi, tujuan, dan misi perusahaan, ditambah dengan informasi audit eksternal 

dan internal, memberikan landasan untuk menciptakan serta mengevaluasi strategi 

alternatif yang masuk akal.
2
  

                                                 
1
 Hafied Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi,( Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 21. 

2
 Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep Edisi 12 Buku 1, 320. 
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Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, keputusan strategi hakikatnya adalah 

sebuah bentuk pemecahan masalah. Sebab keputusan strategi lahir dari 

pemahaman terhadap substansi masalah. Sehingga pengambilan keputusan dapat 

pula disebut sebagai pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. 

Kemudian diikuti dengan proses mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah. 

Kemudian lewat analisa yang matang akan didapatkan alternatif-alternatif untuk 

menyelesaikan masalah. Pada akhirnya keputusan strategi merupakan hasil dari 

perhitungan yang matang dan berupa pemilihan tindakan yang tepat untuk 

memecahkan masalah.
3
 

Perencanaan komunikasi pada dasarnya adalah proses membuat rencana  

operasional karena menyangkut pelaksanaan program untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan komunikasi itu sendiri akan terikat dengan 

keluasan dan area bidang komunikasi sebuah lembaga. Di antaranya untuk: (1) 

pengembangan industri media, (2) pencitraan diri, lembaga, dan organisasi, (3) 

pemasaran komersial, jasa, sosial dan politik, (4) penyebarluasan gagasan 

pembangunan dan penyadaran masyarakat, (5) penyelesaian krisis dan konflik 

dalam organisasi dan kelompok – kelompok  masyarakat, serta (6) kerja sama 

antarlembaga dan negara melalui komunikasi internasional. 
4
 

Berikut adalah sketsa proses perencanaan strategi menurut Fred R. David
5
 

                                                 
3
 Sondang P. Siagian, Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, 83. 

4
 Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi, 66. 

5
 Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep Edisi 12 Buku 1, 320. 
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Gambar 2.1 Skema Proses Perencanaan Strategi 

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan pada 

sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan 

sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Rogers dalam Hafied Changara memberi batasan pengertian strategi komunikasi 

sebagai suatu rancangan yang dibuat  untuk mengubah tingkah laku manusia 

dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide- ide baru. Seorang pakar 

perencanaan komunikasi Middleton dalam Hafied Changara membuat definisi 

dengan menyatakan “ strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari 

semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran ( media), 

penerima sampai pada pengaruh ( efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal. 
6
 

B. Komunikasi Pemasaran terpadu 

Komunikasi merupakan aktivitas yang melibatkan satu orang atau lebih. 

Tindakan yang terjadi adalah mengirim dan menerima pesan, dan dalam 

                                                 
6
 Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi, 61. 
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prosesnya bisa terjadi hambatan atau gangguan. Pada akhirnya akan terjadi output 

tindakan berupa pengaruh tertentu dan dapat pula terjadi proses pemberian umpan 

balik.
7
  

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa komunikasi memiliki 

unsur – unsur seperti subjek yang melakukan komunikasi ( komunikator), isi 

pesan, saluran atau media yang digunakan, objek komunikasi ( komunikan), 

gangguan/ hambatan penyampaian pesan dan efek yang ditimbulkan. Sehingga 

dapat kita simpulkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media untuk menciptakan efek tertentu.  

Sedangkan komunikasi pemasaran terpadu merupakan integrasi dari 5 

strategi pemasaran secara bersamaan, yaitu: 

1. Periklanan 

Iklan adalah komunikasi yang dibayar oleh sponsor yang dikenal 

dengan menggunakan media massa untuk mempengaruhi khalayak.
8
 

Periklanan didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi non 

personal mengenai suatu organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar 

oleh satu sponsor yang diketahui. Adapun maksud dibayar  pada definisi 

tersebut menunjukan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan 

pada umumnya harus dibeli.  

Di sisi lain, iklan mengharuskan pemasar mengirimkan pesan 

kepada sejumlah besar kelompok individu pada saat bersamaan. Dengan 

demikian,  sehingga sebenarnya tidak tersedia kesempatan untuk 

                                                 
7
 Joseph A. Devito, Komunikasi Antarmanusia, ( Tangerang Selatan: Karisma, t.t), 24.  

8
 Terence A Shimp, Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi Edisi 8, 193. 
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mendapatkan umpan balik yang segera dari penerima pesan. Karena itu, 

sebelum pesan iklan dikirimkan, pemasang iklan harus betul-betul 

mempertimbangkan bagaimana audiens akan menginterpretasikan dan 

memberikan respon terhadap pesan iklan dimaksud.  

Faktor yang sering mempengaruhi konsumen merupakan faktor 

internal seperti sikap negatif terhadap ilustrasi yang digunakan dalam 

iklan, atau kemampuan terbatas untuk menafsirkan iklan. Hal ini bia 

terjadi ketika audiens tidak menyukai pesan yang disampaikan sehingga 

pesan tidak bisa dipahami dengan baik.
9
 

Program periklanan dirancang untuk mengubah konsumen dari 

tidak tahu tentang suatu emrek menjadi bersedia mencoba, membeli, dan 

selanjutnya membeli ulang. Berdasarkan hierarki efek yang terdiri dari 

awareness, knowledge, liking, preference, purchase. Efek periklana dapat 

dikelompokkan menjadi respon kognitif menyangkut penerimaan pesan, 

respon afektif menyangkut pengembangan sikap tehadap produk dan 

perusahaan, dan respon perilaku menyangku tindakan aktual yang 

dilakukan para anggta audiens sasaran. Pesan periklanan meliputi dua 

unsru utama, daya tarik yang mencerminkan gagasan sentral dari pesan 

dan metode presentasi yang digunakan untuk menyajikan pesan. Pesan 

yang efektif harus memenuhi 3 aspek, desirability ( disukai pelanggan), 

                                                 
9
 Ake Finne;Christian Gronroos, Rethinking Marketing Communication: From Integrated 

Marketing Communication to Relationship Marketing, Journal of Marketing Communication, Vol. 

5, Nos. 29, (April – Juli, 2009), 186. 
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exclusiveness ( unik, relatif tidak dimiliki pesaing), dan believability ( 

dipercaya pelanggan)
10

 

2. Pemasaran langsung  

Komunikasi dengan audiens yang paling ideal adalah dengan 

mengadakan pertemuan langsung. Sehingga terjadi interaksi tatap muka 

antara pemasar dan pasar.  Dengan begitu memungkinkan audiens 

menerima pesan secara langsung dan secara pribadi. Efek lainnya yang 

terjadi adalah terbangunnnya hubungan antara pelanggan dengan penjual. 

Pemasar juga dituntut untuk memiliki database  pelanggan yang berisikan 

informasi mengenai semua pelanggan yang dimiliki. Dari sinilah proses 

komunikasi yang dibangun bisa disesuaikan dengan kondisi komunikan.
11

 

3. Promosi penjualan 

Pada konsepnya, promosi penjualan digunakan untuk memotivasi 

pelanggan agar melakukan aksi dengan membeli produk yang dipicu 

dengan adanya penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. 

Promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang 

mengusulkan nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari 

sekedar yang ada dari nilai produk dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan dan 

mendorong upaya yang dilakukan penjual. Dari sinilah promosi penjualan 

                                                 
10

 Fandy Tjiptono, dkk, Pemasaran Strategik, ( Yogyakarta: ANDI , 2008), 526-533. 
11

Tom Branan, A Practical Guide to Integrated Marketing Communication, alih bahasa:Sandiwan 

Suharto,77-81. 
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memungkinkan konsumen untuk memiliki kesempatan mendapatkan lebih 

dari apa yang mereka pikrkan dari nilai barang.
12

 

 Pada konsepnya, promosi penjualan digunakan untuk memotivasi 

pelanggan agar melakukan aksi dengan membeli produk yang dipicu 

dengan adanya penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. 

4. Hubungan masyarakat 

Pada mulanya, hubungan masyarakat merupakan bagian dari tugas 

penerangan sebagai bagian dari proses komunikasi sosial yang harus 

dikembangkan antara pemerintah dan masyarakat luas. Tugas ini 

dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Tugas ini ada di 

tengah-tengah interaksi masyarakat maupun kelompok masyarakat. oleh 

karena itu, eksistensi humas dalam setiap lembaga merupakan suatu 

keniscayaan. Departemen atau bagian humas ini memiliki peran penting 

dalam rangka mengenalkan kegiatan atau aktivitas sebuah lembaga kepada 

masyarakat luas.
13

 

Hubungan masyarakat merupakan konsep dan sistem yang lahir 

dari kondisi krisis sebuah lembaga. Dari sanalah fungsi hubungan 

masyarakat atau PR dijalankan untuk emngharapkan efek sosial yang 

besar namun dengan sedikit pengeluaran. Sehingga bisa kita simpulkan 

fungsi dari hubungan masyarkat adalah untuk mengevaluasi sikap 

masyarakat, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dari individu atau 

                                                 
12

 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, 127. 
13

 A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 3. 
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organisasi dengan kepentingan umum, dan menjalankan suatu prenecanaan 

untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.
14

 

Alat-alat yang biasa digunakan dalam membangun hubungan 

masyarakat di antaranya sebagai berikut:
15

 

a. Acara-acara 

Perusahaan dapat membuat event untuk menarik perhatian pada saat 

memperkenalkan produknya atau aktifitas perusahaan dengan membuat 

konferensi yang terbuka untuk umum, seminar, kontes yang dapat 

mencapai sasaran targetnya 

b. Pemberian dana sponsor 

Perusahaan dapat mensponsori produk dan nama suatu lembaga dengan 

cara mengsponsori suatu program yang sedang berjalan, apakah dengan 

peletakan logo pada semua materi komunikasi acara tersebut.  

c. Terbitan 

Mencari dan menciptakan pemberitaan positif tentang lembaga dan 

orang-orang dalam lembaga tersebut. 

d. Kegiatan layanan masyarakat 

Sumbangan berupa uang, tenaga, akses kepada lingkungan untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan. 

Hubungan masyarakat dalam konsepsi komunikasi pemasaran 

terpadu melakukan pekerjaan yang sangat luas dan beragam, tidak hanya 

                                                 
14

 Jim Macnamara dan Silih Agung Wasesa, Strategi Public Relations, ( Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), 1-2. 
15 Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid II ,  279. 
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bertugas mencapai target pemasaran, namun juga mengarahkan opini 

publik dan menjaga reputasi lembaga.  

5. Penjualan personal 

Penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dan calo pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap 

produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. 

Dalam penjualan personal pembeli mengambil kesempatan untuk 

menganalisa ulang peluang pembelian yang memungkinkan dilakukan 
16

 

Dalam melakukan pendekatan personal selling, terdapat enam 

langkah tehnik diantaranya : (1) mencari pelanggan dan melakukan 

kualifikasi, (2) pendekatan pendahuluan, (3) pendekatan, (4) presentasi, 

(5) penutupan penjualan, (6) tindak lanjut dan pemeliharaan.
17

  

Komunikasi yang bersifat individual dan personal dalam penjualan 

personal ini memungkinkan pihak penjual menyesuaikan pesan 

berdasarkan kebutuhan dan situasi khusus calon pembeli. Penjualan 

personal memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung dan lebih 

tepat karena dampak dari presentasi penjualan yang dilakukan dapat 

dinilai dari reaksi calon pembeli atau pelanggan. Jika umpan balik yang 

terjadi dinilai kurang baik, maka penjual dapat memodifikasi pesan-

pesannya. Penjualan personal juga dapat ditujukan kepada calon pembeli 

                                                 
16 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, 105-106. 
17

  Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid II , alih bahasa : Benyamin 

Molan, ( Jakarta: Indeks, 2007), 7. 
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yang dinilai paling potensial dan paling prospektif untuk menjadi 

pelanggan di masa depan.
18

 

Sederhananya, peran komunikasi pemasaran terpadu adalah pada sisi 

menyampaikan pesan yang kontinyu dan terintegrasi kepada pelanggan atau 

audiens. Bahkan, dapat dinyatakan bahwa, meskipun beberapa organisasi 

melaksanakan upaya promosi untuk mendidik konsumen, pelanggan tidak selalu 

menerima pesan yang konsisten. Jadi perencanaan komunikasi pemasaran terpadu 

hyang baik sangat diperlukan. Sehingga semua aktivitas pemasaran dalam 

kacamata komunikasi pemasaran terpadu dapat dilakukan secara terus menerus 

dan memiliki orientasi yang jelas.
19

 

Komunikasi pemasaran terpadu adalah proses komunikasi yang berisi 

perencanaan, pembuatan, penyatuan dan implementasi dari banyak bentuk 

komunikasi pemasaran (iklan, promosi penjualan, publisitas, event, dan lainnya) 

yang dilakukan terus menerus pada konsumen yang dituju dan konsumen 

potensial lainnya. Terdapat lima sifat dalam Komunikasi Pemasaran Terpadu, 

yaitu: 1) dimulai dari pelanggan atau calon pelanggan, 2) menggunaan berbagai 

macam cara kontak yang relevan, 3) mensinergiskan semua bentuk tindakan, 4) 

menjalin hubungan dan 5)  mempengaruhi perilaku.
20

 

                                                 
18

 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, 106-108. 
19

 D.M.N. S.W. Dissanayake, Integrated Communications, Integrated Marketing Communications 

and Corporate Reputation: Evidences from DELL Computer Corporations, Researchers World 

Vol. III, Issue-3 ( Juli, 2012), 27. 
20

 Terence A Shimp, Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi Edisi 8, ( 

Jakarta: Salemba Empat, 2014), 10. 
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a. Dimulai dari pelanggan dan calon pelanggan  

Komunikasi pemasaran terpadu dalam prosesnya diawali dari pelanggan 

dan calon pelanggan yang kemudian terjadi interaksi timbal balik kepada 

komunikator dari perusahaan atau lembaga untuk kemudian menetapkan 

metode yang paling efektif dan efisien dalam mengembangkan program 

komunikasi pemasaran terpadu.  

b. Menggunakan berbagai macam cara kontak yang relevan  

Seluruh bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan lembaga atau 

perusahaan dengan pelanggan dapat dilakukan dalam komunikasi 

pemasaran terpadu. Begitupula dalam penggunaan media. Segala bentuk 

media yang dapat menarik konsumen dan mencapai tujuan pemasaran  

dapat digunakan dalam praktik komunikasi pemasaran terpadu.  

c. Mensinergiskan semua bentuk tindakan 

Dari berbagai media dan bentuk komunikasi harus dilakukan secara 

sinergis dan berkesinambungan. Baik dalam bentuk promosi penjualan, 

iklan, penjualan personal, maupun bentuk kegiatan komunikasi pemasaran 

terpadu yang lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka tercipta merek yang 

kuat dan utuh sehingga membuat pelanggan mengulangi pembelian. Oleh 

karena itu, kalimat positioning mjuga harus jelas menggambarkan kesan 

apa yang secara kuat ingin ditampilkan. Positioning ini akan menjadi kunci 

dalam proses penyampaian kesan kepada pelanggan 
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d. Menjalin Hubungan  

Berikutnya, yang menjadi ciri khas komunikasi pemasaran terpadu adalah 

adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara pelanggan dengan 

lembaga atau citra diri lembaga yang ingin ditampilkan. Keterikatan 

hubungan inilah yang akan membuat komunikasi pemasaran terpadu 

berjalan secara efektif, sebab akan tercipta interaksi terus menerus antara 

pelanggan dengan pemasar dalam membangkitkan loyalitas terhadap 

merek. 

e. Mempengaruhi Perilaku  

Tujuan dari dilakukannya komunikasi pemasaran terpadu sebenarnya 

untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Oleh karena itu, setiap tindakan 

atau bentuk komunikasi yang dilakukan harus dipastikan daapat mengubah 

respon perilaku konsumen.  

C. Perencanaan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Aktivitas pemasaran dikatakan efektif apabila tiap-tiap elemen 

pemasaran sudah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik. Sedangkan 

rencana pemasaran merupakan penjabaran atas serangkaian tindakan atau 

aktivitas yang ditetapkan dengan berpijak pada tujuan sebuah lembaga. 

Sehingga kedudukan rencana pemasaran adalah sebagai batasan tanggungjawab 

maupun tindakan yang aakan dilakukan yang didalamnya memuat tujuan, 

sasaran, dan sumber daya yang akan dialokasikan untuk melakukan aktivitas 

pemasaran.
21

 

                                                 
21

 Bernard Katz, Bagaimana Memasarkan Jasa Profesional, (Jakarta: Sapdodadi, 1991), 74-75. 
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Proses pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif  meliputi 

delapan tahap pokok yang   saling terkait yakni: mengidentifikasi pasar sasaran, 

menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan memilih saluran 

komunikasi, menyusun anggaran komunikasi total, menentukan bauran 

komunikasi, mengimplementasikan program komunikasi pemasaran terintegrasi,  

dan mengumpulkan umpan balik.
22

  

Agar proses dari komunikasi pemasaran terpadu ini dapat berjalan 

efektif, maka terdapat langkah-langkah dalam rangkaian proses komunikasi 

pemasaran terpadu yang perlu diperhatikan yaitu:
23

  

1. Mengidentifikasi sasaran audiens 

Proses identifikasi harus dimulai dengan analisa yang tepat terhadap 

audiens sasaran. Audiens dapat diartikan sebagai calon pembeli produk, 

pemakai produk, penentu keputusan atau pihak yang mempengaruhi 

keputusan. Bagian terpenting dalam langkah ini yaitu menganalisis 

keuntungan yang diinginkan konsumen serta mengukur sejauh mana 

konsumen mengetahui citra perusahaan, citra produk, dan citra pesaing. 

Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penetapan tujuan 

komunikasi.  

2. Menentukan tujuan komunikasi  

Tujuan komunikasi yang dituju oleh pemasaran tentu sangat berkaitan 

dengan tanggapan konsumen dan sejauh mana konsumen memahami 

produk lembaga. Inilah yang nantinya menentukan tujuan komunikasi apa 
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yang akan ditetapkan,  apakah mengubah sikap konsumen atau mendorong 

konsumen untuk bertindak seperti yang diinginkan pemasar. Pemasar 

pertama-tama harus membangun kesadaran dan pengetahuan untuk 

menampilkan iklan secara terus menerus agar menicptakan pengetahuan 

dengan memberi tahu calon pembeli betapa tingginya kulitas produk 

tersebut.  

3. Merancang pesan  

Dalam merangkai pesan, komunikator atau lembaga sebagai komunikator 

harus merumuskan empat hal, yakni apa yang akan dikatakan (isi pesan), 

bagaimana mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana 

mengatakannya secara simbolis (format pesan), dan siapa yang 

menyampaikannya (sumber pesan).  

4. Memilih saluran komunikasi  

Pemasar harus memilih saluran komuniasi yang efektif untuk 

menyampaikan pesan. Saluran komunikasi dapat dibagi menjadi dua, 

personal dan non-personal. Komunikasi personal meliputi dua orang atau 

lebih yang berkomunikasi langsung secara tatap muka antara pembicara 

dengan audiensnya. Komunikasi personal dapat lebih efektif karena 

adanya peluang untuk mengindividualisasikan penyampaian pesan dan 

umpan baliknya. Saluran komunikasi non-personal meliputi media (tv, 

koran, radio), dan kegiatan. 
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5. Menentukan jumlah anggaran komunikasi pemasaran  

Tidak ada ukuran pasti mengenai seberapa besar pengeluaran untuk 

promosi harus dialokasikan, karena pengeluaran promosi itu bervariasi 

tergantung pada produk dan situasi pelanggan. Tetapi terdapat beberapa 

cara yang diterapkan perusahaan dalam menentukan anggaran promosinya, 

yaitu dengan metode kemampuan perusahaan, metode prosentase 

penjualan, metode keseimbangan persaingan dan metode tujuan dan tugas.  

6. Menentukan bauran promosi  

Dalam merencanakan komunikasi pemasaran terpadu, hal yang harus 

dilakukan adalah melakukan pengkajian ulang terhadap rencana 

pemasaran serta tujuan yang hendak dicapai. Sebelumnya perusahaan juga 

harus mengetahui dimana posisinya saat ini, kemana arah yang hendak 

dituju dan apa rencana perusahaan. Semua informasi itu harus sudah ada 

dalam perencanaan pemasaran yang memberikan suatu kerangka kerja 

untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi program komunikasi 

pemasaran terpadu. 

Sehingga dari penjelasan di atas, fokus penelitian ini adalah pada mengkaji 

bagaimana rencana komunikasi pemasaran yang dibuat IDIAL ( Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) agar tujuan dakwah pasca penutupan Dolly dapat tercapai 


