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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian di atas diketahui bahwa IDIAL berusaha 

mengintegrasikan berbagai macam bauran pemasaran dalam rangka 

mempromosikan kegiatannya pasca penutupan Dolly 18 Juni 2015. Berikut 

merupakan perencanaan komunikasi pemasaran terpadu IDIAL: 

(1) Sasaran dakwah IDIAL pasca penutupan Dolly bukan hanya eks pekerja seks 

komersial dan mucikari, melainkan juga warga terdampak yang selama Dolly 

berdiri turut serta menggantungkan ekonominya pada bisnis prostitusi di 

Dolly.  

(2) Tujuan komunikasi yang ditetapkan IDIAL pasca penutupan Dolly adalah 

untuk memulihkan kondisi perekonomian di Dolly sekaligus untuk menjaga 

konsistensi  eks pekerja seks komersial, eks mucikari dan warga terdampat 

(3) Pesan dakwah yang disampaikan pasca penutupan Dolly adalah tentang 

ketekunan dan kesabaran menjalani usaha dari nol, saling tolong-menolong 

dan menjaga silaturahmi antar saudara. Pesan ini disampaikan secara logis 

dengan menunjukkan dampak negatif jika kembali ke dunia gelap prostitusi. 

Selain itu, pesan dakwah juga disampaikan dengan memahami dan 

memudahkan mereka dalam mengimplementasikannya. Misalnya jika ada 

yang belum bisa sholat maka akan diajari sholat atau minimal sholat secara 

berjama’ah supaya tetap bisa menjalankan sholat sambil mempelajarinya. 

Bahasa yang digunakan dalam dakwah juga tidak mendiskreditkan objek 
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dakwah. Sebaliknya justru menggunakan kalimat persuasif yang mengangkat 

derajat mereka seperti menggunakan simbol penyebutan mereka sebagai 

wanita harapan mandiri dan calon penghuni surga dengan catatan mereka rajin 

mengikuti majelis pengajian. Pada tahap awal, da’i-da’i IDIAL juga 

meminimalisir simbol-simbol yang kental dengan nuansa agama supaya tidak 

terkesan frontal. Seperti misalnya lebih menekankan aspek kemanfaatan dan 

dampak buruk daripada dalil, melepaskan istilah Ustadz dan menggantinya 

dengan Pak, agar bisa diterima dengan baik di awal dakwahnya.  

(4) Saluran komunikasi yang dipilih untuk menyampaikan dakwah di antaranya 

adalah tatap muka secara langsung atau yang kemudian dikenal dengan cara 

personal yang dilakukan da’i kepada objek dakwah. Selain itu, IDIAL juga 

menggunakan cara non personal, yakni dengan menggerakkan mucikari dan 

eks pekerja seks komersial yang dipandang leader di wilayah eks lokalisasi. 

(5) Dalam mengelola anggaran komunikasi dakwah IDIAL, dana tidak dipegang 

seluruhnya oleh IDIAL. Sistem yang digunakan adalah pengajuan kepada 

lembaga-lembaga terkait yang bersedia membantu dalam hal pendanaan dan 

IDIAL langsung menyerahkan kepada objek dakwah. Sebelum penyerahan 

dana bantuan, IDIAL melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan melalui 

proses verifikasi. Saat prosesi penyerahan pun, IDIAL menggunakan 

wartawan dan media untuk meliput untuk menjaga transparansi keuangan. 

Sedangkan untuk dana operasional, IDIAL mengelola sendiri dananya. 

(6) Bauran komunikasi pemasaran yang digunakan IDIAL di antaranya adalah 

dengan melakukan pemasaran langsung, promosi penjualan, hubungan 
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masyarakat, dan penjualan personal. 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 masyarakt 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.  

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kajian penelitian 

perencanaan strategi komunikasi pemasaran pada IDIAL ( Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi), terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan dalam 

perencanaan komunikasi pemasaran IDIAL sebagai berikut: 

(1) Dalam penggunaan media, IDIAL menekankan peliputan saat bantuan bagi 

eks pekerja seks komersial dan mucikari dibagikan. Padahal sebenarnya media 

juga bisa dimanfaatkan dalam konteks promosi kegiatan yang akan 

dilaksanakan IDIAL. Semakin informasi kegiatan ini tersebar secara luas, bisa 
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jadi semakin banyak pula lembaga yang bersedia mendukung kegiatan 

dakwah IDIAL, entah dari aspek moril maupun materiil. 

(2) Subjek yang menyampaikan dakwah IDIAL ( Ikatan Da’i Area Lokalisasi) 

sejauh ini adalah para da’i. Padahal ketika tujuan dakwah sudah berubah 

menjadi pemberdayaan ekonomi bagi eks pekerja seks komersial, mucikari 

dan warga terdampak, IDIAL dapat menghadirkan mereka yang sudah 

berhasil membangun usaha, dinamika yang dialami dan usaha yang dilakukan 

agar bisa terus konsisten. Sehingga hal ini dapat menjadi inspirasi bagi objek 

dakwah yang selainnya.  

(3) Eks pekerja seks komersial dan  mucikari yang dipandang leader di 

kalangannya dijadikan sebagai salah satu saluran komunikasi IDIAL jika 

hendak menginformasikan program, sebenarnya hal ini sudah tepat, hanya saja 

bisa diteruskan menjadi mereka diberikan kepercayaan untuk juga menjadi 

contoh keberhasilan alih fungsi dan alih profesi bagi rekan selainnya. 

Kemudian disediakan forum dimana mereka bisa saling bertukar ide, motivasi 

dan saling menginspirasi. Sehingga mereka terjaga konsistennya karena tidak 

merasa berjuang seorang diri dalam proses alih profesi dan alih fungsi.  

(4) Pada tahap awal database pelanggan berjalan, dalam rangka pendataan objek 

yang perlu dibantu, siapa yang sudah diberikan dana bantuan. Alangkah 

baiknya jika saat ini, database itu juga senantiasa diupdate. Siapa yang aktif 

mengikuti pelatihan, kendala mereka dari waktu ke waktu, progress usaha. Ini 

penting untuk merencanakan pelayanan yang tepat, pemberian pemecahan 

masalah yang tepat, sekaligus pengkomunikasian ke publik sejauh mana 
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progress dakwah IDIAL pasca penutupan lokalisasi. Sehingga tidak hanya 

mengekspose pada kegiatan- kegiatan besar ( hasilnya saja) tetapi juga ada 

rekam jejak prosesnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari kegiatan yang diselenggarakan 

IDIAL ( Ikatan Da’i Area Lokalisasi), simbol keorganisasian IDIAL kurang 

ditonjolkan dalam berbagai kegiatan yang terselenggara. Padahal IDIAL sudah 

menerapkan bauran strategi kegiatan yang baik, seperti kegiatan santunan dan 

buka bersama memanfaatkan moment ramadhan. Ini juga yang membuat 

penekanan pada brand IDIAL dirasa kurang, publik akhirnya hanya menangkap 

manfaat kegiatan dan personal-personal yang terlibat saja bukan IDIAL secara 

kelembagaan. 


