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Pemasaran adalah salah satu aktivitas yang
penting untuk Usaha Sosial Anda. Namun tidak
semua orang mengetahui apa itu pemasaran
dan mengapa setiap Usaha Sosial harus
melakukan aktivitas pemasaran.

PLUS akan memberikan pengertian apa itu
pemasaran dan mengapa Usaha Sosial harus
tetap melakukan aktivitas pemasaran.

APA ITU PEMASARAN?
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Tidak ada definisi yang pasti tentang arti pemasaran. Masing-masing perusahaan besar, ataupun
peneliti memiliki definisi yang berbeda tentang arti pemasaran. Oleh karena itu, PLUS memberikan
beberapa definisi yang paling gampang dan mudah Anda pahami.

Inti dari pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan dan menjaga konsumen

Pemasaran secara luas adalah seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk
menciptakan permintaan dan menjaga konsumen. Oleh karena itu, pemasaran adalah suatu proses
yang panjang yang dapat dilacak dari bagaimana pengembangan produk yang sesuai dengan
minat pasar, hingga bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen.

Pembuatan produk

• Membuat produk
yang sesuai dengan
keinginan pasar
(karakteristik, harga)

Memastikan produk
dapat diakses target

• Lokasi penjualan
• Cara-cara menjual

Mengomunikasikan
produk

• Branding
• Iklan
• Kampanye
• Promosi
• Humas
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MENGAPA PEMASARAN PENTING?
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Di halaman sebelumnya, sudah kami paparkan pengertian bahwa pemasaran terdiri dari berbagai
aktivitas. Mengapa berbagai aktivitas tersebut menjadi penting untuk Usaha Sosial Anda?

1. Menjadikan produk Anda lebih dikenal oleh
masyarakat

Agar sebuah Usaha Sosial dapat sukses, produk atau
jasa yang ditawarkan harus dapat diketahui oleh pembeli
yang potensial. Anda harus membuat strategi pemasaran
untuk menimbulkan awareness terhadap produk Anda.
Tanpa adanya aktivitas pemasaran, maka orang tidak
akan tahu bahwa Usaha Sosial Anda memiliki produk
yang baik

2. Meningkatkan penjualan

Ketika produk Anda mulai dikenal oleh calon pembeli,
maka pemasaran dapat meningkatkan kemungkinan
produk Anda untuk dibeli oleh calon pembeli. Ketika
kesadaran mulai tercipta dan banyak yang membeli
produk Anda, maka akan ada efek lipat ganda dari
promosi yang dilakukan oleh konsumen. Pasalnya, konsu
men puas dengan produk Anda yang berhasil memenuhi
kebutuhan mereka.

3. Membangun Reputasi

Pemasaran membangun reputasi Usaha Sosial Anda.
Reputasi dibangun melalui kepuasan konsumen terhadap
produk Anda, seberapa mudah produk Anda ditemukan
di pasar, dan seberapa dekat komunikasi Anda dan
konsumen. Ini akan mendongkrak penjualan dan
memperbesar Usaha Sosial Anda.
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