
 





 



Branded Corporate Social Responsibility  

Dalam Gerakan “Help a Child Reach 5” – Lifebuoy 

Monika Teguh, S.Sos., M.MedKom. 

 

Abstrak 

Help a Child Reach 5 merupakan sebuah gerakan yang dilaksanakan oleh sebuah merk 

sabun dibawah PT Unilever, yaitu Lifebuoy. Gerakan ini bertujuan untuk mengajarkan 

kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun yang dapat mencegah terjadinya penyakit 

diare dan pneumonia. Hal ini didasari oleh sebuah riset yang menyatakan bahwa setiap tahun 

ada 1,7 juta anak meninggal dibawah usia 5 tahun karena terserang penyakit tersebut, 

sehingga diperlukan sebuah gerakan untuk penyadaran tentang pentingnya mencuci tangan 

dengan sabun. Penyebaran gerakan ini dilakukan melalui media sosial Youtube dimana 

disebarkan video yang menceritakan betapa berharganya usia 5 tahun bagi keluarga yang 

memiliki seorang anak. Saat ini ada dua jenis video kampanye yang sudah beredar yaitu 

Lifebuoy Help a Child reach 5 yang mengambil latar di Thesgora, India dan yang terbaru 

adalah Tree of Life yang berlatar di Bitobe, NTT – Indonesia. Gerakan ini merupakan bentuk 

Corporate Social Responsibility namun dikemas dengan komunikasi pemasaran yang 

menarik. Dari sinilah muncul istilah Branded CSR, dimana CSR bukan hanya dapat 

menyalurkan itikad baik dari perusahaan, namun juga menjadi sarana pembentukan reputasi 

brand yang efektif (Aruman, 2014).   
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Pendahuluan 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Corporate 

Social Responsibilities (CSR) merupakan hal yang masih tidak populer di kalangan 

pengusaha nasional. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Suprapto terhadap 

375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44,27 % perusahaan menyatakan 

tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. 

Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), 

sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), sumbangan pada yayasan sosial (39 

perusahaan), pengembangan komunitas (4 perusahaan). Hal ini mengindikasikan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan 

sendiri (Suprapto, 2006).  

Bagi kebanyakan perusahaan, CSR juga masih dianggap sebagai parasit yang dapat 

membebani biaya “capital maintenance” atau hanya sekedar syarat wajib agar perusahaan 

tetap boleh beroperasi (Sukarmi, 2010). Hal ini dapat dilihat dari Hasil Program Penilaian 

Peringkat Perusahaan (PROPER) 2012-2013 Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang 

menunjukkan bahwa dari 1812 perusahaan dipantau ada 17 perusahaan mendapat peringkat 

hitam, 611 merah, 1.039 biru, 113 hijau, dan 12 yang berperingkat emas. Peringkat hijau dan 

emas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memberikan lebih dari yang dipersyaratkan, 

peringkat biru menunjukkan kesesuaian dengan aspek yang dipersyaratkan, sedangkan merah 

dan hitam adalah dibawah kriteria yang ditentukan  (Karliansyah, 2013). Dengan peringkat 

yang masih didominasi oleh warna biru, merah, dan hitam, dapat kita pahami bahwa kegiatan 

CSR masih dipandang sebelah mata atau hanya sekedar syarat untuk ditaati.  

Hal tersebut seharusnya dapat dirubah jika perusahaan-perusahaan memahami bahwa 

CSR dapat menjadi alat yang sangat kuat bagi komunikasi pemasaran mereka. CSR dapat 

dikembangkan menjadi sebuah Branded CSR dimana program CSR yang dilakukan 

memberikan manfaat bagi semua pihak. Masyarakat bisa memperoleh keuntungan, namun 

perusahaan juga memperoleh keuntungan yang seimbang. Sebuah survei yang dilakukan oleh 

The Carbon Trust menunjukkan bahwa 56% konsumen akan lebih aware dan loyal terhadap 



sebuah brand, ketika brand tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti kepedulian mereka 

terhadap lingkungan disekitarnya (Barnes, 2011). Melihat fakta tersebut, CSR seharusnya 

merupakan sebuah bagian yang sangat penting bagi perusahaan. Jika kegiatan CSR dapat 

digabungkan dengan kegiatan komunikasi pemasaran secara baik maka seharusnya Brand 

Equity akan meningkat yang tentunya akan membantu perusahaan untuk terus bertahan di 

tengah kancah persaingan bisnis. 

Salah satu perusahaan yang telah melaksanakan konsep Branded CSR ini adalah 

Unilever melalui salah satu produknya, yaitu Lifebuoy. Lifebuoy meluncurkan CSR bertajuk 

Help a Child Reach 5, dimana kegiatan CSR tersebut digabungkan dengan kegiatan 

komunikasi pemasaran yang intens. Dari kegiatan yang dilakukan oleh Lifebuoy ini para 

pelaku usaha maupun komunikasi pemasaran dapat belajar bagaimana Branded CSR 

dilakukan. 

 

Rumusan Masalah dan Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang terangkum dalam pendahuluan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah : “Bagaimana 

Branded CSR dilaksanakan dalam kegiatan Help a Child Reach 5 yang dilakukan oleh 

Lifebuoy?”. Diharapkan dari karya tulis ini para pembaca dapat memahami bagaimanakah 

sebuah kegiatan CSR dapat dipadukan dengan kegiatan komunikasi pemasaran sehingga 

menghasilkan suatu peningkatan Brand Equity. 

 

 

Perkembangan Konsep Branded CSR 

Branded CSR merupakan perkembangan dari CSR yang telah lama kita kenal. 

Elkington (dalam Sari, 2011) menjelaskan bahwa CSR terdiri dari Tripple Bottom Line, yaitu 

People, Planet, dan Profit, yang mendefinisikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, 

lingkungan, dan kemampuan dalam menghasilkan keuntungan bersama. Dari konsep dasar 

tersebut CSR terus mengalami perkembangan. Pada awalnya CSR hanya dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan eksploitasi alam dan lingkungan sekitar 

seperti perusahaan minyak, perkebunan, pertambangan dan sejenisnya. Inilah era pertama 

pelaksanaan CSR di Indonesia dimana kegiatan-kegiatan tersebut lebih dianggap sebagai 

sebuah “hutang” yang harus dibayar dan bukannya sebuah kewajiban. Maka dari itu di era 

pertama ini program CSR yang dilakukan masih fokus pada lingkungan di sekitar perusahaan 

atau pabrik dimana mereka beroperasi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya 



tuntutan dari konsumen, era kedua mulai muncul dalam program CSR dimana program CSR 

yang dilakukan tidak lagi hanya dilakukan di sekitar perusahaan saja tetapi juga berskala 

nasional. Inilah era dimana CSR bukan lagi sebagai sebuah proses “membayar hutang” tetapi 

perusahaan mulai menunjukkan tanggung jawab sosialnya (Aruman, 2014).  

Seiring dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi dan semakin banyak perusahaan 

yang menjalankan CSR, perusahaan akhirnya berusaha untuk menjadikan program CSR 

bagian terintegrasi dari keseluruhan komunikasi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki 

beberapa brand, mulai terpikirkan bagaimana CSR bisa dikemas sesuai dengan karakteristik 

masing-masing brand sehingga tercipta sebuah sinergi yang saling menguntungkan baik bagi 

karyawan, masyarakat, perusahaan dan tentunya masing-masing brand tersebut. Inilah era 

ketiga yang mulai banyak dijalankan oleh beberapa produk (Aruman, 2014). Program-

program CSR yang dilakukan beberapa brand tersebut menandakan berkembangnya era 

Branded CSR, dimana kegiatan CSR tidak hanya berorientasi untuk menunjukkan kepedulian 

perusahaan, namun juga sekaligus menjadi sarana bagi brand agar lebih dekat dan menyentuh 

hati konsumennya.   

 

Pelaksanaan Branded CSR 

Heller (2014) menjelaskan bahwa Branded CSR melibatkan perilaku berbisnis yang 

bertanggungjawab, yang menyalurkan nilai-nilai tidak hanya bagi organisasi, namun juga 

kepada para pemangku kepentingannya dan komunitas dimana mereka beroperasi. Maka dari 

itu, kegiatan Branded CSR tidak dapat semata-mata dilaksanakan dengan membuat berbagai-

bagai kegiatan. Perlu dilakukan analisa secara mendalam terhadap kesesuaian program 

tersebut dengan misi dan tujuan perusahaan atau brand. Menjalankan sebuah program CSR 

tanpa adanya kesesuaian dengan business and brand mission justru bisa menimbulkan 

prasangka dalam diri konsumen dan masyarakat bahwa kegiatan CSR tersebut diadakan 

hanya untuk memanfaatkan kesulitan atau permasalahan yang dialami masyarakat. Apabila 

program CSR yang dijalankan sesuai dengan business and brand mission, maka konsumen 

dan masyarakat juga akan semakin percaya dengan citra brand yang diciptakan selama ini.  

Setelah wujud dari CSR diketahui, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah 

menyinergikan antara kegiatan CSR tersebut dengan kegiatan komunikasi pemasaran yang 

diperlukan. Menurut Prophet (2014) ada tiga buah pendekatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam usaha mengintegrasikan kegiatan CSR dengan komunikasi pemasaran. 

Pendekatan ini dapat digolongkan mulai dari yang terintegrasi sepenuhnya antara komunikasi 

pemasaran dan CSR sampai dengan yang tidak terlalu nampak hubungan antara keduanya. 



Perusahaan dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi mereka 

berdasarkan strategi bisnis maupun perilaku konsumen mereka dalam melakukan pembelian. 

Pendekatan tersebut antara lain :  

 

1. Pendekatan Terintegrasi 

 

Gambar 1. Bagan Ilustrasi Pendekatan Terintegrasi 

Dalam pendekatan ini brand, bisnis dan CSR beroperasi secara harmonis. 

Pendekatan ini cocok dilakukan jika riset pasar menunjukkan bahwa perilaku bisnis 

yang bertanggungjawab merupakan kunci utama untuk pemilihan brand. Kekuatan 

utama dari pendekatan ini adalah bahwa perusahaan-perusahaan dengan model bisnis 

yang tepat dapat mengomunikasikan seluruh aspek dalam perusahaannya sebagai 

perilaku yang bertanggungjawab. Pendekatan ini akan berjalan sangat baik jika jiwa 

dari perusahaan penuh dengan tanggung jawab sosial dan hal tersebut mempengaruhi 

keseluruhan kegiatan bisnisnya. Hal ini berarti perusahaan menunjukkan konsistensi 

yang besar terhadap lingkungan, komunitas, kesejahteraan karyawan, performa 

finansial, dan komitmen corporate governance. Disini kegiatan komunikasi 

pemasaran dapat dilakukan dengan menonjolkan hampir keseluruhan aspek dalam 

perusahaan, karena perusahaan tersebut melaksanakan apa yang dikatakannya. 

Mereka memiliki komitmen yang tinggi terhdap CSR, sehingga mengomunikasikan 

kondisi mereka yang sesungguhnya tidak akan menjadi bumerang bagi mereka. 

 

2. Pendekatan Selektif 



 

Gambar 2. Bagan Ilustrasi Pendekatan Selektif 

Dalam pendekatan selektif, CSR bermanifestasi secara spesifik dengan cara-cara 

yang sudah ditargetkan. Hal ini dapat mengambil bentuk sub-brand atau kerjasama 

strategik. Pendekatan ini sesuai jika riset pasar menunjukkan bahwa perilaku bisnis 

yang bertanggung jawab akan mendorong pemilihan brand, namun perusahaan belum 

mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dalam setiap aspek yang dimilikinya 

dan hanya memiliki beberapa aspek yang unggul. Kelebihan dari pendekatan ini 

adalah kemampuannya untuk menunjukkan kekuatan perusahaan sebagai diferensiasi 

ditengah-tengah persaingan brand yang begitu ketat. Selain itu pendekatan ini juga 

mampu melindungi perusahaan dari respons buruk pemangku kepentingan yang tidak 

mampu memahami kelemahan perusahaan tersebut. Pendekatan ini memfokuskan 

komunikasi pada satu aspek kuat perusahaan daripada menunjukkan perusahaan 

secara keseluruhan. Diperlukan kreatifitas dan usaha lebih dalam kegiatan komunikasi 

pemasarannya karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah membentuk 

diferensiasi dari brand ditengah-tengah persaingan. 

 

3. Pendekatan Tak Terlihat 



 

Gambar 3. Bagan Ilustrasi Pendekatan Tak Terlihat 

Dalam pendekatan ini, perusahaan memilih untuk tidak melekatkan tanggung 

jawab sosialnya dalam kegiatan komunikasi pemasarannya. Hal ini tidak berarti 

bahwa perusahaan tidak melakukan CSR atau tidak menjalankan tanggung jawab 

sosialnya. Namun hal ini dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa point of 

selling mereka tidak terletak pada tanggung jawab sosial mereka. Bisa jadi yang 

menjadi poin penjualan adalah keunikan atau usage value yang terdapat dalam produk 

mereka, sehingga lebih penting bagi mereka untuk mengomunikasikan poin-poin 

tersebut daripada kegiatan CSR yang mereka lakukan. Meskipun tidak menjadi bagian 

utama dari komunikasi pemasaran, CSR tetap dimunculkan dalam aspek-aspek 

tertentu. Sebagai contoh produsen pakaian tidak perlu mengomunikasikan bahwa 

mereka telah beramal, namun menggunakan model yang sehat dan tidak terserang 

anoreksia sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Hal ini tetap diperlukan agar 

masyarakat dan konsumen tetap dapat merasakan bahwa brand tersebut adalah bagian 

dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab bagi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program “Help a Child Reach 5” Oleh Lifebuoy 

 

Gambar 5. Program Help a Child Reach 5 

  

Program Help a Child Reach 5 adalah kampanye yang dilaksanakan dibawah brand 

Lifebuoy yang bertujuan untuk menekan kematian balita yang disebabkan oleh penyakit yang 

seharusnya bisa dicegah seperti diare. Penyakit diare kebanyakan disebabkan oleh masalah 

higienitas atau kebersihan diri, suatu hal yang mungkin bagi masyarakat modern tidak lagi 

menjadi masalah. Namun berbeda kondisinya dengan wilayah-wilayah yang miskin dan 

terbelakang. Masyarakat di wilayah tersebut masih tidak paham cara mencegah penyakit yang 

seharusnya sangat mudah dicegah ini. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang daya 

tahan tubuhnya paling rentan seringkali menjadi korban dari penyakit tersebut. Sesuatu yang 

seharusnya bisa dicegah, namun pada akhirnya membawa kematian.  

Berawal dari permasalahan tersebut, Lifebuoy mulai melakukan program CSR nya. 

Program CSR tersebut sesuai dengan intisari dari brand Lifebuoy yang merupakan sabun 

kesehatan. Program ini pertama kali dilaksanakan oleh Unilever International di desa 

Thesgora, sebuah desa yang memiliki tingkat kematian anak dibawah 5 tahun akibat 

terjangkit penyakit diare tertinggi di India. Mereka memberikan pendidikan pentingnya 

menjaga higienitas dengan mencuci tangan, meminum air bersih, dan menjaga kebersihan 

mulut.  Selain itu, mereka juga mengajarkan pada masyarakat Thesgora untuk mampu 

menghargai diri mereka sendiri. Mereka harus menghargai diri mereka untuk mampu 

menghargai pentingnya kesehatan mereka sendiri. Kegiatan ini terbukti menurunkan angka 

terjangkit penyakit diare pada masyarakat Thesgora dari 36% menjadi 5% sesuai dengan 

survei independen yang dilaksanakan oleh lembaga survei internasional Nielsen. 



Keberhasilan program tersebut membuat kegiatan CSR tersebut diperluas diberbagai negara 

di dunia, salah satunya di Indonesia yang saat ini sedang dilaksanakan di Bitobe, Nusa 

Tenggara Timur.  (Unilever, 2014). 

 

Branded CSR dalam Program “Help a Child Reach 5” 

Program Help a Child Reach 5 diintegrasikan dengan kegiatan komunikasi pemasaran 

brand Lifebuoy pertama kali melalui peluncuran film pendek berjudul “Gondappa” yang 

disebarkan secara viral melalui media sosial Youtube.  

 

 

Gambar 6. Cuplikan Film Gondappa 

 

Video tersebut mengambil latar di Thesgora, India tempat program tersebut pertama 

kali dilakukan. Dalam film tersebut pertama kali dimunculkan seorang anak yang melihat 

jejak tangan, kemudian dia menyadari bahwa itu adalah jejak tangan ayahnya yang berjalan 

menggunakan kedua tangannya. Ketika melihat hal tersebut anak tersebut mengikuti ayahnya, 

diikuti oleh orang-orang desa yang menemaninya menempuh perjalanan yang cukup jauh, 

melewati sawah, menaiki undakan yang terjal, dan padang-padang yang panas. Orang-orang 

desa yang mengikuti sang ayah memainkan alat musik dan menyiramkan air untuk membantu 

sang ayah. Keramaian ini dilihat oleh seorang turis dari kota yang kebetulan lewat di daerah 

tersebut dan turis tersebut dengan rasa penasaran mengikuti rombongan tersebut. Setelah 

sampai disebuah kuil, sang ayah menurunkan kakinya dan mengatakan kepada pendeta 

bahwa anaknya telah berusia 5 tahun. Saat itu turis dari kota tersebut kebingungan, apa 

istimewanya jika seorang anak berumur 5 tahun? Seorang kakek yang ikut dalam rombongan 

tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anak pertama dari Gondappa, nama sang 

ayah, yang berhasil hidup sampai usia 5 tahun. Film itu ditutup dengan pesan yang 

menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh banyak masyarakat miskin di dunia yang 



mungkin tidak disadari oleh banyak orang pada umumnya, serta apa yang telah dilaksanakan 

oleh Lifebuoy untuk mengatasi hal tersebut.  

Peluncuran film pendek tersebut merupakan langkah yang sangat strategis yang 

dilakukan oleh Lifebuoy dalam menjalankan Branded CSR. Film-film pendek tersebut dibuat 

dengan baik sehingga membuat orang yang melihatnya menjadi tersentuh. Barnes (2011) 

menjelaskan bahwa video adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk memperbesar efek 

dari strategi CSR.  Barnes juga mengutip penelitian yang dilakukan oleh Nielsen 

VideoCensus yang menyatakan bahwa Youtube rata-rata mampu menarik perhatian 19,5 juta 

pemirsa untuk sebuah penayangan video. Kekuatan dari gambar bergerak tidak dapat 

disangkal lagi dan seringkali dikutip sebagai kunci yang paling berpengaruh bagi konsumen. 

Penelitian yang diungkapkan oleh Forrester (dalam Barnes, 2011) menyebutkan bahwa 

kekuatan satu menit video setara dengan 1,8 juta kata-kata. Video dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen dengan cara yang menghibur dan lebih mengena. Maka dari itu 

video merupakan suatu pilihan yang tepat bagi brand ketika ingin mengomunikasikan isu dan 

proyek CSR nya.  

 

 

Gambar 7. Pledge Help a Child Reach 5 di Facebook 

 

Lebih jauh lagi, Lifebuoy juga membuka fanpage di media sosial Facebook dimana 

masyarakat diajak untuk turut menjadi bagian dari program tersebut. Dalam fanpage tersebut 

diadakan Pledge (penyataan komitmen) untuk mendukung program tersebut. Pledge tersebut 

mendorong masyarakat untuk menyebarkan tentang video Gondappa melalui jaringan media 



sosial mereka. Selain itu diberikan informasi-informasi mengenai perkembangan program 

dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lifebuoy. Penyebaran video dan informasi ini 

tentunya sangat menguntungkan bagi brand Lifebuoy. Orang-orang yang tergerak dengan isu 

yang diangkat Lifebuoy tersebut secara sadar ataupun tidak telah menjadi agen pemasaran 

Lifebouy. Harahap (2014) menjelaskan bahwa dengan mengelola dialog secara berkelanjutan 

dengan audiensnya, brand mampu mengomunikasikan komitmennya terhadap isu yang 

sedang diperjuangkannya secara efektif. Hal ini akan membuat masyarakat lebih aware 

terhadap brand tersebut, daripada jika tidak ada pengelolaan komunikasi lanjutan dari brand. 

Jika diamati, Lifebuoy memilih pendekatan selektif  (Prophet, 2014) saat melakukan 

Branded CSR melalui program Help a Child Reach 5 ini. Lifebuoy lebih menekankan pada 

karakteristik produknya yaitu sabun kesehatan, daripada membahas secara utuh tentang 

Unilever selaku induk perusahaannya. Namun disini Lifebuoy mampu memainkan 

pendekatan selektif dengan sangat baik. Dengan menggarap secara serius media komunikasi 

pemasarannya dan mengolahnya secara kreatif, Lifebuoy berhasil mengusung keunggulannya 

dibandingkan produk-produk sejenis. Hal tersebut dijelaskan oleh Samir Singh, Lifebuoy’s 

Global Brand Vice President, bahwa program yang mereka laksanakan telah mempengaruhi 

183 juta orang di 14 negara antara lain Bangladesh, Brazil, Egypt, Ghana, India, Indonesia, 

Kenya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, South Africa, Sudan, Uganda dan Vietnam  (Unilever, 

2014) . 

 

 

Gambar 8. Cuplikan Video 5 Tahun Bisa untuk NTT 



 

Setelah peluncuran film Gondappa, Lifebuoy sempat mengadopsi gerakan Help a Child 

Reach 5 di Bitobe, Nusa Tenggara Timur dengan tajuk 5 Tahun Bisa untuk NTT. Bitobe 

merupakan wilayah yang kering dan tandus, dimana masyaraat disana juga masih berada 

dibawah garis kemiskinan sama seperti di Thesgora. Masalah kesehatan yang disebabkan 

oleh kurangnya kebersihan juga terjadi disana. Dalam program ini Lifebuoy juga membuat 

video yang menunjukkan kemiskinan anak-anak di Bitobe. Program ini berhasil menggalang 

dana sampai Rp 720 juta, namun juga memperoleh kecaman karena dinilai mengekploitasi 

kemiskinan di NTT untuk mengangkat citra Lifebuoy  (Pukan, 2014). Hal ini membuktikan 

penjelasan dari Heller (2014) bahwa Branded CSR bukanlah hal yang mudah untuk 

dilaksanakan. Jika tidak digarap dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi brand itu 

sendiri. Menanggapi hal ini, Lifebuoy mengambil tindakan cepat dengan meminta maaf 

melalui stasiun TV swasta dan Facebook page nya. Permintaan maaf ini mendapat sambutan 

baik dan program tersebut tetap dilaksanakan dengan baik  (Sulaiman, 2013).  

 

 

Gambar 9. Cuplikan Film Tree of Life 

 

Tidak ingin mengulangi kegagalan dalam program sebelumnya, ketika membuat 

program Branded CSR baru dengan tajuk Tree of Life, Lifebuoy menggarapnya dengan lebih 

serius. Film pendek tersebut dibuat dengan lebih menonjolkan segi budaya dan kemanusiaan, 

tanpa menonjolkan aspek-aspek kemiskinan atau keterbelakangan. Dalam film pendek ini 

dikisahkan tentang Utari, seorang wanita yang memiliki kecintaan pada sebuah pohon. Dia 

sangat memperhatikan pohon tersebut, membagikan makanannya, memberikan mainan, dan 

menjaga pohon tersebut. Dia bahkan sampai dimarahi oleh suaminya karena dianggap terlalu 



memperhatikan pohon tersebut. Diakhir kisah, baru terungkap bahwa ternyata di desa tempat 

Utari tinggal ada kebiasaan untuk menanam pohon ketika seorang anak lahir. Anak dari Utari 

meninggal dan yang tersisa hanya pohon yang ditanam tersebut. Kemudian disambung 

kembali dengan pesan bahwa kematian anak-anak dapat dicegah dengan melaksanakan 

kebiasaan hidup bersih  (Sen, 2014). Lifebuoy lebih jauh juga mengajak agar video ini 

disebarkan sama seperti video Gondappa. Disini penggarapan Branded CSR yang lebih baik 

juga menghasilkan respons yang lebih positif dari masyarakat. Karena video yang dibuat 

dengan konsep yang menyentuh dan lebih menonjolkan nilai budaya yang dikontraskan 

dengan kondisi kemalangan yang terjadi pada seorang ibu, maka banyak orang yang tergerak 

menyebarkan film pendek ini. Syahdanu salah seorang netizen menyatakan bahwa dia 

tersentuh dengan isi cerita film pendek tersebut dan akhirnya menyebarkan video tersebut 

lewat blog nya  (Syahdanu, 2014). Netizen lain, Aby Hasbi Rizky yang juga menyebarkan 

video ini melalui blog nya, berpendapat bahwa film ini dieksekusi dengan baik sehingga tidak 

nampak seperti penjualan produk  (Rizki, 2014).  Saat ini film ini sudah ditonton oleh lebih 

dari 11 juta kali di Youtube.  

 

Kesimpulan 

Branded CSR saat ini telah menjadi bagian dalam dunia bisnis modern. Perusahaan 

dapat mengambil manfaat dari CSR yang diintegrasikan dengan kegiatan komunikasi 

pemasaran yang baik, dimana tentu saja citra perusahaan akan meningkat. Demikian pula 

masyarakat, pemangku kepentingan, dan lingkungan sekitar juga dapat memperoleh manfaat 

dari kegiatan CSR. Namun perlu disadari bahwa pelaksanaan Branded CSR bukanlah suatu 

hal yang mudah. Hal ini terlihat dari program Help a Child Reach 5 yang dilakukan oleh 

Lifebuoy. Ketika dieksekusi dengan baik melalui film Gondappa, maka respons masyarakat 

luas sangat baik. Namun ketika diadopsi dengan kurang hati-hati dalam gerakan 5 Tahun Bisa 

untuk NTT, malah menjadi bumerang bagi brand itu sendiri. Maka dari itu, program CSR 

yang diintegrasikan dengan kegiatan komunikasi pemasaran atau yang disebut Branded CSR 

dapat membawa manfaat bagi pembentukan reputasi perusahaan. Namun Branded CSR tidak 

boleh dijalankan secara asal-asalan agar tidak malah merugikan reputasi perusahaan.   
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