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 Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia 
yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI mendapat tugas khusus dari Pemerintah 
Republik Indonesia untuk menyelenggarakan UKTD (Upaya Kesehatan Transfusi Darah). UKTD ini 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Untuk itulah PMI membutuhkan Humas 
atau petugas Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela (PPDDS). Petugas PPDDS memiliki tugas 
untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak tahu menahu tentang donor 
darah menjadi memahami dan mau berpartisipasi sebagai donor darah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui strategi kampanye humas UTDC PMI Kota Semarang dalam mengajak 
masyarakat untuk menjadi donor darah sukarela. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif . Alat dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (indepth interview) dengan 
narasumber Kepala Bagian Pelayanan Donor Darah UTDC PMI Kota Semarang, dua orang pendonor 
darah sukarela Semarang yang mendonorkan darahnya di Gedung UTDC PMI Kota Semarang, dan 
dua orang yang belum pernah melakukan donor darah. Selain itu data juga berasal dari sumber buku, 
sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 
 Hasil penelitian menunjukkan, strategi kampanye yang digunakan humas UTD PMI Cabang 
Kota Semarang adalah sebagai berikut : pertama strategi recruitment. Strategi recruitment adalah 
strategi dimana humas UTD PMI mengajak masyarakat yang belum pernah donor agar mau donor 
darah. Strategi recruitment meliputi : ceramah dan sosialisasi melalui media massa. Strategi 
recruitment bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mempengaruhi dan 
mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak tahu tentang donor darah, menjadi tahu dan mau 
menjadi donor darah. Kedua strategi pelestarian. Strategi pelestarian adalah strategi yang digunakan 
agar pendonor mau menjadi pendonor darah rutin. Strategi pelestarian ini berupa customer care. 
Aktivitas customer care humas UTD PMI meliputi : pemberian kaos, pemberian piagam, 
memberikan kartu ucapan, memberikan fasilitas berobat gratis, memberikan surat dan peneleponan 
pendonor. Strategi pelestarian ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pendonor. Humas UTD 
PMI Cabang Kota Semarang telah menggunakan strategi kampanye untuk mengajak masyarakat 
menjadi pendonor darah sukarela. Dengan begitu diharapkan masyarakat sadar dan mau menjadi 
pendonor darah yang rutin. 
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