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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi 

untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi 

pusat perhatian.  

Berdasarkan pada batasan tersebut maka akan dijelaskan batasan 

batasannya tentang: 

a. Strategi Komunikasi 

1. Strategi Komunikasi 

Pada hakekatnya strategi adalah perencanaan (planning) dan  

manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana 

taktik operasionalnya demikian pula dengan strategi komunikasi yang 

merupakan panduan perencanaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
12

  

Steohen Robbins mendefenisikan strategi sebagai penentu tujuan 

jangka panjang perusahaan atau lembaga dan memutuskan arah tindakan 

serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. Dan berpikir strategis meliputi tindakan memperkirakan atau 

membangun tujuan untuk masa depan yang diinginkan, menentukan 

kekuatan-kekuatan yang akan membantu atau yang akan menghalangi 

                                                           
12

 Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. ( Bandung : Remaja 

RosdaKarya, 2004),. 32. 
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tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana untuk mencapai keadaan 

yang dinginkan.
13

 

Strategi juga bisa diartikan sebagai rencana yang disatukan, 

menyeluruh dan terapadu yang mengaitkan keunggulan strategi 

perusahaan atau badan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang 

untuk memastikan bahwa tujun utama perusahaan atau badan dicapai 

melalaui pelakasanaan yang tepat.
14

 Setiap instansi pasti memiliki tujuan 

yang berbeda, sehingga didalam sebuah instansi akan memiliki strategi 

yang berbeda pula untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut. 

Menurut buku media relation (konsep, pendekatan dan paraktisi) 

strategi pada dasaranya merupakan kebijakan untuk mecapai tujuan yang 

kemudian dijabarkan kedalam sejumlah taktik umtuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. Dan ada pula yang menyebutkan bahawa 

perencanaan sebagai strategi  dan memberikan penejlasan atas metode 

yang dipakai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
15

  

Strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan intelegensi/ 

pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam 

mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan 

efisien.
16

 Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan 

komunikasi dan menajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi 

komunikasi adalah komunikasi yang terbaik dari semua elemen 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, media, penerima sampai pada 

pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang 

optimal.
17

  

Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting untuk 

ditujukan kepada strategi komunikasi ini, karena berhasil tidaknya 

                                                           
13

 Morissan, 2008 Op Cit. Hal. 152. 
14

 Laurence R. Jauch, Manajemen Strategi Dan kebijakan perusahaan (Jakarta: Erlangag, 

1986), 12. 
15

 Yosal, Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2005), 85. 
16

 Hafied Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi  (Jakarta: Rajawali Pers . 

2013), 61. 
17

 Ibid. hal. 61. 
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kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi 

komunikasi. Dengan demikian strategi komunikasi , baik secara makro 

(planned multimedia strategy) maupun secara mikro (single 

communication medium strategy)mempunyai fungsi ganda, yaitu: 

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, 

persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

2. Menjembatani kesenjangan budaya (cultural gap) akibat 

kemudahan yang diperolehnya dan kemudahan 

dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang 

apabila dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. 
18

 

Seperti halnya dengan strategi dalam bidang apapun, strategi 

komunikasi harus didukung oleh teori, sebab teori merupakan pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. Banyak teori 

komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi untuk strategi 

komunikasi yang memadai untuk dijadikan teori pendukung strategi 

komunikasi ialah apa yang dikemukan oleh Harold Lasswell yang 

menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan strategi 

komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan 

komponen-komponen yaitu“Who Says What In Which Channel To Whom 

With What Effect”?. Komponen-komponen komunikasi tersebut adalah 

komunikator, pesan, medium, khalayak, dan efek. 
19

 

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi perlu diperhatikan 

komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat pada setiap komponen tersebut. Diantaranya komunikan 

sebagai sasaran komunikasi, media, pesan, dan komunikator.
20

 

1. Mengenali sasaran komunikasi 
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Sebelum malancarkan komunikasi, perlu dipelajari siapa 

saja yang akan menjadi sasaran komunikasi tersebut dan ini 

bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar komunikan hanya 

sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar 

komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau 

instruktif). Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada diri 

komunikan : 

a. Faktor kerangka referensi, kerangka referensi seseorang 

terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, 

pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, 

cita-cita, dan sebagainya. Kerangka referensi seseorang akan  

berbeda dengan orang lain. 

b. Faktor situasi dan kondisi, yang dimaksud situasi disini adalah 

situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan 

yang disampaikan. Sedangkan yang dimaksud disini adalah 

state of personality communican, yaitu keadaan fisik dan psikis 

komunikan pada saat menerima pesan komunikasi. 

2. Pemilihan media komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih 

salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada 

tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik 

yang akan dipergunakan. 

3. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ini 

menentukan teknik yang harus diambil, apakah teknik informatif, 

teknik persuasi atau teknik instruksi. 

4. Peranan komunikator dalam komunikasi 

Faktor yang penting pada diri komunikator dalam 

komunikasi, yaitu: daya tarik sumber, seorang komunikator akan 

berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, 

dan prilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak 
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komunikan merasa bahwa ikut serta dengannya. Dan kridebilitas 

sumber, faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil 

ialah kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini 

banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki 

seorang komunikator. Berdasarkan kedua faktor tersebut, seorang 

komunikator dalam menghadapi komunikan harus bersifat empatik, 

yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya 

kepada peranan orang lain. 
21

 

Selanjutnya kalau kita sedikit melangkah memasuki 

komunikasi, maka komunikasi itu merupakan suatu kegiatan manusia 

yang sedemikian otomatis. Dengan berkomunikasi orang dapat 

menyampaikan pengalamannya kepada orang lain, sehingga 

pengalaman itu menjadi milik orang lain pula, tanpa mengalaminya 

sendiri. Melalui komunikasi orang dapat merencanakan masa depannya, 

membentuk kelompok dan lain-lain. Dengan komunikasi manusia dapat 

menyampaikan informasi, opini, ide, pengetahuan, perasaan, sikap, 

perbuatan, dan sebagainya kepada sesamanya secara timbal balik, baik 

sebagai penyampai maupun penerima komunikasi.
22

 

2. Proses Komunikasi 

Dari pengertian komunikasi diatas tampak adanya sejumblah 

komponen dan unsur yang dicakup merupakan persyaratan terjadinya 

komunikasi. Dalam bahasa komunikasi komponen atau unsur adalah 

sebagai berikut: 

1. Communicator (komunikator = penyampai pesan) 

2. Message (pesan) 

3. Channel (saluran) 

4. Communican (komunikan = penerima pesan) 

5. Effect(hasil) 

Berikut lima unsur sebagaimana dibawah ini.  

                                                           
21
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22
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1. Komunikator 

Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, 

menulis, menulis, kelompok, organisasi komunikasi seperti surat 

kabar, radio, televisi dan sebagainya. Dalam komunikator 

menyampaikan pesan kadang-kadang komunikator dapat menjadi 

komunikan sebaliknya komunikan menjadi komunikator. Syarat-

syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya. 

b. Keterampilan berkomunikasi. 

c. Mempunyai pengetahuan yang luas. 

d. Sikap. 

e. Memiliki daya tarik dalam arti ia memiliki kemampuan untuk 

melakukan perubahan sikap/ penambahan pengetahuan bagi 

pada diri komunikan. 

Didalam melakukan komunikasi kita dapat melihat 

beberapa gaya komunikator melakukan aksinya (tergantung 

padasituasi yang mereka hadapi). Gaya komunikator dapat kita 

bedakan kedalam beberapa model seperti : 

a. Komunikator yang membangun. 

b. Komunikator yang mengendalikan. 

c. Komunikator yang melepaskan diri. 

d. Komunikator yang menarik diri. 

1. Komunikator yang membnagun, ciri-cirinya: 

a. Mau mendengarkan pendapat orang lain dan dia tidak 

pernah menganggap dirinya benar. 

b. Ingin bekerjasama dan memperbincangkan sesuatu 

persoalan dengan sesamanya sehingga timbul saling 

pengertian. 

c. Dia tidak terlalu mendominasi situasi dan mau mengadakan 

komunikasi tombal balik. 



 

 

 
 

14 

d. Dia menganggap bahwa buah pikiran orang banyak lebih 

baik dari seseorang. 

 

2. Komunikator yang mengendalikan ciri-cirinya: 

a. Pendapatnya tiu merupakan hal yang paling baik sehingga 

ia tidak mau mendengarkan pandangan orang lain intern 

maupun ektern. 

b. Ia menginginkan komunikasi satu arah saja tidak akan 

menerima dari arah lain. 

3. Komunikator yang melepaskan diri, ciri-cirinya: 

a. Ia lebih banyak menerima dari lawannya berkomunikasi. 

b. Kadang-kadang rasa rendah dirinya timbul sehingga 

ketidakmampuannya keluar. 

c. Ia lebih suka mendengar pendapat orang lain dengan tidak 

bersungguh-sungguh menanggapinya. 

d. Sumbangan pikirannya tidak banyak mengandung arti 

sehingga ia lebih suka melemparkan tanggung jawabnya 

kepada orang lain. 

4. Komunikator yang menarik diri, ciri-cirinya: 

a. Ia selalu bersifat pesimis sehingga menurutnya keadaan 

tidak bisa diperbaiki lagi. 

b. Ia lebih suka melihat keadaan seadanya, dan kalau mungkin 

berusaha menghindari keadaan tambah buruk. 

c. Ia selalu diam tidak menunjukkan reaksi dan jarang 

memberikan buah pikirannya. 

 Demikianlah sedikit ciri-ciri beberapa komunikator dan 

dengan melihat hal diatas kita dapat menentukan pada bagian mana 

kita berada. Sekiranya berada ditingkat keempat berusahalah 

memperbaiki dan seterusnya. 
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2. Pesan 

Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan 

oleh komunikator. Pada seharusnya mempunyai inti pesan (teman) 

sebagai pengarah didalam usaha menciba mengubah sikap dan 

tingkah laku komunikan.Pesan dapat disampaikan secara panjang 

lebar, namun yang perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan 

akhir dari komunikasi. 

Bagaimana pesan disampaikan? 

a. Dengan lisan /face to face/langsung. 

b. Dengan menggunakan media /saluran. 

Bentuk pesan dapat bersifat  informatif, persuasif dan coersif. 

a. Informatif 

Memberikan keterangan-keterangan dan kemudian 

komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri.Dalam situasi 

tertentu pesan informatif lebih berhasil daripada pesan 

persuasif misalnya pada kalangan cendekiawan. 

b. Persuasif 

Bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan 

kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan 

memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. 

Tetapi perubahan yang terjadi itu adalah atas kehendak sendiri, 

misalnya pada waktu diadakan lobbying, ataupada waktu 

istirahat makan bersama. 

c. Coersif 

Memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi.Bentuk 

yang terkenal bentuk yang terkenal dari penyampaian secara ini 

adalah agitasi dengan penekanan-penekanan yang 

menimbulkan tekanan batin dan ketakutan diantara sesamanya 
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dari pada kalangan publik.Coesif dapat berbentuk pemerintah, 

instruksi dan sebagainya. 

Bagaimana merumuskan pesan agar mengena : pesan 

yang disampaikan harus tepat, ibarat kita membidik dan 

menembak, maka perlu yang keluar haruslah tepat kena 

sasarannya. Pesan yang mengena harus memenuhi syarat-

syarat: 

1. Pesan harus direncanakan (dipersiapkan) secara baik, serta 

sesuai dengan kebutuhan kita. 

2. Pesan itu dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti 

kedua belah pihak. 

3. Pesan itu harus menarik minat dan kebutuhan pribadi 

penerima serta menimbulkan kepuasan 

3. Saluran (channel) 

Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat 

diterima melalui panca indra atau menggunakan media. Pada 

dasarnya komunikasi yang sering dilakukan dapat  berlangsung 

menurut 2 saluran, yaitu : 

a. Saluran formal atau yang bersifat resmi. 

b. Saluran informal atau yang bersifat tidak resmi. 

Saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari 

suatu organisasi, yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam 

organisasi itu sampai ketingkatan yang paling bawah. Komunikasi 

sebaiknya berlangsung dalam 2 jalur, yakni dari atas kebawah dan 

dari bawah juga diperhatikan untuk naik keatas .disamping saluran 

yang disebutkan diatas juga terdapat saluran komunikasi yang 

bersifat mendatar (komunikasi horizontal). Dengan singkat dapat 

kita katakan bahwa saluran yang dipakai dalam berkomunikasi itu 

dapat terjadi tiga arah : 

a. Ke atas. 

b. Ke bawah. 
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c. Ke samping. 

4. Komunikan 

 Komunikan atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 

tiga jenis yaitu personal, kelompok dan massa. Atau dengan 

perkataan lain dari segi sasarannya maka komunikasi adalah : 

a. Komunikasi personal 

Komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang 

tunggal, bentuknya dapat berup a : tukar pikiran dan 

sebagainya. Komunikasi personal efektivitasnya paling tinggi 

karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi, hanya 

kurang efisien dibandingkan dengan bentuk lainnya. 

b. Komunikasi kelompok 

Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang 

tertentu.Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang 

mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan 

memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi 

seperti ini adalah : ceramah, briefing, penyuluhan dan 

sebagainya. Komunikasi kelompok lebih efektif dalam 

pembentukan sikap personal dari pada komunikasi massa 

namun kurang efisien. 

c. Komunikasi massa 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa atau 

komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini 

adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosialnya 

tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.Komunikasi 

sangat efisien karena dapat menjangkau daerah yang luas dan 

penengar yang praktis tak terbatas. Namun komunikasi massa 

kurang efektif dalam pembentukan sikap personal karena 

komunikasi massa tidak dapat diterima langsung oleh massa 

tetapi melalui opinion leader, ialah yang menterjemahkan apa 

yang disampaikan dalam komunikasi massa itu kepada 
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komunikan. Pada waktu komunikasi dilancarkan, menghadapi 

komunikan perlu diperhatikan tiga hal yakni : keanggotaan 

kelompok, proses seleksi, dan kecendrungan. 

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh komunikan antara lain : 

a. Keterampilan/kemampuan menangkap dan meneruskan 

pesan. 

b. Pengetahuan tertentu. 

c. Sikap. 

 Komunikasi akan berhasil baik jika pesan yang disampaikan sesuai 

dengan rangka pengetahuan dan lingkup pengalaman komunikan. 

Demikian juga pesan harus cocok dengan lingkup pengalaman 

komunikan. 

5. Effect (hasil) 

Effect adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yakni sikap 

dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita 

inginkan. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka 

berarti komunikasi berhasil, demikian pula sebaliknya. Effect ini 

sesungguhnya dapat dilihat dari : 

a. Personal opinion. 

b. Public opinion. 

c. Mayority opinion. 

a. Personal opinion, adalah pendapat pribadi. Hal ini dapat 

merupakan akibat atau hasil yang diperoleh dari komunikasi. 

Personal opinion adalah sikap dan pendapat seseorang terhadap 

sesuatu masalah tertentu. 

b. Public opinon, adalah pendapat umum, pengertiannya adalah 

penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti, 

atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu 

secara sadar dan rasional. Public opinion perlu dalam rangka 

menggerakkan massa, namun ia bukan kata sepakat dan bukan 

pula sesuatuyang dapat dihitung dengan jumlah. Oleh karena 



 

 

 
 

19 

itu sesuatu kampanye yang diarahkan kepada pemilihan 

tertentu titik beratnya tetap kepada personal opinion.Public 

opinion mengandung nilai-nilai psikologisdalam rangka 

mengarahkan personal opinion. 

c. Mayority opinion, adalah pendapat bagian terbesar dari public 

atau masyarakat. Inilah yang harus dicapai dalam suatu 

kampanye, berhasil atau tidaknya suatu kampanye dapat diukur 

dari berhasil atau tidaknya mencapai suatu mayoritas dalam 

kampanye. Hal ini tergantung pada opinion leader. Opinion 

leader ialah orang yang secara informal membimbing dan 

mengarahkan suatu opini tertentu kepada masyarakat.Opinion 

leader adalah merupakan tempat bertanya.
23

 

Seorang praktisi humas dalam menjalankan fungsinya harus 

memiliki strategi agar dapat menjangkau sasaran (komunikan) dengan 

baik, internal maupun eksternal. Lebih lanjut adnanputra mengatakan 

bahwa strategi adalah bagian terpadu dalam suatu rencana, sedangkan 

rencana dalah produk dari suatu perencanaan, yang pada akhirnya 

perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen.  

Adapun yang harus diperhatiakn seorang pemimpin dalam 

menjalankan strategi komunikasi, komunikasi antara lain : 

1. Credibilitiy (kredibilitas), komunikasi itu dimulai dai suasan saling 

percaya yang diciptakan oleh pihak komunikator secara seunguh-

sunguh, untuk melayani publik yang memiliki keyakinan dan 

respek. 

2. Contect (konteks), menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial melalaui pemberitaan diberbagai media masa. 

3. Content (isi), pesanya menyangkut kepentingan orang 

banyak/Publik sehinga informasi dapat diterima sebagai sesuatu 

yang bermanfaat secara umumbagai masyarakat. 
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4. Clarity (kejelasan), pesan harus disususn dengan kata-kata yang 

jelas, mudah dimegerti, serta memiliki pemahaman yang sama 

antara komunitor dan komunikan dalam maksud tema dan tujuan. 

5. Continuity and consistency (berkelanjutan dan konsisten), 

memberikan pemahaman (komunikasi) merupakan sebuah peroses 

yang tidak akan pernah berakhir karena itu dilakukan secara 

berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan. Dengan cara 

demikian untuk mempermudah proses belajar,membujuk dan tema 

dari pesan-pesan tersebut harus konsisten. 

6. Channel (saluran), mempergunakan saluran media informasi yang 

tepat dan terpercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai target 

sasaran. Pemakaian saluran media yang beberapa akan berbeda 

pula efeknya. Dengan demikian sesorang Humas harus dapat 

memahami perbedaan dan peroses penyebaran informasi secara 

efektif. 

7. Capability of the audience ( kapabilitas khalayak) 

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak, 

komunikasi dapat menjadi efektif bila berkaitan dengan faktor-

faktor yang bermemfaat seperti kebiasaan dan peningkatan 

kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan.
24

 

Strategi komunikasi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan 

terapadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan atau badan 

dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untu memastikan bahwa 

tujun utama perusahaan atau badan dicapai melalaui pelakasanaan yang 

tepat.
25

 

Strategi komunikasi yang dibuat oleh humas harus sesuai dengan 

visi dan misi suatu lembaga dimana humas itu bekerja. Setiap lembaga 
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atau instansi pasti memiliki visi misi yang jelas dan tugas seorang humas 

adalah bagaimana cara mencapai dari tujuan suatu lembaga atau instansi 

tersebut. Dan untuk mencapai itu seorang humas harus memiliki strategi 

dalam melakukan pendekatan kepada khalayak sasrannya. 

3. Tujuan Strategi Komunikasi 

Tujuan dari strategi komunikasi adalah untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan, tujuan dari strategi komunikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberitahu, yaitu memberi tahu tentang kualitas informasi. 

2. Memotivasi, informasi yang disampaikan harus dapat memotivasi 

masyarakat. 

3. Mendidik, setiap informasi yang disampaikan bersifat mendidik. 

4. Menyebarkan informasi, salah satu tujuan strategi komunikasi 

adalah menyebar luaskan informasi dengan masyarakat menjadi 

sasarannya.
26

 

Tentunya untuk mencapai tujuan dari strategi komunikasi tadi tidak 

dari peran seorang humas. Seorang humas harus bisa menjanaukau 

khalayak sasarannya supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi 

tujuan dari sebuah instansi tersebut. 

4. Fungsi dan Tujuan Komunikasi 

Fungsi komunikasi, apabila komunikasi dipandang dari arti 

yang lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan 

pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar 

menukar data, fakta dan ide maka fungsinya dalam setiap sistem sosial 

adalah sebagai berikut: 

1. Informasi:  pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran 

berita, data, gambar dan pesan opini dan komentar yang 
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dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap 

kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat. 

2. Motivasi: menjelaskan setiap tujuan masyarakat jangka pendek 

maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya 

dan keinginanya, mendorong kegiatan individu dan kelompok 

berdasarkan tujuan bersama. 

3. Sosialisasi: penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota 

masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsinya sosialnya 

sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.  

Dalam kehidupan sehari apalagi kita sering berhubungan 

dengan masyarakat. Dalam hal ini kita bertujuan untuk saling menukar 

pesan atau informasi antar sesama. Pada umumnya komunikasi 

mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Supaya apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang 

lain. 

2. Sebagai pimpinan organisasi atau lembaga harus mengetahui benar 

apa yang inginkan oleh masyarakat. 

3. Mengerakkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yaitu 

kegiatan yang positif dan untuk tujuan bersama.
27

 

b. Strategi Humas 

Jika kita membicarakan strategi dalam penyampain informasi tidak 

terlepas dari fungsi humas dalam melakukan kerjanya. Dalam hal ini 

diperlukan seorang pemimpin hummas yang dapat mengatur strategi dan 

mempunyai kredibilitas melaksanakan fungsi-fungsi sehingga dapat 

mencapai tujuan bersama. 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan.
28

 Namun untuk 
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mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berpungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukan jalan saja, tetapi harus menunjukan bagaimana teknik 

operasionalnya. 

Ruslan mengatakan ada beberapa aspek strategi atau pendekatan 

yang lazim digunakan oleh seorang praktisi humas dalam mewujudkan 

tujuannya yaitu: 

1. Melalui pendekatan kemasyarakatan. 

Melalui mekanisme dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dari 

opini publik atau khehendak masyarakat terekap pada setiap berita 

atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat diberbagai 

media. Artinya pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan 

untuk mendengar aspirasi yang ada didalam masyarakat, baik 

mengenai etika, moral, maupun nilai-nilai yang dimuat didalam 

masyarakat. 

2. Persuasif (mengajak) dan edukatif. 

Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal 

balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi/instansi 

kepada pihak publik yang bersifat mendidik dan memberikan 

penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar 

terciptanya saling pengertian, menghargai, toleransi dan sebagainya. 

3. Tanggu jawab sosial humas. 

Humas menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan 

dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk 

mengambil sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun 

untuk memperoleh keuntungan bersama. 

4. Kerja sama. 

Humas harus berupaya berhubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan berbagai kalangan baik hubungan kedalam 

maupun hubungan keluar untuk meningkatkan kerjasama.  
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5. Serta pendekatan koordinatif dan integratif. 

Ini bertujuan untuk memperluas peran humas dimasyarakt.
29

 

Humas juga memiliki fungsi yang sangat mendasar didalam sebuah 

instansi/lembaga. Seorang humas juga harus bisa menciptakan hubungan 

yang baik dengan masyarakat dan dengan organisasi yang lain. Selain itu 

humas harus bisa mengatur manejeman suatu instansi/lembaga.  

Ruslan mengtakan, Satrategi humas yang berkaitan denngan 

fungsi-fungsi humas secara integral melekat pada manajeman suatu 

perusahaan atau lembaga, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul. 

2. Identifikasi unit-unit sasaran. 

3. Mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai 

sasaran. 

4. Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. 

5. Pilih unsur atau taktikal strategi humas. 

6. Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan atau 

peraturan pemerintah. 

7. Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi humas dan taktik atau 

cara menerapkan langkah-langkah program yang telah 

direncanakan, mengkomunikasikan dan evaluasi hasil kerja.
30

  

Perencanaan strategi dalam humas merupakan perbuatan keputusan 

tentang tujuan dan sasaran program, mengidentifikasi publik kunci, 

menentukan kebijakan, atau aturan untuk memudahkan pemilihan strategi, 

dan menentukan strategi. Harus ada kaitan antara tujuan program 

keseluruhan, sasaran yang daitentukan untuk masing-masing publik dan 

strategi yang dipilih. Poin utamanya adalah bahwa strategi yang dipilih 

untuk mencapai tujuan yang diingikan instansi tersebut. 
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c. Humas 

Pada dasarnya humas adalah hubungan masyarakat yang merupakan 

bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisassi, baik 

instansi pemerintahan maupun instansi suwasta. Menurut pendapat para 

ahli humas memiliki defenisi yang banyak karena setiap sudut pandang 

mereka berbeda-beda, namun pada pertemuan asosiasi humas seluruh 

dunia di Mexsico City, agustus 1978, ditetapkan defenisi hums sebagai 

berikut: 

Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang 

menganalisis berbagai kecendrungan, memprediksi setiap kemungkinan 

konsekkuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran kepada 

para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program 

tindakan yang terancana untuk melayani kebutuhan dan kepentingan 

khalayaknya.
31

 

Di dalam sebuah instansi humas adalah seorang yang mimiliki peran 

penting dalam memnentukan setiap kebijakan, mencari solusi dari masalah 

yang dihadapi oleh  instansi dan bagaimana untuk mencapai tujuan dari 

sebuah intansi dimana dia berada. 

Menurut Edward L. Bernays mengatakan bahwa humas memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu: 

1. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perubahan 

masyarakat secara lansung. 

2. Penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat. 

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan 

/lembaga sesuai dengan sikap-sikap dan perbuatan masyarakat atau    

sebaliknya.
32
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Seseorang humas memang tidak selalu tampak bekerja tetapi 

sebenarnya humas itu selalu bekerja dan selalu menganalisa kondisi 

lingkungan dan bahkan kondisi masyarakat sekitarnya. Humas juga 

melihat opini publik apa yang sedang terjadi di masyarakat dan dari opini 

itu seorang humas bisa menentukan apa yang akan dilakukannya.  

Menurut H. Fayol beberapa kegiatan humas dan sasaran humas adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangun Identitas dan Citra Perusahaan (Bulding corporet identity 

and image). 

a) Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang fositif. 

b) Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan 

berbagai pihak. 

2. Menghadapi Krisis (Facing of Crisis) 

a) Menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan 

membentuk menejement krisis dan humas Recovery of image 

yang bertugas memperbaiki lost of image and damage. 

b) Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan (promotion public 

causes). 

c) Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik. 

d) Mendukung kegiatan kompanye sosial, (kegiatan yang dibutukan 

oleh perusahaan atau suatu lembaga). 

Humas memiliki tugas menyampaikan informasi kepada seluruh 

masyarakat dalam waktu yang singkat dan humas juga harus bersifat 

terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu humas dituntut untuk bisa 

membina hubungan baik dengan pers. Karna secara umum pers bersifat 

memberikan informasi, penyebaran pengetahuan, unsur mendidik dan 

menghibur bagi para pembacanya. Selain itu juga pers juga bisa 

mempengaruhi opini masyarakat, sebagai sistem pengawasan sosial dan 

memiliki kekuatan (power of pers). 
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Hal inilah yang menuntut humas bisa membina hubungan baik dengan 

pers. Hubungan dengan pers itu dapat dicapai dengan menerapkan 

beberapa prinsip-prinsip sebagai landasan bagi humas sebagai berikut: 

1. Mutlak adanya kejujuran dan keterusterangan. 

2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pers/media. 

3. Tidak meminta-minta atau mengemis kepada pers/wartawan, misalnya 

agar pers release bisa dimuat padahal nilai beritanya tidak ada. 

4. Tidak menutup saluran informasi, karna kalau menutup saluran 

informasi tersebut, maka pers mencari informasi yang tidak resmi, dan 

tentunya berita itu tidak dapat lagi dikontrol oleh pihak humas. 

5. Tidak terlalu membanjiri berbagai publisitas di media masa yang tidak 

jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. 

6. Selalu meng-up date setiap daftar nama reporter, tugas peliputnya, 

alamat, telefon redaksi dan sebaginya, agar saling mengenal dengan 

baik antara kedua belah pihak dalam upaya membangun (good pers 

relationship) tersebut.
33

 

d. Kesadaran 

Kesadaran Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri 

(awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana 

seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal 

maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam 

persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu 

sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Maksud kesadaran dalam 

penelitian ini adalah sadarnya masyarakat akan tanggung jawab mereka 

terhadap kewajiban mereka membayar pajak dengan cara humas  Kanwil 

Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau terus menerus 

memberikan femahaman, pengertian dan informasi kepada masarakat( 

wajib pajak).  

e. Teori Harold D. Lasswell  
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Untuk mendukung kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan 

Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam meningkatkan 

kesadaran wajib pajak. Lasswell mengatakan bahwa cara yang terbaik 

untuk menerangkan kegiatan komunikasi yaitu dengan menjawab 

pertanyaan “who says what in which channel to whom with what effect” 

yaitu: siapa komunikatornya, apa pesannya, media apa yang digunakan, 

siapa yang menjadi sasarannya, dan apa efeknya.
34

 

B.  Kajian Terdahulu  

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti maka dicantumkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh 

Wahdatul Rahmah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

pada tahun 2008 tentang Strategi Komunikasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) 

Riau Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Kota 

Pekanbaru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodologi deskriptif kualitatatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan untuk validitas data menggunakan triagulasi data. Sedangkan 

ruanglingkup kajiannya adalah bagaimana cara strategi komunikasi badan 

narkotika propinsi riau dalam mensosialisasikan bahaya narkoba kepada 

masyarakat kota pekanbaru. 

 Adapun cara strategi komunikasi yang digunakan BNP Riau dalam 

mensosialisasikan bahya narkoba kepada masyarakat kota pekanbaru dengan 

menggunakan strategi P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba). Berupa adanya pencegahan primer (pencegahan dini), 

pencegahan sekunder (pencegahan kerawanan), pencegahan tersier (pencegahan 

kambuhan) adanya komunikasi efektif  diantara sesama satuan tugas BNP riau 

yang berupa keselarasan dalam bekerja di BNP Riau. 
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Selain itu ada pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNP dalam 

mensosialisasikan bahaya narkoba berupa adanya pengembangan SDM, adanya 

pembuatan buku-buku saku yang berhubungan dengan bahaya narkoba, 

menyebarluaskan dan mensosialisasikan bahaya narkoba melalui strategi P4GN, 

adanya sosialisasi bahaya narkoba dengan menggunakan media massa baik media 

cetak maupun media elektronik. Adanya kerjasama tokoh-tokoh masyarakat, 

menjalin kerja sama dengan universitas dan instansi terkait yang ada dipekanbaru. 

Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan dialog-dialog interaktif kesekolah-

sekolah dan kepada masyarakat kota Pekanbaru, adanya sosialisasi melalui 

pemberian stiker, buku, leaflet, CD, bill-boards, dan pamflet.      

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis menjadikannya 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai Strategi Komunikasi 

Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau-Kepulauan Riau Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Yang membedakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian ini mengenai Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan 

Kesadaran Wajib Pajak, selain itu yang membedakan adalah organisas/lembaga 

yang berbeda, kemudian teori yang digunakan juga berbeda. 

Berikutnya, penelitian yang dilakukan Alimuhtar (Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul Strategi Komunikasi Humas  

Pemerintahan Rokan Hilir Dalam Menyebarluaskan Informasi Pengembangan 

Kepada Masyarakat. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk validitas data menggunakan triagulasi data. Ruang lingkup dalam penelitian 

ini adalah bagaimana cara atau strategi komunikasi humas pemerintahan rokan 

hilir dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.  

Dari analisis penelitian strategi komunikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara melakukan kemitraan dengan media massa 

untuk menyebarluaskan informasi pembangunan. Pendekatan kemitraan ini 

dilakukan secara formal dan informal. Pendekatan formal yang dimaksud adalah 
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melakukan kerjasama dalam hal pemberitaan  tentang kabupaten rokan hilir 

melalui lembaga penerbitan yang dimiliki biro di rokan hilir. Sedangkan 

pendekatan informal adalah merupakan pendekatan secara personil dari kru 

wartawan. Selain itu pemerintahan rokan hilir juga membuat jaringan informasi 

melalui internet, menyiapkan ruang media senter dikantor humas yang baru, 

pembautan TV Rokan Hilir, pembuatan radio pemerintah. Dismping itu semua 

pemerintah Rokan Hilir juga bekerja sama dengan media dan elektronik.  

Penelitian ini juga yang menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam 

penelitian Strategi Komunikasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Riaun-Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. yang 

membedakan dalam penelitian ini adalah lembaga/organisasi yang berbeda, teori 

yang digunakan juga berbeda dan strategi komunikasi humas dalam meningkatkan 

kesadaran wajib pajak. 

C.  Kerangka Pikir 

  Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan 

menajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi adalah komunikasi 

yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 

media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai 

tujuan komunikasi yang optimal. 

Untuk mendapatkan strategi komunikasi yang baik humas direktorat 

jendral pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesadaran wajaib 

pajak, adapun kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk penyampai pesan (komunikator) yang sudah ditugaskan oleh 

direktorat jendral pajak riau-kepulauan riau. 

2. Membuat pesan ajakan untuk peduli akan pentingnya pajak yang menarik 

dan memakai strategi komunikasi yang menarik. 

3. Membentuk dan memilih media yang efektif ataupun saluran yang akan 

digunakan sebagai salah satu strategi. 

4. Menentukan sasaran (komunikan) yang menjadi sasaran (wajib pajak). 
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5. Menyimpulkan feedback atau respon yang akan terjadi. 

Dari penjelasan di atas maka dibuatlah sebuah bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar.II.2 Kerangka Pikir 

Keterangan Gambar. II.2: 

Sebagai sebuah instansi Direktorat Jendral Pajak Riau-Kepulauan Riau 

harus memiliki sorang humas (komunikator), guna untuk menjalankan dari fungsi 

kehumasan dan juga untuk menjalankan strategi komunikasi yang telah ditetapkan 

oleh seorang humas. Humas juga harus mampu menjadi komunikator yang baik 

dan mampu menyampaikan informasi yang tepat kepada komunikan, dan bisa 

merubah sikap komunikan itu menjadi apa yang diinginkan oleh komunikator 

tersebut. 

Berpandangan dari gambar diatas Direktorat Jendral Pajak Riau-

Kepulauan Riau selaku komunikator harus bisa mengemas pesan yang ingin 

disampaikan kepada komunikan itu denagan baik, sehingga masyarakat tertarik 

dengan pesan yang disampaikan. Setelah itu humas memilih strategi dan juga 

media yang tepat sehingga mudah untuk melaksanakan operasional dari strategi 

tersebut.  
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Stelah itu humas Direktorat Jendral Pajak Riau-Kepulauan Riau juga 

harus menentukan komunikan (sasaran) selain itu direktorat jendral riau dan 

kepulauan riau juga memiliki strategi khusus untuk memberikan pemahaman 

tentang pajak kepada masyarakat terutama kepada generasi muda sebagai calon 

wajib pajak. dengan timbulnya pemahaman masyarakat tentang pajak maka akan 

mempengaruhi pendapatan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


