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ABSTRAK 

Nama : Lestari Zen 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul  :  Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

dalam Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya jumlah penumpang Bus DAMRI 

Pemadu Moda yaitu angkutan dari terminal menuju bandara di Kabupaten 

Kampar, agar jumlah penumpang Bus DAMRI ini semakin meningkat maka dari 

itu peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu melakukan sosialisasi 

dengan tujuan memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk 

menggunakan Bus DAMRI karena angkutan ini bukan sekedar angkutan kota 

biasa melainkan angkutan yang mempermudah perjalanan masyarakat terutama 

perjalanan menuju bandara. Ketika melakukan strategi tersebut tentunya 

dibutuhkan strategi komunikasi yang baik, maka dari itu penulis sangat tertarik 

untuk meneliti mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh dilakukan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar ketika melaksanakan sosialisasi Bus 

DAMRI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisa berdasarkan 

pemikiran mengenai konsep unsur komunikasi dan dihubungkan dengan Teori 

Komunikasi Lasswell untuk mendeskripsikan terkait judul penelitian. Seluruh 

data tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasikan dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dalam penelitian ini melalui teknik validitas data tiangulasi sumber. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil 

bahwasanya dalam menyosialisasikan Bus DAMRI kepada masyarakat, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar mewujudkannya melalui penyelenggaraan 

diklat-diklat yang melibatkan perwakilan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten 

Kampar. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar melalui 5 tahap yaitu penentuan komunikator, menentukan pesan, 

menentukan media, menentukan komunikan dan evaluasi respon dari masyarakat. 

Secara umum sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

sudah baik, namun masih belum maksimal dikarenakan sarana dan anggaran yang 

belum diperoeh secara khusus dari pemerintah. 

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Sosialisasi, Bus DAMRI 
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ABSTRACT 

Name : Lestari Zen 

Department : Communication 

Title : Communication Strategy of the Kampar Regency 

Transportation Agency in Socializing the Use of DAMRI Buses 

This research is motivated by the decline in the number of DAMRI Bus 

passengers Pemadu Moda is transportation from the terminal to the airport in the 

Regency Kampar, so that the number of DAMRI Bus passengers will increase 

That is the role of the Kampar Regency Transportation Agency, namely to 

conduct socialization with the aim of providing information and inviting the 

public to use DAMRI Bus because this transportation is not just city 

transportation ordinary, but transportation that facilitates people's travel, 

especially on the way to the airport. When doing this strategy, of course 

a good communication strategy is needed, therefore the author is very interested 

to examine the communication strategy carried out by carried out 

Kampar Regency Transportation Office when carrying out the Bus socialization 

DAMRI. This research is a qualitative research using methods 

descriptive qualitative, while the data collection techniques used are 

observation, interview and documentation. The research results were analyzed 

based on thoughts about the concept of elements of communication and associated 

with Theory Lasswell communication to describe related research titles. All over 

the data has previously been confirmed with the parties who have 

related in this study through the data validity technique of the collection of 

sources. Based on the research that has been done, the authors get the results 

that in socializing the DAMRI Bus to the community, Dinas 

Kampar Regency Transportation made it happen through implementation 

training and training that involves representatives of the Districts in the Regency 

Kampar. Communication strategy implemented by the District Transportation 

Agency Kampar through 5 stages, namely determining the communicator, 

determining the message, determine the media, determine the communicant and 

evaluate the response from the community. In general, the socialization carried 

out by the Kampar Regency Transportation Service it is good, but still not optimal 

because of the means and budget has not been specifically obtained from the 

government. 

Keywords: Communication Strategy, Socialization, DAMRI Bus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksanaan 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah di bidang perhubungan, meliputi sub urusan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.
1
 Berdasarkan keterangan tersebut, pada saat ini Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar telah melauncingkan sebuah fasilitas baru 

untuk masyarakat dibidang angkutan yaitu Bus DAMRI Pemadu Moda 

dengan tujuan untuk mempermudah perjalanan masyarakat dari terminal 

menuju bandara. 

DAMRI merupakan singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor 

Repoeblik Indonesia. Bus DAMRI dibentuk berdasarkan Maklumat 

Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 

yang bertugas untuk menyelanggarakan angkutan penumpang dan barang 

diatas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor.
2
 Selanjutnya sebagai 

Perusahaan Umum, nama DAMRI tetap diabadikan sebagai brand mark dari 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih tetap 

konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa 

angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk. 

Bus DAMRI yang ada di Kabupaten Kampar tersedia sebanyak 5 

(lima) unit yang tebagi antara Bus DAMRI Perintis 2 unit, Bus Perintis 

beroperasi di wilayah pelosok untuk mempermudah masyarakat setempat 

dalam hal transportasi, sedangkan Bus DAMRI Pemadu Moda 3 unit, yaitu 

bus yang mempermudah perjalanan masyarakat dari terminal menuju bandara. 

Bus DAMRI Perintis ini memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal 

                                                           
1
 “Profil Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kampar” (Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar, 2019). 
2
 “Profil Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kampar.” 
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Bangkinang-Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Sedangkan Bus DAMRI 

Pemadu Moda juga memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bus 

Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru. 

Berdasarkan fokus peneitian, penulis berfokus kepada program 

sosialisasi Bus DAMRI Pemadu Moda di Kabupaten Kampar, angkutan ini  

sudah melayani masyarakat dalam kurun waktu hampir 4 tahun, dimana Bus 

DAMRI Pemadu Moda ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2017 sebanyak 3 

armada, dengan trayek dari Terminal Bangkinang menuju Bandara SSK II 

Pekanbaru dan sebaliknya. Selain itu, keberadaan dari Bus DAMRI ini sendiri 

juga sebagai alternatif untuk mempermudah masyarakat serta membantu 

mengurangi kemacetan di jalan raya khususnya dari Terminal Bangkinang 

menuju Bandara SSK II Pekanbaru. 

Agar keberadaan Bus DAMRI ini banyak diketahui masyarakat, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar sudah melakukan sosialisasi dengan 

beberapa teknik penyampaian pesan, teknik pesan yang bersifat 

persuasif/mengajak merupakan langkah awal untuk melakukan sosialisasi ini, 

seperti contoh memasang spanduk-spanduk di Terminal dan Bandara. Hanya 

saja terdapat kekurangana bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

belum menyediakan forum khusus untuk melakukan sosialisasi program ini 

kepada masyarakat. 

Strategi komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 

menyosialisasikan Bus DAMRI kepada masyarakat harus dilakukan secara 

terus menerus, karena Bus DAMRI bukan sekedar angkutan kota semata, 

melainkan bus yang mempermudah perjalanan penumpang khususnya dari 

Terminal Bangkinang menuju Bandara SSK II Pekanbaru dan sebaliknya. 

BUMN hanyalah sebagai operator dari Bus DAMRI saja, tugas  pemerintalah 

yang menyosialisasikannya melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan observasi awal dari penelitian ini, sosialisasi Bus DAMRI 

yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar masih belum efektif, 

hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Bus 

DAMRI, serta ketidaktahuan masyarakat tentang tarif dan loket pembelian 
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tiket angkutan ini yang masih membuat masyarakat ragu dan enggan 

menggunakan jasa Bus DAMRI, sangat disayangkan jika ada fasilitas yang 

bagus namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, maka dari itu 

sangat perlu sebuah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menyosialisasikan Bus DAMRI. 

Jika strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar dalam menyosialisasikan Bus DAMRI kepada masyarakat 

dengan baik dan tepat, tentunya akan berdampak baik terhadap jumlah 

pengguna atau penumpang Bus DAMRI itu sendiri, dan akan memunculkan 

persepsi dimasyarakat bahwa angkutan umum lebih aman digunakan dan 

mampu mengatasi kemacetan di jalan raya akibat meningkatnya jumlah 

kendaraan pribadi. 

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa jumlah 

penumpang Bus DAMRI masih belum mencapai rata-rata, pada pertengahan 

tahun 2017 hingga akhir 2019 jumlah penumpang yang menaiki bus ini sekitar 

3-7 orang satu kali jalan (Rit). Sedangkan tempat duduk yang tersedia 

sebanyak 24 kursi, itu artinya jumlah pnumpang masih jauh dibawah rata-rata. 

(data terlampir). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berminat untuk 

meneliti fenomena tersebut apakah ada strategi khusus yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menyosialisasikan Bus 

DAMRI kepada msyarakat dan penulis mengangkat hal tersebut menjadi judul 

dari penelitian penulis yaitu: “Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar dalam Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk meghindari kesalahpahaman tentang konsep dan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Srategi Komunikasi 

Menurut Muhammad Arni (2004) dalam Aprilia Lianjani (2018) 

menyatakan bahwa, strategi komunikasi merupakan semua yang terkait 
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mengenai rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk 

melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan dan 

penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
3
 

2. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang bisa dimaknakan 

sebagai contoh proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang 

lain,  tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak, dimana kesemuanya 

itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi 

sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama 

hidup kita.
4
 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas untuk memperoleh hasil penelitian yang 

tepat sesuai fokus masalah yang telah direncanakan, maka penulis membuat 

rumusan masalah yang merupakan pokok-pokok pikiran secara jelas yaitu 

“Bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

dalam Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI?”. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi 

Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menyosialisasikan 

Penggunaan Bus DAMRI. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara 

lain: 

a. Kegunaan Teoritis diharapkan hasil penelitian sebagai bahan untuk 

menggali tambahan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

                                                           
3
 Aprilia Lianjani, “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam 

Mensosialisasikan Program Smart City,” 2018. 
4
 Joko Suyanto, Gender dan Sosialisasi (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), 13. 
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diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan bacaan atau 

sumbangan ilmu dan pemikiran untuk menambah pengetahuan, wawasan 

atau bahan pertimbangan dalam menghadapi masalah yang sama. 

b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan, solusi serta bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar dalam menyosialisasikan Bus DAMRI kepada masayrakat. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini membahas tentang latar belakang penulisan dalam 

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian yang akan dilakukan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang mendukung 

penyusunan penelitian ini,  penegasan istilah, kajian terdahulu dan 

kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini meliputi Jenis dan pendekatan penelitian kualitatif, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini membahas tentang deskripsi umum tempat 

penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini membahas gambaran umum penelitian dan 

pembuatan hasil dari penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi pembaca 

dan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai masukkan ataupun 

pertimbangan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian tentang strategi komunikasi dan sosialisasi sudah ada 

sebelumnya. Penelitian tersebut sangatlah membantu dan banyak memberikan 

kontribusi dan masukkan dalam menyelesaikan penelitian ini: 

1. Jurnal Dedy Indra Setiawan, Volume 3, Nomor 2, tahun 2015 yang 

berjudul “Strategi Komunikasi Humas Dalam Mensosialisasikan 

Pengelolaan Parkir Liar Pada Dinas Perhubungan (Dishub) Di Kota 

Samarinda (Studi Kasus Parkir Liar di Lingkungan Mall Samarinda 

Central Plaza)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang 

menyeluruh tentang proses strategi komunikasi Humas Dalam 

Mensosialisasikan Pengelolaan Parkir Liar Pada Dinas Perhubungan 

(Dishub) Di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan 

bahwa terdapat bentuk komunikasi persuasif antara Dinas Perhubungan 

dengan para pelaku parkir liar, yaitu bentuk komunikasi yang bersifat 

ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi juru parkir liar agar dapat 

bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh pihak Dinas Perhubungan 

terkait dengan penertiban parkir liar. Dalam hal ini Dinas Perhubungan 

sudah berhasil melakukan sosialisasi dengan para pelaku parkir liar namun 

masih belum sempurna dan belum mencapai hasil yang diinginkan masih 

ada penolakan dari pelaku parkir liar tersebut.
5
  

2. Jurnal The Melita, Volume 3, Nomor 1, tahun 2015 yang berjudul 

“Strataegi Komunikasi Public Relations PT. Angkasa Pura I (Persero) 

Bandara Internasional Juanda Surabaya dalam Menyosialisasika 

Terminal Baru (T2)”. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian 

                                                           
5
 Dedi Indra Setiawan, “STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DALAM 

MENSOSIALISASIKAN PENGELOLAAN PARKIR LIAR PADA DINAS PERHUBUNGAN 

(DISHUB) DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Parkir Liar di Lingkungan Mall Samarinda 

Central Plaza)” Volume 3, No 2 (2015). 
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kualitatif. Yang berusaha mendeskrispsikan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta yang sesuai di lapangan. Perolehan data dari penelitian 

ini diperoleh dari wawancara yang mendalam dengan seorang Public 

Relations PT. Angkasa Pura I, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

menemukan bahwa  srategi komunikasi langkah-langkah yang dibuat 

sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Cutlip, Center dan Broom 

yang menyebutkan bahwa terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan strategi 

komunikasi sebuah perusahaan melalui Public Relationsnnya, yaitu 

penemuan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi. Namun 

pelaksanaan teori ini belum matang dimana detail strategi komunikasi 

tidak dimiliki, misalnya jenis media apa yang dijadikan fokus sasaran 

untuk membantu sosialisasi dan jangka waktu sosialisasi. Namun hal itu 

bisa diatasi oleh perusahaan, dengan cara menginformasikan dan 

mengedukasikan mengenai terminal baru (T2) kepada masyarakat dengan 

memanfaatkan media massa yang lebih maksimal.
6
 

3. Jurnal Evandi Julian Putra, Volume 5, edisi 11 Juli-Desember 2018 

dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Minat 

Pengguna Angkutan Trans Metro di Pekanbaru”. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dengan penelitian kualitatif. Secara 

umum penelitian ini menggambarkan dan memahami permasalahan secara 

keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

meningkatkan pengguna Bus Trans Metro di Pekanbaru komunikator dari 

Dinas Perhubungan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh 

masyarakat, dan juga menggunakan berbagai macam media komunikasi 

mulai dari media tatap muka secara langsung, media massa hinga media 

nonmassa. Faktor pendukung dalam meningkatkan minat masyarakat 

                                                           
6
 The Melita, “Strategi Komunikasi Public Relations PT. Angkasa Pura I (Persero) 

Bandara Internasional Juanda Surabaya dalam Menyosialisasikan Terminal Baru (T2)” Vol 3 

(2015). 
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menggunakan angkutan Bus Trans Metro adalah adanya sarana dan 

prasarana bus, dan tarif yang cukup murah.
7
 

B. Landasan Teori 

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita memahami sebuah fenomena.
8
 

1. Komunikasi 

a. Teori Komunikasi Harold D. Laswell 

Salah seorang peletak dasar komunikasi Harold D. Lasswell dalam 

karyanya: The Structure and Function of Communication in Society, 

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect? (Siapa 

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh 

bagaimana?).
9
 

Definisi Harold D. Lasswell secara eksplisit dan kronologis 

menjelaskan tentang lima komponen yang terlibat dalam komunikasi, 

yaitu: Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau 

sumber), mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan), kepada siapa 

(pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran penerima), melalui 

saluran apa (alat/saluran penyampaian informasi), dengan akibat/hasil apa 

(hasil yang terjadi pada diri penerima pesan). Defini Lasswell ini juga 

menunjukkan bahwa komunikasi itu adalah suatu upaya yang disengaja 

serta mempunya tujuan.
10

 

                                                           
7
 Evandi Julian Putra, “STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM 

MENINGKATKAN  MINAT  PENGGUNA ANGKUTAN TRANS METRO DI PEKANBARU” 

Vol 5 (11 Juli 2018): 13. 
8
 Richard West dan Lynn H Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi, 

Edisi 3 (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2008), 49. 
9
 Yetty Oktariana dan Yudi Abdullah, Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik 

(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), 5. 
10

 Oktariana dan Abdullah, 5. 
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Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa dalam proses 

komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi 

sehingga menjadi efektif diterima. Unsur-unsur tersebut terdiri atas
11

: 

1. Komunikator (source/sender/communicator), yaitu perorangan atau 

lembaga yang memberikan atau menyampaikan pesan kepada 

audiens/khalayak secara langsung maupun tidak langsung. Seorang 

komunikator dapat juga bertindak sebagai sumber informasi atau 

sumber pesan. 

2. Pesan (message), yaitu materi yang disampaikan merupakan objek dari 

informan yang menjadi bahasan. 

3. Media (channel/saluran), merupakan sarana penghubung atau 

penyampai dan penerima pesan yang digunakan oleh komunikator 

maupun komunikan dalam menyampaian pesannya. 

4. Komunikan (communicant), yaitu perorangan maupun lembaga yang 

menerima isi pesan, informasi dari pihak komsunikator. 

5. Efek (impact/effect/influence), yaitu hasil yang dapat dilihat sebagai 

pengaruh diterima atau ditolaknya suatu isi pesan/informasi. 

b. Definisi Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa  Latin communis yang 

artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi 

juga berasal dari akar kata communico yang artinya membagi.
12

 Pengertian 

lain mengatakan bahwa komunikasi adalah proses sosial dimana individu-

individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan 

menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.
13

 

Lauwrence D. Kincaid mengatakan bahwa komunikasi adalah 

suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

                                                           
11

 Yudi Abdullah, Komunikasi Sebuah Intruduksi (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 

2015), 5–6. 
12

 Hafied Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Aksara, 2013), 33. 
13

 West dan Turner, Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi, 5. 
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pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan 

tiba pada saling pengertian yang mendalam.
14

 

Edwars Depari mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian gagasan dan pesan yang disampaikan melalui lambang 

tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk 

ditujukan kepada penerima pesan.
15

 

Menurut Hafied Cangara komunikasi merupakan bagian kekal dari 

kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin 

hidup maka ia pelu berkomunikasi.
16

 Menurut Berelson & Steiner, 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, 

keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-

kata, gambar, angka-angka dan lain-lain.
17

 

Berdasarkan definisi tentang komunikasi tersebut, dapat diperoleh 

gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai 

berikut: komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses 

artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa 

yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan 

satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu.
18

 

Kemudian strategi adalah suatu upaya yang disengaja serta 

mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari 

pelakunya. Secara umum tujuan manusia berkomunikasi untuk membagi 

pengetahuan dan pengalaman, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, 

melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang 

dapat dipahami oleh pihak lain.
19

 

                                                           
14

 Cangara, Perencanaan & Strategi Komunikasi, 33. 
15

 Ratu Mutialela Coropobeka, Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: CV. 

ANDI OFFSET, 2017), 2–3. 
16

 Oktariana dan Abdullah, Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik, 2. 
17

 Oktariana dan Abdullah, 7. 
18

 Oktariana dan Abdullah, 9. 
19

 Oktariana dan Abdullah, 9–10. 
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Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi pada dasarnya 

merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-

lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar 

manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-

angka atau tanda-tanda lainnya.
20

 

Dengan demikian komunikasi merupakan proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan yang didalamnya juga 

terkandung pesan-pesan dan makna tertentu yang disampaikan melalui 

media/kendaraan dan akhirnya menimbulkan tujuan untuk mendapat 

feedback/umpan balik/respon satu sama lain. 

b. Unsur-Unsur Komunikasi 

Berdasarkan penjelasan tentang komunikasi yang telah 

dikemukakan diatas, sangat jelas bahwa komunikasi dapat berjalan dengan 

baik jika memnuhi komponen, elemen atau unsur-unsur komunikasi. 

Menurut Mondry supaya proses komunikasi berlangsung baik, setiap 

unsur harus berperan dengan baik, salah satu saja daru unsur tersebut tidak 

berjalan dengan baik tentu komunikasi tersebut akan terganggu.
21

 

Unsur dari komunikasi diantaranya adalah sumber/komnikator, 

pesan, media, penerima/komunikan dan efek. Berikut penjelasan mengenai 

unsur-unsur terjadinya komunikasi: 

1) Sumber/Komunikator 

Istilah lain dari komunikator adalah sender, encoder  atau 

pengirim pesan yaitu baik berupa perorangan ataupun lembaga yang 

bertindak sebagai penyampai atau pengirim pesan. Dalam komunikasi 

antar manusia sumber bisa terdiri dari satu orang tetapi bisa juga dalam 

bentuk kelompok misalnya lembaga, instansi, partai dan organisasi.
22

 

Dalam kegiatan komunikasi akan terjadi proses interaksi antar 

manusia yang terlibat didalamnya. Penyebar pesan atau komunikator 

adalah unsur yang menyampaikan ide atau gagasan kepada pihak lain, 

                                                           
20

 Oktariana dan Abdullah, 10. 
21

 Oktariana dan Abdullah, 10–11. 
22

 Oktariana dan Abdullah, 12–13. 
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yang mana tugasnya adalah melakukan  encoding atau merumuskan 

ide/gagasan kedalam suatu bentuk pesan yang dapat mudah 

dimengerti, hal ini dapat dikatakan sulit karena seorang komunikator 

harus dapat memindahkan ide/gagasannya tersebut ke benak orang lain 

agar dapat kesamaan pengertian dan makna.
23

 

Dalam menyamapaikan isi pesannya seorang komunikator daat 

secara:
24

 

a. Interpersonal yaitu secara pribadi, tatap muka, 

b. Small group yaitu dengan berkelompok, 

c. Large group yaitu pertemuan dengan melibatkan massa yang 

besar 

d. Melalui media massa (mass communication). 

Seorang omunikator akan berhasil dengan baik apabila dalam 

menyampaikan pesan-pesannya harus cermat dan memperhatikan 

tingkat kemampuan penerima pesan, selain itu harus dipahami oleh 

seorang komunikator bahwa situasi, kondisi lingkungan penerima 

pesan atau komunikan, sangat mempengaruhi dari pesan yang 

diterima, hal ini yang dikatakan sebagai gejala psikis komunikan. 

Mengapa harus mengetahui gejala psikis komunikan tersebut? 

karena dalam menyampaikan pesan tersebut seorang akan sangat 

dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang dapat mempengaruhi 

penerimaan atau penolakan pesan yang disampaikan. Komunikasi akan 

lebih efektif bila komunikator dengan komunikan saling menyukai.
25

 

Adapun syarat-syarat dari komunikator sebagai kuncinya 

adalah jujur dan bermoral, selain itu syarat lainnya sebagai 

komunikator haruslah mempunyai kredibilitas yang tinggi yang 

ditentukan oleh fator-faktor:
26

 

                                                           
23

 Oktariana dan Abdullah, 13. 
24

 Oktariana dan Abdullah, 13. 
25

 Oktariana dan Abdullah, 13–14. 
26

 Oktariana dan Abdullah, 14. 
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a. Latar belakang pendidikan ilmu, ilmu pengetahuan dan 

pengalaman, 

b. Penguasaan masalah, 

c. Karakter yang dipunyai (jujur, bermoral, prestise, 

berpenampilan), 

d. Kepribadian yang dimiliki yang berkaitan dengan budaya yang 

dimiliki, 

e. Tujuan melakukan komunikasi, 

f. Cara penyampaian pesan yang erat hubungannya dengan 

metode penyampaian, strategi agar menarik perhatian, alat 

peraga yang digunakan serta penggunaan tutur bahasa yang 

baik dan benar serta mudah dimengerti. 

2) Pesan/Message 

Materi pernyataan yang disampaikan komunikator pada 

komunikan dapat berupa lisan maupun tulisan, juga dapat berupa 

lambang, gambar, warna, atau isyarat-isyarat lainnya. Bila lambang-

lambang, isyarat yang digunakan oleh komunikator dalam proses 

komunikasi sama dipahami oleh komunikan, maka proses komunikasi 

tersebut disebut sebagai meaning full yaitu adanya pengertian di kedua 

belah pihak.
27

 

Selain dari kesamaan pengertian maka isi pesan juga harus well 

tuned  yaitu isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator dalam 

intensitasnya harus cocok dan sesuai dengan luas lingkup daya tangkap 

komunikan (penerima pesan). Hal ini juga harus diikuti oleh luas 

lingkup pengalaman dan keranagka acuan dari komunikator dan 

komunikan.
28

 

Syarat-syarat dalam penyampaian pesan agar komunikasi 

berhasil dan efektif sebagai berikut:
29

 

                                                           
27

 Oktariana dan Abdullah, 14–15. 
28

 Oktariana dan Abdullah, 15. 
29

 Oktariana dan Abdullah, 16. 
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a. Isi pesan harus diatur, dengan demikian akan menumbuhkan 

perhatian, keinginan dimana komunikasi akan berjalan dengan 

baik bila tahap pertama sudah menimbulkan kesan. 

b. Isi pesan harus menggunakan wadah dan volume yang sesuai 

dengan luas lingkup pandagan komunikator dan pandangan 

komunikan. 

c. Isi pesan harus menumbuhkan kebutuhan pribadi dan dapat 

menyampaikan saran-saran bagaimana menumbuhkan 

kebutuhan. 

d. Isi pesan harus membuka jalan untuk mengatasi kebutuhan 

tersebut yang sesuai dengan situasi. 

e. Isi pesan yang disampaikan dengan cara mencemarkan atau 

menjelkkan pihak lain akan sulit diterima oleh komunikan, atau 

kalupun diterima maka akan menimbulkan keraguan. 

Sumber pesan dan penyebar pesan dapat berada dalam suatu 

tubuh artinya individu, lembaga, pembuat pesan (sumber pesan) juga 

dapat bertindak sebagai penyebar atau pengirim pesan. Adapun tugas 

dari penyebar pesan adalah:
30

 

a. Melakukan encoding, yaitu merumuskan ide/gagasan kedalam 

suatu pesan yang dapat dimengerti dan harus melibatkan ide 

tersebut ke benak pemikiran orang lain agar terdapat kesamaan 

makna atau pengertian. 

b. Memilih lambang, lambang-lambang yang menjadi titian bagi 

ide, pesan, gagasan yang akan disampaikan atau dibawa kepada 

penerima pesan, harus dirancang dan dapat dipahami, 

dimengerti dengan memperhatikan situasi, kondisi penerima 

pesan. 

c. Mempersiapkan sarana, seorang komunikator harus cermat 

memilih sarana atau media yang akan digunakan untuk 

menyebarkan pesannya. 

                                                           
30

 Oktariana dan Abdullah, 16–17. 
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Dalam komunikasi yang paling utama adalah pesan. Pesan 

yang disampaikan haruslah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 

Bagaimana merancang suatu pesan agar dapat dimengerti. Wilbur 

Schramm dalam bukunya How Communications Work, 

mengemukakan:
31

 

a. Pesan hendaknya dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian sasaran. 

b. Pesan hendaknya menggunakan tanda-tanda yang ditujukan 

kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran 

sehingga sama-sama dapat dimengerti. 

c. Pesan hendaknya membangkitkan kebutuhan pribadi pihak 

sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh 

kebutuhan itu. 

d. Pesan hendaknya menyarankan suatu jalan untuk memperoleh 

kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok dimana ia 

digerakkan untuk memberikan keterangan yang dikehendaki. 

3) Media/Channel 

Media adalah alat untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima. Media atau  channel merupakan saluran atau titian 

dalam menyampaikan pesan yang ditunjukan kepada komunikan baik 

perorangan, kelompok maupun massa. Media tersebut dapat 

dikategorikan dalam 2 bagian yaitu:
32

 

a. Media umum ialah media yang digunakan oleh semua bentuk 

komunikasi seperti telephone, faximile, Overhead Proyector 

(OHP), in focus  dan sebagainya. 

b. Media Massa ialah media yang digunakan untuk kepentingan 

massal seperti televisi, radio, film, surat kabar, media online 

(Internet). 
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Dilihat dari kepentingannya, medium tersebut sangat 

tergantung dengan tujuan melakukan komunikasi, apakah untuk 

kepentingan massal, perorangan ataupun lembaga, serta kondisi dan 

situasi. Penggunaan medium dan sarana komunikasi dalam situasi 

terbagi 3 yaitu:
33

 

a. Media yang digunakan untuk kepentingan, komunikasi antar 

persona, kelompok dan massal yang disebut sebagai medium 

primer. 

b. Media yang didasarkan atas penggunaan lambang atau isyarat 

seperti suara yaitu intonasi (tinggi, rendah), ejekan, humor, 

yang disebut medium sekunder. 

c. Media yang digunakan dalam kondisi waktu yang bersamaan 

disebut sebagai medium multiple. 

4) Komunikan/ Penerima Pesan 

Komunikan adalah elemen penting dalam proses komunikasi 

karena menjadi sasaran dari komunikasi. komunikan/penerima 

merupakan pihak penerima pesan yang dengan istilah lain disebut 

sebagai decoder, receiver. Komunikan ini juga dapat berupa perorang 

atau individu dan dapat juga berbentuk kelompok, partai, massa, 

lembaga dan negara. 

Seorang komunikan dalam tugasnya melakukan decoding yang 

artinya menafsirkan pesan yang sampai kepadanya melalui media 

dengan kata lain bahwa seorang komunikan berusaha memahami pesan 

itu sehingga dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan harapan 

penyebar pesan. 

Decoding atau penafsiran merupakan faktor penting dalam 

memahami suatu pesan yang diterima yang didalamnya harus adanya 

persamaan pengertian antara pengirim pesan dengan penerima pesan 

terhadap lambang-lambang yang merupakan “titian” atau kendaraan 

yang telah dirumuskan atau diencode oleh komunikator.  
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Dalam menerima pesan tersebut situasi sosial merupakan latar 

belakang dari komunikan yang disebut sebagai “frame of reference” 

(kerangka acuan) dan “field of experience” (pengalaman lapangan). 

Kedudukan komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi 

dapat saling bergantian dimana kedua-duanya akan berusaha untuk 

memperoleh perhatian.
34

 

5) Efek 

Efek atau pengaruh adalah hasil dari penerimaan pesan baik 

berupa lisan, lambang-lambang dan simbol, sehingga menimbulkan 

perubahan pada pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) atau 

tindakan/perilaku (behavior) terhadap seseorang maupun kelompok. 

Pengaruh adalah salah satu elemen dari komunikasi yang 

sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang 

kita inginkan. Efek atau pengaruh dalam proses komunikasia adalah 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh 

penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh dapat 

terjadi pada pengetahuan, siap dan tingkahlaku seseorang.
35

 

d. Fungsi Komunikasi 

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi 

tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi 

yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Secara klasik fungsi komunikasi ditujukan untuk: 

a. Memberi informasi, 

b. Menghibur, 

c. Mendidik, dan 

d. Membentuk opini publik. 

David K. Berlo mahaguru komunikasi dari Michigan State 

University meneyebut secara ringkas bahwa komunikasi sebagai instrumen 

interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan mempredisksi sikap orang 
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lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan 

keseimbangan dengan masyarakat. Jadi, komunikasi jelas tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat.
36

 

Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mengemukakan bahwa 

komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan 

hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan 

kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan 

mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, 

tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan 

keberadaan suatu masyarakat.
37

 

Dalam hal ini, William I. Gorden membagi fungsi komunikasi 

menjadi empat, dimana satu sama lain tidak saling meniadakan. Fungsi 

suatu peistiwa komunikasi tidak sama sekali independen, melainkan 

berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu yang 

dominan, berikut penjelasannya:
38

 

1. Fungsi Pertama: Komunikasi Sosial. 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun 

konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan 

antara lain melalui komunikasi yang bersifat menghibur, dan 

memupuk hubungan dengan orang lain. 

Melalui komunikasi kita berkerja sama dengan anggota 

masyarakat (keluarga, teman, kelompok belajarm perguruan tinggi, 

RT, RW, desa, kota dan negara keseluruhan) untuk mencapai tujuan 
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bersama. Fungsi komunikasi sosial ini secara implisit adalah fungsi 

komunikasi kultural. 

2. Fungsi Kedua: Komunikasi Ekspresif 

Fungsi komunikasi ini dapat dilakukan baik secara sendirian 

ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis 

bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dilakukan sejauh 

komunikasi tersebut menjadi alat (instrument) untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan (emosi) kita. 

Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui 

pesan-pesan nonoverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, 

gembira, takut, prihatin, sedih, marah dan benci dapat disampaikan 

melalui kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. 

3. Fungsi Ketiga: Komunikasi Ritual 

Fungsi komunikasi ritual ini biasanya dilakukan secara 

kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan 

sepanjang tahun dan sepanjang hidup, mulai dari upacara kelahiran, 

sunatan, ulang tahun, wisuda, pertunanganan (melamar, tukar cincin), 

pernikahan, hingga upacara kematian (pemakaman). Dalam acara-

acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-

perilaku tertentu yang bersigat simbolik. 

Ritus-ritus lain seperti berdoa (shalat, sembahyang, misa), 

membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera (termasuk 

menyanyikan lagu kebangsaan), perayaan lebaran, natal juga adalah 

kkomunikasi ritual.  

4. Fungsi Keempat: Komunikasi Instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan 

juga untuk menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut 

dapat disebut membujuk (persuasif). 
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Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau 

menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa 

pembicara meginginkan pendengarnya mempercayai dan mengubah 

pengetahuan atau wawasannya bahwa fakta atau informasi yang 

disampaikannya akurat dan layak diketahui. Bahkan komunikasi yang 

menghibur (to intertain) pun secara tidak langsung membujuk 

khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. 

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk 

menciptakan dan membangun hubungan, namun juga unuk 

menghancurkan hubungan tersebut. komunikasi  berfungsi sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik 

untuk tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. 

e. Model Komunikasi S-M-C-R 

Model disini dapat dikatakan sebagai gambaran yang sistematis 

dan abstrak dengan fungsi untuk menerangkan potensi-potensi tertentu 

yang berkaitan dengan beragam aspek dari suatu proses. Model adalah 

cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas 

proses didalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya.
39

 

Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia 

dalam berkomunikasi, dapat digambarkan dalam beragam model. Model 

komunikasi dibuat untuk membantu kita memahami komunikasi dan 

menspesifikasikan bentuk-bentuk komunikasi dalam hubungan manusia. 

Wiseman dan Barker mengemukakan bahwa model komunikasi 

memiliki 3 (tiga) fungsi, sebagai berikut
40

: 

1. Menggambarkan proses komunikasi; 

2. Menunjukkan hubungan visual; 

3. Membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi 

Ada banyak model komunikasi yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli, salah satunya model komunikasi SMCR yang dikemukakan oleh 
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David K. Berlo yang ia kemukakan pada tahun 1960. Kepanjangan dari 

SMCR adalah Source (sumber), Message (pesan), Channel (saluran) dan 

Receiver (penerima). 

Tabel 2. 1 

Model Komunikasi SMCR David K. Berlo 

S M C R 

Comm. Skill Elements Seeing Comm. Skills 

Attitudes Structure Hearing Attitudes 

Knowlegde Content Touching Knowledge 

Soc. System Treatment Smelling Soc.System 

Culture Code Tasting Culture 

 (Sumber: Mulyana, 2015) 

Sebagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang 

menciptakan pesan baik seseorang ataupun seuatu kelompok. Pesan adalah 

terjemahan gagasan kedalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. 

Saluran adalah medium yang membawa pesan. Penerima adalah orang 

yang menajdi sasaran komunikasi. Berlo juga melukiskan beberapa faktor 

pribadi yang mempengaruhi proses komunikasi yakni: keterampilan 

berkomunikasi/skill, pengetahuan, sistem sosial dan lingkungan budaya 

sumber dan penerima. 

Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak 

terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga 

komunikasi antarpribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model 

Berlo juga memiliki sifat heuristik yakni merangsang penelitian karena 

merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi.
41

 

2. Strategi 

a. Definisi Strategi 

Strategi merupakan hal yang paling penting demi kelangsungan 

perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan atau instansi itu sendiri. Tanpa strategi sebuah instansi akan 

sulit untuk mencapai target atau sasaran mereka, maka dari itu dapat 
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dikatakan bahwa strategi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau instansi. 

Secara umum, strategi mempunyai pengetian yaitu sebagai suatu 

garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dalam menetapkan strategi, harus didahului oleh analisis 

kekuatan lawan yang meliputi jumlah personal, kekuatan dan persenjataan, 

kondisi lapangan, posisi musuh dan lain sebagainya.
42

 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” 

yang artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan 

demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul 

kata strategos yang artinya memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, 

strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para 

jendral (The Art of General), atau suatu rancangan yang terbaik untuk 

memenagkan peperangan.
43

 

b. Tahap-Tahap Strategi 

Menurut Fred R. David dalam Aprilia Lianjani (2018) menyatakan 

bahwa ada 3 (tiga) tahapan strategi, yaitu
44

: 

1. Perumusan Strategi. Perumusan strategi merupakan tahapan pertama 

dalam strategi. Dalam tahap ini para pencipta, perumus, penkonsep 

harus berpikir matang mengenai kesempatan dan ancaman dari luar 

perusahaan dan menetapkan kekurangan dan kekuatan dari dalam 

perusahaan, serta menentukan sasaran yang tepat. 

2. Implementasi Strategi. Implementasi strategi sering disebut sebagai 

tindakan dalam strategi karena implemenatasi berarti membolisasi 

untuk mengubah strategi yang dirumuskan untuk menjadi tindakan. 

Menetapkan tujuan, melengkapi kebijakan, mengalokasikan sumber 

daya dan mengembangkan budaya yang mendukung strategi 
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merupakan usaha yang dilakukan dalam mengimplementasikan 

strategi. 

3. Evaluasi Strategi. Tahapan ini merupakan tahapan yang diperlukan 

karena dalam tahap ini keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur 

kembali untuk penetapan tujuan berikutnya. 

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya Perencanaan dan Strategi 

Komunikasi mengata kan bahwa strategi yang dijalankan dalam 

perencanaan harus diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut:
45

 

1. Menetapkan Komunikator. 

Dalam bebagai kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber 

dan kendali semua aktivitas komunikasi. Karena  itu jika suatu proses 

komunikasi tidak berhasil dengan baik,  maka kesalahan utama bersumber 

dari komunikator, karena komunikatorlah yang tidak memahami 

penyusunan pesan, memilih media yang tepat dan mendekati khalayak 

yang menjadi target sasaran. 

2. Menetapkan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak. 

Dalam dunia bisnis masyarakat biasanya diistilahkan dengan 

sebutan pasar, dalam studi komunikasi disebut khalayak (audience), 

sementara dalam dunia politik disebut publik. Memahami masyarakat, 

terutama yang akan menjadi target sasaran program komuniksi merupakan 

hal yang sangat penting, sebab semua aktivitas komunikasi siarahkan 

kepada mereka. Merekalah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

program, sebab bagaimanapun besarnya biaya, waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan untuk memengaruhi mereka, namun jika mereka tidak tertarik 

pada program yang ditawarkan, maka kegiatan komunikasi yang dilakukan 

akan sia-sia. 

3. Menyusun Pesan. 

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseroang 

dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam 
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serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan simbol 

membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi 

dalam berkomunikasi, mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi, 

isyarat dan warna sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam 

bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya. 

Dalam penyusunan pesan yang bersifat mendidik harus 

disampaikan oleh seorang komunikator yang lebih mnegetahui masalah itu 

dari peserta didik. Karena itu seorang komunikator diharuskan 

mempelajari lebih awal isi pesan (materi pendidikan) sebelum 

disampaikan. 

4. Memilih Media dan Saluran Komunikasi. 

Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik 

isi dan tujuan isi pesan yang ingin disampaikan dan jenis media yang 

dimiliki oleh khalayak. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya 

disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar atau televisi, dan 

untuk komunitas tertentu digunakan media selebaran atau saluran 

komunikasi kelompok.   

c. Strategi Komunikasi 

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana 

dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan 

strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan 

pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk 

mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui 

transfer ide-ide baru. 

Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan 

komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Ada dua alasan mengapa kegiatan komunikasi memerlukan 

startegi. Pertama, karena pesan yang kita sampaikan harus diterima dalam 

arti receive tetapi ada juga accepted. Kedua, agar kita bisa mendapatkan 
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respon yang diharapkan. Dalam hal ini, strategi tidak bisa dipisahkan dari 

proses komunikasi yang melibatkan komponen-komponen seperti 

komunikator, pesan, saluran, komunikan dan efek.
46

 

Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak 

ditentukan oleh strategi komunikasi, strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus 

mampu menunjukan bagaimana taktik operasionalnya.
47

 

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) 

membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah 

kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh 

(efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”.
48

 

Dengan demikian, strategi komunikasi selalu dihubungkan dengan 

bagaimana menggerakkan sumber daya komunikasi demi pencapaian 

tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya komunikasi antara lain: 

komunikator, komunikan, pesan, media dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi 

strategi komunikasi menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian 

aktivitas komunikasi yang berbasis pada teknis pengimplementasikan pada 

elemen-elemen komunikasi untuk pencapaian tujuan komunikasi.
49

 

Tujuan sentral dari strategi komunikasi menurut  R. Wayne, Brent 

D. Peterson dan M. Dallas dalam bukunya Techniques for Effective 

Communication bahwa tujuan dari kegiatan strategi komunikasi terdiri 

dari tiga tujuan utama yakni:
50
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1. To Scure Understanding, yaitu memastikan bahwa komunikan bisa 

mengerti pesan yang telah diterima. 

2. To Establish Acceptance, yaitu apabila komunikan sudah dapat 

mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus 

dibina. 

3. To Motivate Action, yaitu setelah penerima pesan tersebut dibina maka 

kegiatan itu harus dimotivasikan. 

Dengan demikian, pencapaian tujuan harus dilakukan dengan 

seperangkat prosedur strategi komunikasi sebagai berikut
51

: 

1. Mengidentifikasi visi dan misi. Visi merupakan cita-cita ideal jangka 

panjang yang dapat dicapai oleh komunikasi. Misi merupakan 

penjabaran operasional dari visi. 

2. Menentukan program dan kegiatan, yaitu serangkaian atau aktivitas 

yang harus dikerjakan serta waktu pengerjaannya. 

3. Menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai apakah untuk 

memberitahu, memotivasi, mendidik, menyebarkan informasi, 

mendukung pembuatan keputusan. 

4. Seleksi atau penentuan audiens yang menjadi sasaran komunikasi. 

5. Merancang pesan yang memiliki isi spesifik, jelas, merefleksikan nilai-

nilai audiens dengan tampilan yang dapat memberikan solusi, atau 

menganjurkan tindakan tertentu. 

6. Identifikasi pembawa pesan dengan menetapkan kriteria komunikator 

yang sesuai, dengan mempertimbangkan tingkat kredibilitas: ilmu, 

keahlian dan profesional. 

7. Memilih media yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan akses 

target sasaran. 

8. Scan konteks dan persaingan yaitu menghitung risiko dan konteks 

yang akan mempengaruhi strategi komunikasi, misalnya menghitung 

peluang memenangkan persaingan merebut hati audiens ditengah 

gempuran informasi dalam waktu yang bersamaan. 
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d. Tahapan Strategi Komunikasi 

Keberadaan strategi tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai 

oleh organisasi atau perusahaan. Strategi komunikasi memiliki 4 (empat) 

tahap, yaitu
52

: 

1. Mengembangkan tujuan baik jangka pendek (sebagai pengaruh 

komunikasi) maupun jangka panjang (sebagai pengukur hubungan). 

2. Merencanakan program komunikasi guna menyempurnakan tujuan. 

3. Mengambil tindakan dan berkomunikasi (dengan cara 

mengimplementasikan program publik, aksi dan komunikasi yang 

didesign guna mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik 

dalam rangka mencapai tujuan program). 

4. Mengevaluasi program dengan melakukan penilaian atas persiapan, 

implementasi dan hasil dari program. 

e. Fungsi Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan suatu hal penting dalam proses 

komunikasi, dimana strategi komunikasi dilakukan untuk mensukseskan 

sebuah komunikasi agar pesan atau informasi tersebut dapat tersampaikan 

sesuai dengan tujuannya. Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi 

secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Strategi 

komunikasi memiliki beberapa fungsi dalam baik makro (planned 

multimedia strategy) maupun secara mikro (single communication 

strategy) diantaranya adalah
53

: 

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif 

dan instruktur secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh 

hasil yang optimal. 

2. Mejembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat kemudahan 

diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang 

begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. 

                                                           
52

 Melita, “Strategi Komunikasi Public Relations PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara 

Internasional Juanda Surabaya dalam Menyosialisasikan Terminal Baru (T2),” 3. 
53

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), 35. 



29 

 

 

3. Sosialisasi 

a. Definisi Sosialisasi 

Secara sederhana, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar 

bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali 

pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang 

menjadi pribadi yang bisa dierima oleh kelompoknnya.
54

 

Berikut ini adalah batasan sosialisasi yang diberikan oleh para 

pakar
55

: 

1. Charlotte Buehler, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang 

membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, 

bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat 

berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. 

2. Peter Berger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses dimana 

anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam 

masyarakat. 

3. Bruce J. Cohen, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses-proses 

manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat, untuk 

memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas agar berfungsi 

dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu 

kelompok. 

4. Karel J. Veeger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses 

belajar mengajar, melalui individu belajar menjadi anggota 

masyarakat, dimana prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-

pola perilaku sosial kepada individu, tetapi juga individu tersebut 

mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya. 

b. Tujuan Sosialisasi 

Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi memiliki beberapa tujuan, 

yaitu
56

: 
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1. Memberikan bekal dan keterampilan yang dibutuhkan bagi individu 

pada masa kehidupannya kelak. 

2. Memberikan bekal kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif 

dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan 

berbicara. 

3. Mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas 

diri yang tepat. 

4. Membiasakan diri individu dengan nila-nilai dan kepercayaan pokok 

yang ada pada masyarakat. 

5. Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi 

oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap 

suatu pengalaman menuju proses pendewasaan. 

Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang 

menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus 

bertingkah laku di lingkungan masyarakatnya; juga mengetahui, dan 

menjalankan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan peranan-peranan 

yang dimilikinya. 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan hakikat dari sosialisasi 

itu sendiri, yaitu
57

: 

1. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan seperangkat kegiatan 

masyarakat yang didalamnya individu-individu belajar dan diajar 

memahirkan diri dalam peranan sosial sesuai dengan bakatnya. 

2. Dalam arti luas, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari 

dan menghayati (mendarahdagingkan) norma-norma kelompok atau 

“kesatuan kerja” ditempat ia hidup sehingga ia sendiri menjadi pribadi 

yang unik dan berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 

c. Macam-Macam Sosialisasi 

Robert Lawang membagi sosialisasi menjadi 2 (dua) macam
58

: 
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1. Sosialisasi Primer, yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia 

seseorang masih usia balita (bawah lima tahun). Pada masa ini 

individu dibekali kemampuan untuk mengenali dirinya, terutama 

menyangkut siapa nama panggilannya, identitas dirinya, yaitu 

membedakan antara dirinya dan orang lain. Dalam proses sosialisasi 

primer ini, individu akan dikenalkan dengan pola-pola kelakuan yang 

bersifat mendasar, seperti membiasakan makan dengan tangan kanan, 

membiasakan cebok dengan tangan kiri dan sebagainya 

2. Sosialisasi Sekunder, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah 

sosialisasi primer, yaitu semenjak usia 4 (empat) tahun hingga selama 

hidupnya. Dalam proses ini, seorang individu akan memperoleh 

berbagai pengetahuan dari lingkungan sosial yang bisa saja terdapat 

perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan yang ada diantara 

lingkungan sosial dan keluarganya. 

d. Media Sosialisasi 

Sosialisasi tidak akan berjalan jika tidak ada peran media 

sosialisasi. Adapun media sosialisasi yang otomatis memiliki peran 

tersebut adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah alat yang berguna 

untuk melakukan serangkaian peran menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma sosial. Lembaga sosial tersebut adalah
59

: 

1. Keluarga, 

2. Kelompok, 

3. Lingkungan Pendidikan, 

4. Keagamaan, 

5. Lingkungan Sosial, 

6. Media Massa 

e. Proses Pelaksanaan Sosialisasi 

Proses sosialisasi mengidentifikasikan bahwa proses tersebut 

bukanlah proses atau aktivitas yang dilaksanakan secara sepihak. 

Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah sebuah sebuah proses yang 
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dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu: (1) Pihak yang melakukan sosialisasi 

dan (2) Pihak yang disosialisasi. Biasanya orang-orang yang memiliki 

kewibawaan melakukan sosialisasi dengan tujuan tercapainya kedisiplinan 

pihak yang disosialisasi. 

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara
60

: 

1. Sosialisasi Represif (represive socialization). Sosialisasi Represif 

adalah sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak 

yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan 

pelanggaran. Sosialisasi seperti ini biasanya menekankan pada 

penggunaan hukuman terhadap kesalahan agar pelanggar memiliki 

kesadaran kembali akan kesalahannya dan memberitahukan kepada 

pihak lain agar tidak meniru perbuatan para pelanggar tersebut. 

2. Sosialisasi Partisipatif (participative socialization) adalah sosialisasi 

yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau 

melakukan suatu tindakan, misalnya hadiah (reward). 

4. Bus DAMRI 

DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor 

Repoeblik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia No. 01/DAMRI/46 tanggal 25 

November 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan 

penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan 

bermotor. 

a. Sejarah Bus DAMRI 

Pada tahun 1943 terdapat 2 (dua) usaha angkutan di zaman 

pendudukan Jepang yaitu Jawa Unyuu Jidousha yang mengkhususkan diri 

pada angkutan barang dengan truk, gerobak dan juga terdapat Jidousha 

Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor 

atau bus. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, dibawah 

pengelolaan Departemen Perhubungan RI, Jawa Unyuu Jidousha berubah 

nama menjadi Djawatan Pengangkoetan untuk angkutan barang dan 
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Jijousha Sokyoku beralih menjadi Djawatan Angkutan Darat untuk 

angkutan penumpang. 

Pada 25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan 

berdasarkan Maklumat Menteri Perhubungan RI No. 01/DAMRI/46 

sehingga dibentuklah “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia” 

disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan 

darat dengan bus, truk dan angkutan bermotor lainnya. Tugas tersebut 

menjadi semangat kesejarahan DAMRI yang telah memainkan peranan 

aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan 

agresi Belanda di Jawa. 

Tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan 

Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 223 tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965 BPUPN 

dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN). Tahun 

1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984 serta dengan 

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, 

dimana Perum DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk 

menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau 

barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor. Saat ini, DAMRI 

merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah dibawah 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
61

. 

b. Jenis Layanan 

Bus DAMRI yang ada di Kabupaten Kampar tersedia sebanyak 5 

(lima) unit yang tebagi antara Bus DAMRI Perintis dan Bus DAMRI 

Pemadu Moda. Bus DAMRI Perintis ini memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari 

Terminal Bangkinang-Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Sedangkan 

Bus DAMRI Pemadu Moda juga memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari 

Terminal Bus Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru. 
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1. Bus Perintis 

Angkutan Perintis merupakan penugasan dari pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi agar anak-anak dapat 

bersekolah, biaya logistik dapat berkurang dan hasil bumi dapat 

terdistribusikan. Bus Perintis beroperasi di wilayah pelosok untuk 

mempermudah masyarakat setempat dalam hal transportasi. Balai 

Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau 

menyelenggarakan program subsidi angkutan perintis pada tahun 2018-

2019. Subsidi operasional angkutan perintis dilaksanakan secara 

kontraktual dengan perum DAMRI. Kegiatan Penyelenggara Subsidi 

Operasional Angkutan Perintis memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari 

Terminal Bangkinang menuju Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. 

2. Pemadu Moda 

Pada hakekatnya Pemadu Moda ini adalah angkutan yang 

mengantarkan penumpang dari titik A menuju titik B dan sebaliknya tanpa 

diperbolehkan mengangkut penumpang lain di jalan. Balai Pengelola 

Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau menyelenggarakan program 

subsidi angkutan Pemadu Moda pada tanggal 25 Agustus 2019. 

Pada tanggal 24 Juli 2017 Bupati Kampar yaitu bapak Alm. Aziz 

Zaenal secara resmi telah melauncingkan sarana transportasi untuk 

Kabupaten Kampar yaitu Bus DAMRI Angkutan Pemadu Moda di 

Terminal Bangkinang trayek Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru. 

Tujuan operasional transportasi ini dilakukan adalah sebagai alternatif 

untuk mempermudah masyarakat, Kabupaten Kampar khususnya dari jalur 

Terminal Bangkinang menuju Bandara SSK II Pekanbaru. 

Subsidi operasional angkutan Pemadu Moda dilaksanakan 

kontraktual dengan Perum DAMRI. Kegiatan Subsidi Operasional 

Angkutan Pemadu Moda memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bus 

Bangkinang menuju ke Bandara SSK II Pekanbaru. Jumlah bus DAMRI 
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Pemadu Moda yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar adalah sebanyak 3 

(tiga) unit.
62

 

C. Konsep Operasional 

Agar strategi komunikasi dapat terwujud dengan baik, tentu hal 

tersebut tidak terlepas dari lima unsur komunikasi yang dikemukakan oleh 

Harold D. Lasswell yaitu Komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan Efek. 

Dalam penelitian ini penulis mengkonsepkan opersional agar memberikan 

kemudahan dalam tahap penyelesaian proses penelitian ini, adapun yang 

menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan Komunikator, seseorang yang akan menyampaikan inofrmasi 

mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar kepada masyarakat, biasanya seseorang yang dipilih oleh 

pimpinan yang dinilai mampu untuk menjadi komunikator. Dalam 

penyampaian  informasi ini ada beberapa indikator yang harus dimiliki 

oleh komunikator yaitu: 1). Memiliki skill, 2). Memiliki rasa percaya diri, 

3). Memiliki daya tarik, 4). dan memiliki kekuatan untuk menyampaikan 

argument. 

2. Menyusun Pesan, komunikator harus menyusun dan mempelajari pesan 

apa saja yang akan disampaikan kepada sasaran sebelum disampaikan. 

Pesan merupakan isi informasi yang akan disampaikan oleh komunikator 

kepada sasarannya, hal yang harus diperhatikan adalah menentukan tema 

dan menentukan materi. Adapun beberapa teknik dari penyampaian pesan 

yaitu informatif, persuasif dan edukatif. 

3. Menetapkan Sasaran, sasaran bisa juga dikatakan sebagai komunikan 

merupakan khalayak yang menerima informasi atau pesan pada saat proses 

sosialisasi berlangsung, sasaran terhadap sosialisasi ini adalah masyarakat 

Kampar khususnya masyarakat Bangkinang. Sasaran itu sendiri 

dikelompokkan menjadi individu dan kelompok. 

4. Memilih Media, saluran penyampaian pesan yang digunakan oleh 

komunikator pada proses sosialisasi, pemilihan saluran komunikasi yang 
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tepat mampu mendukung proses sosialisasi agar pesan tersebut sampai dan 

tepat sasaran. Dalam hal ini media yang digunakan adalah media langsung 

dan media tidak langsung. 

5. Effect, merupakan hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh diterima atau 

ditolaknya sebuah pesan atau informasi. Maka dari itu perlu diadakan 

evaluasi komunikasi disetiap respon yang diterima dari seuah program, 

berguna untuk mengetahui kekurangan dan permasalahn yang dihadapi 

agar bisa diperbaiki dimasa yang akan datang dan lebih mempersiapkan 

segala situasi. 

D. Kerangka Pemikiran 

Secara umum, strategi mempunyai pengetian yaitu sebagai suatu garis 

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa strategi adalah sebuah alat untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau instansi. 

Strategi komunikasi merupakan gabungan dari unsur-unsur 

komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan, dalam 

penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana Strategi 

Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menyosialisasikan 

Penggunaan Bus DAMRI. Kerangka pemikiran merupakan sebuah diagram 

atau bagan yang menjelaskan alur secara logika berjalannya sebuah penelitian.  

Guna mempermudah peneliti untuk pengamatan dalam “Strategi 

Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 

Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI”. Maka berdasarkan kajian 

teoritis yang dipaparkan dan permasalahannya peneliti dapat membuat 

kerangka pikir yang digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini: 
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Gambar 2. 1 

Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 

Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI 

 

(Sumber: Pemikiran Peneliti)
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yaitu peneitian yang 

bertujuan untuk mengetahui tentang suatu fenomena secara mendalam, 

peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari hubungan, 

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
63

 

Melalui penelituan ini, penulis berusaha mengungkapkan secara 

mendalam mengenai fenomena yang terjadi terhadap objek penelitian. Data 

yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata atau kalimat-kalimat 

yang dipaparkan sebagaimana yang terjadi sebenarnya dilapangan dan bukan 

angka-angka. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini  adalah Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai 

Bangkinang, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Waktu 

penelitian ini dilakukan setelah diseminarkannya proposal penelitian yaitu 

mulai dari tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 atau dalam 

jangka waktu 3 bulan. 
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C. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
64

 Dapat disimpulkan 

bahwa data primer diperoleh dari sumber pertama di mana sebuah 

penelitian dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari wawancara dan observasi. 

Terkait dengan penelitian ini, data primer tersebut diperoleh 

langsung dari objek atau sumber utama, yaitu, Kepala Bidang 

Pengembangan dan Keselamatan, Kepala Seksi Pemadu Moda dan 

Teknologi Perhubungan serta Tenaga Ahli di Bidang Pengembangan dan 

Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diperoleh 

dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data 

primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu 

mengungkapkan data yang diharapkan.
65

 

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari 

dokumentasi, catatan, media massa, buku ataupun laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip baik dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan mengenai objek penelitian. 

D. Informan Penelitian 

Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang kemudian 

disebut informan penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan teknik porposive yang berarti bahwa informan dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki 
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pengetahuan lebih untuk memberikan informasi terkait dengan data-data 

penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Informan Kunci bisa diartikan seseorang yang dianggap penting dan 

mampu memberikan informasi terkait objek penelitian. Informasi 

penelitian diperoleh dari: 

Tabel 3. 1 

Identitas Informan 

No Nama Informan Jabatan Keterangan 

1. 
Yurisdian, ST, S.Ipem, 

S.Si.T, M.Eng, M.Si 

Kabid Pengembangan 

dan Keselamatan 
Informan Kunci 

2. Yulianti 

Kasi Pemadu Moda 

dan Teknologi 

Perhubungan 

Informan Pendukung 

Internal 

3. Isro Novelia, A.Md 

Tenaga Ahli Bidang 

Pengembangan dan 

Keselamatan 

Informan Pendukung 

2. Informan tambahan merupakan siapa saja yang ditemukan di wilayah 

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang 

diteliti.
66

 Informasi tambahan ini diperoleh dari masyarakat yaitu salah 

seorang yang bertugas sebagai Operator Bus DAMRI, disebebkan karena 

pemberhentian pengoperasian sementara waktu yang mengakibatkan 

peneliti tidak menemui penumpang secara langsung, dengan 

mempertimbangkan beliau yang sering beirnteraksi dengan penumpang di 

terminal dan mampu memberikan informasi terkait masalah yang sedang 

diteliti. Informasi tambahan diperoleh dari: 

Tabel 3. 2 

Identitas Informan 

No Nama Informan Jabatan Keterangan 

1. 
Muhammad 

Zekri 
Operator Bus DAMRI Informan Tambahan 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara atau interviu adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
67

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

metode wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik 

pengumpulan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara, 

berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan 

penelitian. Dalam wawancara ini peneliti juga menggunakan media 

atau alat bantu berupa rekaman dari smartphone dan menulis kembali 

hasil wawancara tersebut. 

Dalam hal ini, penulis mewawancarai beberapa informan 

diantaranya adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, 

Kepala Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan, Tenaga Ahli 

di Bidang Pengembangan dan Keselamatan dan Operator dari Bus 

DAMRI. Penulis melakukan wawancara tersebut selama masa 

penelitian yaitu dalam waktu 3 bulan terhitng dari bulan Juli sampai 

Oktober 2020. 

Wawancara yang dilakukan kepada masing-masing informan 

kunci dan informan pendukung internal sebanyak 2 kali selama 

penelitian berlangsung, serta satu kali wawancara yang dilakukan 

kepada informan tambahan. Wawancara dilakukan dengan cara tatap 

muka langsung dengan masing-masing informan. 
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b. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra 

mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
68

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan 

melakukan kunjungan serta mengamati dan terjun langsung ke 

lapangan pada objek yang diteliti, yaitu dengan mendatangi langsung 

secara langsung Terminal Tipe A Bangkinang dan juga mendatangi 

kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk 

memperoleh data mengenai Strategi Komunikasi di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menyosialisasikan 

Penggunaan Bus DAMRI. 

Data yang diobservasi adalah kegiatan di Terminal Tipe A 

Bangkinang dan berbagai kegiatan kantor Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis 

mengamatai kegiatan yang mampu menunjang keberhasilan dari proses 

sosialisasi Bus DAMRI, penulis menemukan bahwa sebelum 

melaksanakan sosialisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

melakukan rapat terlebih dahulu yang berbentuk rapat gabungan 

dengan program lainnya. 

Kemudian penulis juga mengamati selingkungan Terminal Tipe 

A Bangkinang dan menemukan bahwa petugas Terminal tersebut 

interaktif dengan para calon penumpang serta langsung mengarahkan 

calon penumpang untuk menunggu keberangkatan Bus DAMRI 

diruang tunggu sesuai dengan jadwal setelah pembelian tiket berhasil. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 

Pada intinya dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 
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menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, 

maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.
69

 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data 

atau dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menyosialisasikan 

penggunaan Bus DAMRI kepada masyarakat, khususnya di 

Bangkinang. 

F. Validitas Data 

Menurut Nasution (1996) validitas data penelitian adalah apa yang 

diamati peneliti, sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia 

kenyataan. Apabila hal tersebut tidak sesuai atau sama maka instrumen 

sebagai pengumpul data dan orang yang menggunakannya tidak tepat dan 

hasilnyapun akan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat valitas.
70

 

Menurut Denzim dalam Moleong 1992 ada 4 macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yaitu: memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori, antara lain sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Menurut Moleong triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu 

dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan denagn hasil 

wawancara.
71

 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama dengan cara observasi partisipatif, wawancara 
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terstruktur dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama.
72

 

3. Triangulasi Penyidik 

Triangulasi ini menggunakan lebih dari satu peneliti dalam 

mengadakan observasi atau wawancara, karena setiap peneliti memiliki 

gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati fenomena yang 

sama.
73

 

4. Triangulasi Teori 

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat 

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding. 

Pada penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan 

metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil data penelitian yang 

diperoleh  dari narasumber satu dan narasumber lainnya, hal ini digunakan 

untuk menciptakan ketekunan dalam penelitian. Dengan menggunakan 

triangulasi data artinya peneliti melakukan pengecekan kebenaran data 

tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain sebagai 

pembanding. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2008:244) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memililh mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri dan mauoun orang lain.
74
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Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data 

dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong 

berikut:
75

 

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 

Berdasarkan langkah-langkah teknik analisis diatas, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka, gambar dan kalimat, 

peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa, lalu kemudian dianalisis 

dengan bantuan kerangka pikir dan menggunakan asumsi sehingga data yang 

diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. 

Dalam penelitian ini menggambarkan secara mendakam mengenai 

fenomena yang tejadi dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar dalam menyosialisasikan Bus DAMRI kepada 

masyarakat.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

Pada masa Orde Baru kewenangan bidang perhubungan yang 

mencakup bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan 

perparkiran ada pada Departemen Perhubungan. Untuk Daerah Tingkat I 

Propinsi Riau Departemen Perhubungan membentuk Kantor Wilayah yang 

kewenangannya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau. 

Selanjutnya Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Tingkat I Provinsi Riau 

membentuk Kanwil Pembantu pada masing-masing Daerah Tingkat II 

Kabupaten. 

Pada Tahun 1993 Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk 

dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, dibentuk tiga Kanwil 

Pembantu yang masing-masing Kanwil Pembantu melingkupi beberapa 

kecamatan yaitu antara lain: 

1. Kanwil Pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang 

2. Kanwil Pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengarayan 

3. Kanwil Pembantu III yang berkedududukan di Pelalawan. 

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Perhubungan 

diberikan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten. Untuk Kabupaten Kampar 

Kanwil berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan 

Peraturan Daerah. Perkembangan selanjutnya sampai sekarang telah terjadi 

beberapa kali perubahan nama Dinas dan pergantian kepala Dinas 

Perhubungan. 

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 

2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan 

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar. 
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Kemudian tahun 2017 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi 

Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar. 

Adapun urutan perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar adalah sebagai berkut: 

1. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar; 

2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar; 

3. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar; 

4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar. 

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar beserta periode masa jabatan 

kepemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Nama-Nama Kepala Dinas yang Pernah Memimpin Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

No Nama Kepala Dinas Periode Jabatan 

1.  Warnedi 1993 

2.  Drs. M. Nur Husin 1993 s/d 2000 

3.  A. Helmi Sukra, SH 2000 s/d 2005 

4.  Drs. H. Amri Saalam 2006 

5.  Ir. H. Basri Rasyid, MM 2006 s/d 2008 

6.  Drs. Muhammad, S, M.Si 2008 s/d 2011 

7.  H. Nukman Hakim, SH 2011 s/d 2012 

8.  Drs. M. Amin Filda 2012 s/d 2014 

9.  Hambali, SE. MBA. MH 2014 s/d 2018 

10.  Drs. Mahadi, MH 2018 s/d 2020 

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) 
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Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah 

melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang 

Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar memiliki fungsi: 

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perhubungan; 

2. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan 

Perhubungan; 

3. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang 

Perhubungan; 

4. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan. 

B. Tempat Pelaksanaan Penelitian 

Tempat pelakasanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terletak di Jln. Tuanku Tambusai 

Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar 28461 Provinsi Riau Indonesia. 

C. Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ditempatkan pada Bidang 

Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, 

Bangkinang Kota, Riau 28461 Indonesia. 

D. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

1. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten  Kampar 

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita, dalam jangka 

waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran organisasi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar telah sepakat dan bertekad menerapkan 

dan mewujudkan visi organisasi sebagai berikut: 

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan 

Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, 

Berbudaya dan Sejahtera”. 

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tersebut mengandung 

makna bahwa bidang Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi harus 
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dapat dihandalkan dalam mendukung kehidupan masyarakat Kabupaten 

Kampar yang sejahtera dan berkualitas. 

2. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

a. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional. 

Dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur 

melalui reformasi birokrasi. 

b. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas. 

c. Membangun infrastruktur kabupaten kampar yang berkualitas. Dengan 

tujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan 

infrastruktur transportasi. 

d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 

e. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang 

maju. 

f. Memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang 

religius, beradat dan berbudaya. 

E. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Tempat Penlitian 

a. Uraian Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris dan Sub Bagian 

1. Kepala Dinas 

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten 

Kampar.
76

 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah 
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Kabupaten Kampar; 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

Kabupaten Kampar; 

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Kabupaten Kampar; 

d) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar; 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Uraian Tugas 

sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebgai berikut:
77

 

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan 

pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar; 

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan 

dokumentasi; 

c. Penataan organisasi dan tata laksana; 

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; 

e. Supervisi penyusunan program kerja; 

f. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar 

Operasional Prosedur (SOP); 

g. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 
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h. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umummelakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas sebagaimana 

dimaksud diatas dalah sebagai berikut:
78

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, 

tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan; 

f. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, 

umum/tata usaha dan perlengkapan; 

g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, 

umum, dan perlengkapan; 

h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur 

(BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai; 

i. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi 

kegiatan kantor; 

j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
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sesuai bidang tugasnya; 

k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas; 

l. Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, 

akomodasi dan perjalanan dinas; 

m. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan 

materil bagi unit kerja di lingkungan dinas; 

n. Penyusunan tindaklanjut laporan masyarakat; 

o. Perumuskan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan dinas; 

p. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK 

dan registrasi PNS di lingkungan dinas; 

q. Perumusan dan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP PNS; 

r. Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan 

dengan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; 

s. Pemberian bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik 

secara tertulis maupun lisan; 

t. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Umum, administrasi 

kepegawaian,rumah tangga dan perlengkapan; 

u. Fasilitasi diklat penjenjangan, karir kepegawaian dan teknis 

perhubungan; 

v. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Perencanaan dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, 
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evaluasi, dan pelaporan Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas 

adalah sebagai berikut:
79

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Pengkoordinasian usulan setiap bidang; 

e. Pengumpulan data dan informasi; 

f. Perumusan dan penyusunan Renstra, Renja, RKA, IKU dan program 

pembangunan; 

g. Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

h. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 

i. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ); 

j. Penyusunan Profil Dinas; 

k. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

l. Penyusunan Standar Pelayanan (SP); 

m. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

n. Pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan; 

o. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa; 

p. Penghimpunan dan perumusan pedoman dan petunjuk 

teknis; 

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan 

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah. Dengan uraian tugas sebagai 
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berikut:
80

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Penyiapan surat perintah membayar; 

e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas; 

f. Penyiapan laporan keuangan dinas; 

g. Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP); 

h. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM); 

i. Verifikasi atas penerimaan; 

j. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan 

dan Bendahara Pengeluaran; 

k. Pelaksanaan penggajian personil; 

l. Pengelolaan, pendataan dan penguatan aset dinas; 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Uraian Jabatan Bidang Lalu Lintas 

1. Kepala Bidang 

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas. 

Uraian tugasnya adalah:
81

 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; 
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c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; 

d. Supervisi penyusunan program kerja; 

e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait 

manajemen dan rekayasa lalu lintas. Uraian tugasnya adalah:
82

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal, Master Plan dan Study 

Kelayakan lalu lintas; 

e. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan LLASDP 

Kabupaten; 

f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal 

dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten 

dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten; 

g. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten; 

h. Penetapan jaringan jalur dan jaringan kereta api yang jaringannya 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; 

i. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten seperti rambu, 

marka, paku marka jalan, traffic cone, water barrier dan barrier beton; 

j. Pembangunan dan Pemeliharaan alat pembatas kecepatan, alat 

pembatas tinggi dan lebar kendaraan, guardrill, cermin tikungan, 

delineator, pulau lalu lintas dan marka kejut; 
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k. Penyediaan dan pemeliharaan Kerb/kanstin jalan, trotoar, fasilitas 

pejalan kaki, fasilitas bersepeda dan penyandang cacat; 

l. Pemantauan dan rekomendasi penggunaan drone; 

m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas 

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan 

hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten. Uraian tugasnya 

adalah sebagai berikut:
83

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dokumen usulan Analisis Dampak 

Lalu Lintas; 

e. Pelaksanaan evaluasi tata guna letak dan tata guna lahan pasca 

pembangunan yang berdampak terhadap lalu lintas; 

f. Pembinaan terhadap pengembang dan developer; 

g. Perbantuan pelaksanaan SAR; 

h. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Angkutan dan Sarana 

1. Kepala Bidang 

Bidang Angkutan dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan 
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di bidang angkutan dan sarana. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
84

 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang, dan pengujian sarana; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang, dan pengujian sarana; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang, dan pengujian sarana; 

d. Supervisi penyusunan program kerja; 

e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Angkutan 

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terhadap angkutan. 

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
85

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah 

Kabupaten; 

e. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; 

f. Penetapan dan rekomendasi proses perizinan angkutan; 

g. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani 

trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan 

dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten; 
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h. merumuskan dan melaksanakan perencanaan pelayanan angkutan 

barang, pergudangan dan angkutan khusus; 

i. merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

jaringan trayek serta komposisi angkutan; 

j. Pendataan angkutan terpadu dan berkal; 

k. Pembinaan terhadap organisasi dan pengusaha angkutan serta 

ORGANDA; 

l. Pelaksanaan manajemen angkutan keperintisan; 

m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Pengujian Sarana 

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian 

berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan 

perawatan dan perbaikan kapal. Uraian tugasnya sebagai berikut:
86

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. Perumusan peraturan dan kebijakan terkait Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Perubahan Jenis/Sifat Kendaraan Bermotor dan sejenisnya 

dalam rangka pelayanan untuk laik jalan kendaraan bermotor; 

e. Pengaadan kebutuhan perlengkapan tanda lulus uji; 

f. Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor; 

g. Proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor; 

h. Proses Sertifikasi Balai Uji Kendaraan Bermotor; 

i. Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling; 

j. Pembangunan dan pemeliharaan balai uji; 

k. Pelaporan harian, bulanan, semesteran dan tahunan proses 
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pengujian sarana; 

l. Pembinaan terhadap bengkel dan karosesri kendaraan bermotor, usaha 

penggalangan kapal dan perusahaan yang bergerak disektor suplai 

kendaraan bermotor; 

m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

d. Bidang Prasarana 

1. Kepala Bidang 

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan 

di bidang prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana 

menyelenggarakan fungsi:
87

 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, 

pembangunan, dan pengoperasian prasarana; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, 

pembangunan, dan pengoperasian prasarana; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, 

pembangunan, dan pengoperasian prasarana; 

d. Supervisi penyusunan program kerja; 

e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya  

2. Seksi Pembangunan Prasarana 

Seksi Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan 
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prasarana. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
88

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan 

lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan 

sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada 

jaringan jalur kereta api Kabupaten; 

e. Perencanaan, pembangunan dan perawatan Simpul jalan, terminal, 

dermaga, stasion, halte, shelter, helipad, bangunan tempat pendaratan 

dan lepas landas helikopter; 

f. Perencanaan, pembangunan dan perawatan gedung parkir dan marka 

parkir; 

g. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan 

pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan 

pelabuhan pengumpan lokal; 

h. Perencanaan, pembangunan dan perawatan prasarana perkeretaapian 

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; 

i. Perencanaan, pembangunan dan perawatan APILL dan lampu jalan; 

j. Perencanaan, pengadaan dan perawatan alat keselamatan kapal; 

k. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Pengoperasian Prasarana 

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan 
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kinerja prasarana. Uraian tugas sebagai berikut:
89

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya; 

d. pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan 

sungai dan danau; 

e. pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; 

f. Pengelolaan simpul perjalanan; 

g. Pengelolaan perparkiran; 

h. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

1. Kepala Bidang 

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan 

di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Dalam 

melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

menyelenggarakan fungsi:
90

 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, 

teknologi  perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, 

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, 

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; 
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d. Supervisi penyusunan program kerja; 

e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 

f. Pertimbangan teknis, akademis dan yuridis terhadap seluruh program 

dan kegiatan perhubungan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan 

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan 

terkait pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan. 

Uraian tugas sebagai berikut:
91

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya; 

c. Peengelolaan pelayanan angkutan pemadu moda; 

d. Pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (k3) serta 

kenyamanan di lingkungan angkutan pemadu moda; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain 

dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum; 

f. Melaksanakan pengelolaan Sistim Angkutan Umum Massal (SAUM) 

untuk kelancaran transportasi masyarakat di Kabupaten Kampar; 

g. Pengelola website dinas dan media on-line; 

h. Pengelola aplikasi e-governance dinas ; 

i. Pengelola CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS); 

j. Pengkoordinasian Forum LLAJ; 

k. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
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dengan tugas dan fungsinya 

3. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan 

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan di pimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan 

terkait keselamatan dan lingkungan perhubungan. Dengan uraian tugas 

sebagai berikut:
92

 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya; 

b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya; 

c. pengembangan lingkungan perhubungan, penelitian, kajian literatur 

dalam aspek akademis, teknis dan yuridis sektor transportasi; 

d. Pembimbingan, penyuluhan sosial, sosialisasi, seminar, lokakarya dan 

kampanye di bidang keselamatan angkutan; 

e. Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, laik fungsi 

jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan 

penanganan keselamatan di jalan,fasilitasi promosi dan kemitraan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan 

angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan 

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 

f. Rekrutmen dan pengkaderan personil teknis perhubungan; 

g. Pembinaan komunitas transportasi; 

h. Permagangan mahasiswa dan pelajar; 

i. Pembinaan pengemudi dan awak teladan; 

j. Pembinaan pelajar pelopor keselamatan; 

k. Pengelolaan penilaian perhubungan; 

l. Penyusunan literatur dan bahan bacaan terkait transportasi. 

m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyajikan dari hasil analisa data yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu terkait dengan judul Strategi 

Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menyosialisasikan 

Penggunaan Bus DAMRI, dari hasil analisa tersebut dapat disimpulkan: 

Dalam melaksanakan sosialisasi Bus DAMRI Pemadu Moda Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar kepada masyarakat Bangkinang sudah 

berjalan dengan baik, dapat dibuktikan dengan ketika menentukan 

komunikator yaitu berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing, tidak lupa 

untuk memperhatikan skill komunikator yaitu berwawasan luas, pandai 

beretorika serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya yang 

dihadapi. 

Klasifikasi pesan yang disampaikan pada saat proses sosialisasi yaitu 

terkait operasional Bus DAMRI, keselamatan dan tata cara menggunakan Bus 

DAMRI. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan dan 

memanfaatkan penggunaan berbagai media semaksimal mungkin dalam 

penyampaian pesan dari media massa, media cyber ataupun media elektronik 

yang terdiri dari spanduk, banner, brosur, radio, televisi, media sosial dan 

internet. Target sasaran dalam pelaksaan sosialisasi tersebut berupa individu, 

kelompok dan sebuah instansi ataupun lembaga. Feedback atau respon dari 

masyarakat yang diperoleh yaitu melalui call center dan media sosial atau 

internet. 

Pada saat melaksanakan proses sosialisasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar secara langsung mengunjungi ke setiap sekolah, terminal, 

halte dan pasar dengan cara menjelaskan serinci-rincinya informasi terkait Bus 

DAMRI serta membagikan brosur-brosur kepada masyarakat pada saat 

kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung. 
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B. Saran 

Penulis juga membuat saran untuk Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar dalam menyosialisasikan Bus DAMRI, dengan menyarankan: 

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar agar selalu 

melakukan sosialisasi Bus DAMRI kepada masyarakat agar masyarakat 

secara total beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yaitu Bus 

DAMRI Pemadu Moda untuk mempermudah perjalan menuju bandara. 

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar hendaknya melaksanakan 

sosialisasi Bus DAMRI secara khusus di suatu forum agar masyarakat 

lebih fokus untuk menerima informasi yang disampaikan. 

3. Perlu adanya anggaran tambahan anggaran khusus untuk memaksimalkan 

kegiatan sosialisasi Bus DAMRI. 

4. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk meningkatkan 

kerjasama dengan pihak media, karena dengan begitu penyampaian 

informasi terkait Bus DAMRI akan diterima oleh masyarakat yang lebih 

luas terutama di media elektronik dan sosial media. 

5. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar hendaknya 

memberikan pelatihan secara khusus kepada komunikator yang bertugas 

melalui suatu forum rapat yang khusus pula agar komunikator memliki 

keahlian dalam menyampaikan informasi pada sosialisasi. 

6. Diharapkan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk selalu 

merespon dengan seksama kritikan dan saran yang diberikan masyarakat 

dan langsung mengambil tidakan yang tegas. 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan 

permasalahan yang sama diharapkan untuk mengkaji masalah ini dengan 

jangkauan yang lebih luas dengan menambah variabel lain yang belum 

terungkap pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan fungsi yang berarti bagi peneliti selanjutnya.  
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No 
Judul 

Penelitian 
Variabel Indikator Sub Indikator Item 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1.  

Strategi 

Komunikasi 

Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

dalam 

Menyosialisa

sikan 

Penggunaan 

Bus DAMRI 

Strategi 

Komuni

kasi 

Komunikator 

a. Syarat 

komunikato

r 

b. Skill 

komunikato

r 

1. Apa dasar 

ditentukannya 

seorang 

komunikator 

ketika 

pelaksanaan 

sosialisasi Bus 

DAMRI 

2. Kriteria-

kriteria apa 

saja agar bisa 

ditentukan 

sebagai 

komunikator? 

3. Berapa orang 

komunikator 

yang 

ditentukan 

selama 

sosialisasi 

berlangsung? 

4. Skill apa yang 

harus dimiliki 

oleh seorang 

komunikator? 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumenta

si 

2.  
Pesan 

a. Pesan 

operasional 

b. Pesan 

keselamata

n 

c. Pesan tata 

cara 

penggunaan 

angkutan 

d. Teknik 

penyampaia

n pesan 

1. Apakah pesan 

sistem 

operasional  

Bus DAMRI 

turut 

disampaikan 

pada 

pelaksanaan 

sosialisasi 

tersebut? 

2. Apakah ada 

pesan 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumenta

si 



 

 

mengenai 

keselamatan 

yang 

disampaikan 

ketika 

pelaksanaan 

sosialisasi? 

3. Apakah ada 

pesan berupa 

tata cara 

menggunakan 

Bus DAMRI 

disampaikan 

pada saat 

sosialisasi? 

4. Teknik apa 

yang 

digunakan 

untuk 

menyampaika

n pesan pada 

pelaksanaan 

sosialisasi 

tersebut? 

5. Bagaimana 

cara Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

mengemas 

pesan agar 

terkesan 

menarik 

perhatian 

target? 

3.  
Media 

Penerapan 

media 

komunikasi: 

1. Media 

Langsung 

2. Media 

Tidak 

Langsung 

- Media 

Massa 

1. Apakah Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

menggunakan 

media 

langsung 

dalam proses 

sosialisasi Bus 

DAMRI 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumenta

si 



 

 

- Media 

Elektron

ik 

- Media 

Cyber 

tersebut? 

2. Apakah Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

menggunakan 

media massa 

dalam 

sosialisasi? 

3. Apakah Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

menggunakan 

media 

elektronik 

radio dalam 

sosialisasi? 

Bagaimana 

sosialisasi 

tersebut 

dilaksanakan? 

4. Apakah Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

menggunakan 

media cyber 

dalam 

sosialisasi? 

5. Apakah ada 

kesulitan 

menentukan 

media yang 

efektif? 

4.  
Komunikan 

Syarat/kriteria 

target sasaran 

program 

1. Ketika target 

sasarannya 

berbentuk 

individu, 

bagaimana 

cara Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

melakukan 

sosialisasi? 

2. Ketika pelajar 

yang menjadi 

target 

sasarannya, 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumenta

si 



 

 

apakah ada 

syarat atau 

kriteria 

tertentu untuk 

menjadi target 

sasaran? 

3. Bagaimana 

cara Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

melaksanakan 

sosialisasi 

ketika target 

sasarannya 

berupa 

masyarakat? 

4. Apakah 

instansi 

pemerintah 

dijadikan 

target sasaran? 

Bagaimana 

sosialisasi 

tersebut 

dilakukan? 

5. Bagaimana 

cara Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

melakukan 

sosialisasi ke 

lembaga 

pendidikan? 

Sudah berapa 

banyak 

sekolah yang 

penah 

dikunjungi? 

5.  
Respon Evaluasi  

1. Bagaimana 

respon 

masyarakat 

setelah 

dilaksanakann

ya sosialisasi? 

2. Apakah 

masyarakat 

pernah 

memberikan 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumenta

si 



 

 

respon berupa 

saran atau 

kritikan 

melalui call 

center/SMS? 

3. Nomor call 

center yang 

bisa dihubungi 

oleh 

masyarakat 

untuk 

menyampaika

n kritik dan 

saran tersebut? 

4. Apakah Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar 

menyediakan 

sebuah laman 

web untuk 

penyampaian 

kritik dan 

saran? 

5. Apakah 

masyarakat 

pernah 

memberikan 

respon negatif 

atau keluhan 

terhadap Bus 

DAMRI? 



 

 

LAMPIRAN 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam melakukan pengamatan atau observasi terahadap pelaksanaan 

sosialisai Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam menyosialisasikan 

penggunaan Bus DAMRI kepada masyarakat, meliputi: 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi ataupun data yang terkait dengan objek 

penelitian, kondisi fisik maupun non fisik dari pelaksanaan sosialisasi bus 

DAMRI oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Lokasi subjek penelitian 

2. Unit Bus DAMRI 

3. Lingkungan fisik subjek penelitian 

4. Persiapan staff pelaksanaan sosialisasi 

5. Ruang rapat/loby 

6. Terminal 

7. Halte 

8. Iklim kegiatan sehari-sehari subjek penelitian 

9. Staff yang terkait dengan objek penelitian 

 

  



 

 

LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Diri Responden 

1. Nama : 

2. Tanggal wawancara : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Identitas Jabatan : 

Komunikator 

Pada Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 

Menyosialisasikan Penggunaan Bus DAMRI 

1. Apa dasar ditentukannya seorang komunikator ketika pelaksanaan 

sosialisasi Bus DAMRI? 

2. Kriteria-kriteria apa saja agar bisa ditentukan sebagai komunikator? 

3. Berapa orang komunikator yang ditentukan selama sosialisasi 

berlangsung? 

4. Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang komunikator? 

Pesan 

1. Apakah pesan sistem operasional  Bus DAMRI turut disampaikan pada 

pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

2. Apakah ada pesan mengenai keselamatan yang disampaikan ketika 

pelaksanaan sosialisasi? 

3. Apakah ada pesan berupa tata cara menggunakan Bus DAMRI 

disampaikan pada saat sosialisasi? 

4. Teknik apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada 

pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

5. Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengemas 

pesan agar terkesan menarik perhatian target? 

Media 

1. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan media 

langsung dalam proses sosialisasi Bus DAMRI tersebut? 

2. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan media 

massa dalam sosialisasi? 

3. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan media 

elektronik radio dalam sosialisasi? Bagaimana sosialisasi tersebut 

dilaksanakan? 

4. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan media 

cyber dalam sosialisasi? 

5. Apakah ada kesulitan menentukan media yang efektif? 



 

 

Komunikan 

1. Ketika target sasarannya berbentuk individu, bagaimana cara Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi? 

2. Ketika pelajar yang menjadi target sasarannya, apakah ada syarat atau 

kriteria tertentu untuk menjadi target sasaran? 

3. Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melaksanakan 

sosialisasi ketika target sasarannya berupa masyarakat? 

4. Apakah instansi pemerintah dijadikan target sasaran? Bagaimana 

sosialisasi tersebut dilakukan? 

5. Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan 

sosialisasi ke lembaga pendidikan? Sudah berapa banyak sekolah yang 

penah dikunjungi? 

Respon/Efek 

1. Bagaimana respon masyarakat setelah dilaksanakannya sosialisasi? 

2. Apakah masyarakat pernah memberikan respon berupa saran atau 

kritikan melalui call center/SMS? 

3. Nomor call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk 

menyampaikan kritik dan saran tersebut? 

4. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menyediakan sebuah 

laman web untuk penyampaian kritik dan saran? 

5. Apakah masyarakat pernah memberikan respon negatif atau keluhan 

terhadap Bus DAMRI? 

  



 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL WAWANCARA 

Informan Kunci 

1. Nama : Yurisdian, ST, S.Ipem, S.Si.T, M.Eng, M.Si 

2. Tanggal Wawancara : Selasa, 7 Juli 2020 & Senen, 5 Oktober 2020 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki 

4. Identitas Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

Selasa, 7 Juli 2020 

Pertanyaan : Apa dasar ditentukannya seorang komunikator ketika 

pelaksanaan sosialisasi Bus DAMRI? 

Jawaban : Kalau komunikator secara keseluruhan tentu adalah kepala 

dinas, kenapa? Karena segala sesuatu pekerjaan itu merupakan 

liding sektor Dinas Perhubungan tentu kepala dinas yang 

bertanggun jawab, lalu karena kita juga sudah dibagi tugas 

masing-masing bidang, bidang yang diamanahkan secara 

teknis baik itu membina, mensosialisasikan, 

mengkoordinasikan dan mengedukasikan sesuai dengan 

peraturan bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar adalah Bidang 

Pengembangan dan Keselamatan, tepatnya itu di Sub Bab 

unsur Esselon IV Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi 

Perhubungan. Jadi diatur oleh peraturan bupati tidak 

berdasarkan akal-akalan jadi pembagian semua tugas tersebut 

merupakan ranah teknis bagi bidang pengembangan dan 

keselamatan. 

Pertanyaan : Kriteria-kriteria apa saja agar bisa ditentukan sebagai 

komunikator? 

Jawaban : Syarat atau kriteria untuk menjadi komunikator yang baik 

minimal ada dua, yang pertama adalah memiliki data yang 



 

 

autentik, data itu sangat penting karena ketika kita tidak 

memiliki data berarti apa yang disampaikan bisa jadi ngawur 

dan asal-asalan dan komunikasi yang terjadi pasti akan buruk. 

Kedua adalah seseorang yang memiliki retorika yang baik, 

bagaimana seni menyampaikan informasi kita harus tau 

audience kita siapa, seorang komunikator harus bisa 

menyesuaikan cara penyampaian informasi berdasarkan 

kategori audiencenya. 

Pertanyaan  : Berapa orang komunikator yang ditentukan selama sosialisasi 

berlangsung? 

Jawaban : Pada saat kita melaksanakan sosialisasi komunikatornya adalah 

setiap yang berada di Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

berhak menjadi komunikator berdasarkan porsinya masing-

masing. Ketika kami sebagai bidang yang mengcover seluruh 

informasi dan juga mengcover komunikasi yang berada 

dipelaksanaan baik itu sosialisasi, edukasi, koordinasi dan 

seterusnya. Namun apabila dipertanyan hal yang dihubungkan 

dengan pelayanan siapa yang menjadi komunikatornya tentu 

Kepala Seksi Pemaduan Moda yang akan bertanggung jawab. 

Kemudian jika ditanyakan dari segi aspek keselamatan tentu 

yang akan menyampaikan adalah kepala seksi keselamatan. 

Ketika ditanya ranah teknis apakah kendaraan ini 

membutuhkan tenaga dukungan IT atau mungkin sosialisasi 

menggunakan bantuan aplikasi, staf yang memiliki kompeten 

dibidang itu yang akan bertanggung jawab sebagai 

komunikator. 

Pertanyaan : Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang komunikator? 

Jawaban : Sebenarnya skill kalau ini berhubungan dengan transportasi 

tentu yang paling penting karena ini ranah transportasi skill itu 

adalah kemampuan atau keahlian dibidang transportasi, karena 

kita berbicara tentang transportasi dan skill yang penting 



 

 

dimiliki oleh seorang komunikator adalah sosial 

kemasyarakatan atau social enginering jadi ketika kita 

berhadapan dengan masyarakat dan tidak memiliki skill sosial 

kemasyarakatan kita tidak didengar audience, jadi intinya 

minimal ada dua, pertama adalah skill teknis dan kedua adalah 

social enginering. 

Pertanyaan : Apakah pesan sistem operasional  Bus DAMRI turut 

disampaikan pada pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Kita menyampaikan informasi berupa ringkasan namun rinci 

mengenai Bus DAMRI kemasyarakat atau khayalak, mulai dari 

profil perusahaan, perusahaan yang dimaskud disini ialah 

perusahan Umum DAMRI, kemudian jadwal keberangkatan, 

fasilitas, harga tiket, lokasi terminal, pelayanan, jarak tempuh, 

halte, trayek dan hal lain yang berkaitan dengan angkutan ini. 

Pertanyaan : Apakah ada pesan mengenai keselamatan yang disampaikan 

ketika pelaksanaan sosialisasi? 

Jawaban : Hal lain juga kita sampaikan yang berhubungan dengan aspek 

keselamatan atau jaminannya ketika penumpang menggunakan 

angkutan ini, pesan keselamatan sesuai dengan pembahasan 

kita kenapa masyarakat menggunakan Bus DAMRI karena 

untuk keselamatan, tidak hanya sekedar sampai ketujuan, 

kenapa keselamatan? Karena yang diinginkan penumpang 

adalah sampai ke tempat tujuan dengan kondisi yang selamat, 

tepat waktu, efisien, murah dan ada rasa kepuasan bagi 

penumpang ketika keselamatan masyarakat terjamin, 

masyarakat akan menjadi lebih nyaman menggunakan 

angkutan ini. 

Pertanyaan : Apakah ada pesan berupa tata cara menggunakan Bus DAMRI 

disampaikan pada saat sosialisasi? 

Jawaban : Iya kita sampaikan, kita sudah sampaikan juga didalam bus 

mengenai titik-titik pemberhentian, yang menaiki Bus DAMRI 



 

 

dari terminal menuju bandara Pekanbaru harus melalui 

terminal dan halte DAMRI trayek Bangkinang-Pekanbaru, 

setiap halte memungkinkan menaikkan dan menurunkan 

penumpang jadi tidak boleh menaikkan atau menurunkan 

penumpang diluar dari halte. 

Pertanyaan : Teknik apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada 

pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Nah karena kita berada didalam konteks sosialisasi, seperti 

yang sudah disampaikan bahwa kami di Dinas Perhubungan 

menggunakan beberapa teknik penyampaian informasi atau 

pesan diantaranya yaitu edukatif dimana kita memberikan ilmu 

dan pemahaman kepada masyarakat setiap sosialisasi 

berlangsung, kemudian persuasif atau mengajak dimana setiap 

pelaksanaan sosialisasi kami selaku regulator Bus DAMRI 

tentunya maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi 

tersebut untuk mengajak masyarakat agar menggunakan jasa 

angkutan ini, dua teknik ini lah yang paling dominan kami 

laksanakan. 

Pertanyaan : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

mengemas pesan agar terkesan menarik perhatian target? 

Jawaban : Pertama kita benar-benar harus melihat apa sebenarnya target 

ataupun keinginan masyarakat, karena masyarakat adalah 

sebagai yang dilayani, kita selama ini menampung aspirasi 

mereka sehingga aspirasi yang mereka inginkan itulah yang 

akan kita coba wujudkan dengan memberikan layanan, ketika 

kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk pesan 

yang kita sampaikan adalah harus sesuai dengan keinginan 

mereka, jadi apa yang diinginkan masyarakat itulah yang akan 

kita berikan layanannya. 

 

 



 

 

Senin, 5 Oktober 2020 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media langsung dalam proses sosialisasi Bus DAMRI tersebut? 

Jawaban : Iya, kami tentunya menerapkan media langsung selama 

pelaknsanaan sosialisasi, diantaranya kita sudah pernah 

melakukan di sosialisasi dan penyuluhan diberbagai tempat, 

pertama di kantor bupati sebagai pemerintah, kemudian dipasar 

juga sudah kita sampaikan, sosialisasi diterminal juga kita 

laksanakan, sosialisasi disekolah juga sudah pernah kita 

lakukan. Kemudian Dinas perhubungan bekerja sama dengan 

Kementrian Perhubungan melakukan diklat, di diklat tersebut 

kita sampaikan bahwasanya kebutuhan angkutan ini bisa 

diberikan oleh Angkutan Pemadu Moda DAMRI, jadi pada 

saat diklat sekaligus kita masukkan edukasi bahwasanya sangat 

penting membudayakan angkutan umum. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media massa dalam sosialisasi? 

Jawaban :  Karena masyarakat sudah milenial, masyarakat kecendrungan 

hanya sedikit yang menggunakan media offline, namun tetap 

kita siapkan untuk media massa yang meliputi media cetak 

seperti brosur, spanduk dan banner yang berisi informasi Bus 

DAMRI. Brosur kita sebarkan ke masyarakat pada saat 

penyelenggaraan diklat, kemudian spanduk kita pasang di 

setiap halte serta di terminal dan banner kita pajang di terminal 

Bangkinang, dengan begitu jangkauan khalayak lebih luas. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media elektronik radio dalam sosialisasi? Bagaimana 

sosialisasi tersebut dilaksanakan? 

Jawaban : Masyarakat milenial tentunya sudah familiar, tanpa 

mengabaikan masyarakat yang siklus usia menengah keatas 

dari segi usia, yang mungkin mereka belum lebih mengenal IT 



 

 

kita tetap siapkan dengan menggunakan media elektronik salah 

satunya yang kita terapkan adalah melalui radio, radio 

pemerintah daerah yang memberikan informasi terkait 

angkutan Bus DAMRI ini dengan cara kita berikan naskah 

kemudian mereka yang menyiarkannya di jam-jam tertentu. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media cyber dalam sosialisasi? 

Jawaban : Dari media cyber atau online karena era milenial masyarakat 

lebih nyaman menggunakan IT, nah kita siapkan strateginya 

yaitu dengan menyampaikan informasi terupdate mengenai 

angkutan ini dalam website dinas perhubungan kabupaten 

kampar dan ke media sosial seperti facebook. Jadi kita siapkan 

satu fitur khusus tentang DAMRI agar masyarakat bisa 

mengakses dan mengenai link website kita sebar luaskan, 

infromasi nya yaitu tentang Bus DAMRI mulai dari profil 

perusahaan, jadwal keberangktan, tarif, pelayanan, trayek dan 

lain sebagainya. 

Pertanyaan : Apakah ada kesulitan menentukan media yang efektif? 

Jawaban : Kalau untuk media tentu kesulitannya bukan pada medianya, 

tapi apakah masyarakat tertarik untuk membuka media itu atau 

tidak, masyarakat kecendrungannya tidak terlalu suka 

membuka sesuatu yang sifatnya membaca, ini juga menjadi 

salah satu indikator kita perlu untuk kedepannya 

menumbuhkan keinginan masyarakat untuk lebih bisa atau 

menyukai hal-hal yang berhubungan dengan informasi. 

Pertanyaan : Ketika target sasarannya berbentuk individu, bagaimana cara 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi? 

Jawaban : Pertama, kita sudah mengoptimalkan fungsi Media Sosial yaitu 

Facebook, informasi yang disampaikan melalui facebook akan 

diterima oleh masyarakat secara individu, informasi yang 

disampaikan yaitu apapun yang terkait dengan perkembangan 



 

 

DAMRI, baik itu penumpang harian maupun ada jadwal-

jadwal tertentu, nah kalau sudah sosial media berarti informasi 

telah diterima secara personal. Kedua, kita sudah ada website 

dinas perhubungan dan juga disitu terdapat fitur mengenai 

DAMRI, nah fitur itulah yang akan dilihat, dibaca dan dicerna 

oleh khalayak yang bersifat individu, jadi mau tidak mau untuk 

target sasaran berbentuk individu kita tidak bisa melakukan 

sosialisasi secara langsung.  

Pertanyaan : Ketika pelajar yang menjadi target sasarannya, apakah ada 

syarat atau kriteria tertentu untuk menjadi target sasaran? 

Jawaban : Kalau kita menjadikan target sasaran para pelajar kita kan 

sudah ada DAMRI Pemadu Moda yang menghubungkan 

transportasi darat, para pelajar pasti membutuhkan angkutan 

darat, seperti untuk berkaryawisata, diantarkan ke bandara 

umpamanya untuk acara pertandingan atau olimpiade yang 

membutuhkan perjalanan udara, dengan syarat tidak 

mempesulit karena kita anak institusi resmi sekolah harus 

mengirimkan surat ke DAMRI langung. Jadi alasan memilih 

pelajar karena populasi pelajar terbilang cukup banyak dari 

kelompok-kelompok lainnya dan populasi pelajar terbilang 

banyak. 

Pertanyaan  : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

melaksanakan sosialisasi ketika target sasarannya berupa 

masyarakat? 

Jawaban : Dinas Perhubungan bekerja sama dengan kementrian 

perhubungan melakukan Diklat Pemberdayaan Masyarakat 

(DPM) dan penyelenggaaan diklat Sipencatar STTD, di diklat 

tersebut kita sampaikan bahwasanya kebutuhan angkutan ini 

bisa diberikan oleh angkutan Pemadu Moda DAMRI, jadi pada 

saat diklat sekaligus kita masukkan edukasi bahwasanya sangat 

penting membudayakan angkutan umum. 



 

 

Pertanyaan : Apakah instansi pemerintah dijadikan target sasaran? 

Bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan? 

Jawaban : Iya, kita pernah sosialisasi ke Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar hingga Kantor Bupati.  

Dengan cara berkomunikasi dan mohon izin terlebih dadulu 

dengan pejabat disana dan kemudian memasang banner, 

dengan adanya banner masyarakat yang notabennya pegawai 

yang akan menggunakan jasa angkutan dari bangkinang ke 

bandara pekanbaru lebih memilih untuk menggunakan 

angkutan ini ketimbang angkutan pribadi, kita sampaikan 

bahwasanya cukup dengan tarif Rp. 35.000/pnp sudah bisa 

menikmati perjalanan yang hemat, efektif, aman, nyaman dan 

keselamatan terjamin. 

Pertanyaan : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan? Sudah berapa 

banyak sekolah yang penah dikunjungi? 

Jawaban : Sebelumnya kita mengeluarkan surat penawaran sosialisasi 

kacab Dinas Pendidikan dan seluruh kepala SLTA sederajat di 

Kabupaten Kampar, setelah mendapakant persetujuan dan 

koordinasi kita langsung mengadakan sosialisasi ke sekolah-

sekolah, diantaranya SMA Negeri 2 Siak Hulu, SMA 

Muhammadiyah Bangkinang, SMK Global Cendekia 

Kecamatan Tambang, ke SMA N 2 Koto Kampar Hulu 

Sibiruang juga pernah, masih banyak lagi sekolah lainnya yang 

bisa dicek di situs web resmi dinas. 

Pertanyaan : Bagaimana respon masyarakat setelah dilaksanakannya 

sosialisasi? 

Jawaban : Masyarakat berterima kasih karena selama ini mereka tidak 

tahu, masih banyak Kecamatan-Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kampar yang belum mendapatkan informasi 



 

 

mengenai Bus DAMRI ini ketika mereka tahu mereka sangat 

berterima kasih dan bahkan mereka sampai meminta nomor 

call center Bus DAMRI dan mereka merasa sangat terbantu. 

Pertanyaan : Apakah masyarakat pernah memberikan respon berupa saran 

atau kritikan melalui call center/SMS? 

Jawaban : Iya pasti, masyarakat pernah mengeluhkan mengenai kondisi 

fisik kendaraan yang sudah tua, kemudian keluhan karena 

terjadi beberapa kali keterlambatan akibat kondisi jalan yang 

bermasalah atau karena kerusakan kendaraan, itu bisa saja 

terjadi namun kita menyikapi kemungkinan-kemungkinan 

tersebut agar tidak terjadi lagi, contohnya ketika kendaraan 

mengalami kerusakan DAMRI akan mengoperasikan 

kendaraan cadangan sebagai gantinya, atau bisa dengan 

mencari angkutan pengganti lain tanpa mengeluarkan biaya 

tambahan. 

Pertanyaan : Nomor call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk 

menyampaikan kritik dan saran tersebut? 

Jawaban : Jadi ketika ada masyarakat yang mengeluh kita selalu mencari 

solusinya. Masyarakat yang menyampaikan  kritik dan 

sarannya bisa langsung menyampaikannya melalui Call 

Center, Layanan Pengaduan, Kritik dan Saran ke: 0813-6311-

6464 & 0821 32 11 22 34. Mengenai informasi ini masyarakat 

bisa menemukannya di lembaran brosur yang sudah kita 

bagikan. Kemudian kami juga menyediakan berupa kotak 

saran yang berada di terminal. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menyediakan 

sebuah laman web untuk penyampaian kritik dan saran? 

Jawaban : Iya, kami menyediakannya melalui kolom komentar yang 

terdapat disetiap postingan di web resmi DISHUB Kab. 

Kampar yaitu https://dishub.kamparkab.go.id/, setelah 

https://dishub.kamparkab.go.id/


 

 

masyarakat meninggalkan komentarnya kita akan evaluasi 

sama-sama dan kemudian kita cari solusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 5 

HASIL WAWANCARA 

Informan Kunci 

1. Nama : Yulianti 

2. Tanggal Wawancara : Selasa, 8 Juli 2020 & 5 Oktober 2020 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 

4. Identitas Jabatan : Kasi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

Selasa, 8 Juli 2020 

Pertanyaan : Apa dasar ditentukannya seorang komunikator ketika 

pelaksanaan sosialisasi Bus DAMRI? 

Jawaban : Sejauh ini selama sosialisasi sering dilaksanakan seperti 

kesekolah maupun melalui diklat-diklat, kita menentukan 

komunikator berdasarkan materi, misalkan materi mengenai 

pelayanan Bus DAMRI itu saya sendiri selaku Seksi Pemaduan 

Moda dan Teknologi Perhubungan yang akan bertanggung  

jawab menjadi komunikator, jadi bisa dikatakan menentukan 

komunikator itu berdasarkan porsi dan bidangnya masing-

masing. 

Pertanyaan : Kriteria-kriteria apa saja agar bisa ditentukan sebagai 

komunikator? 

Jawaban : Minimal memiliki skill seni berbicara yang baik atau pandai 

beretorika, kita harus mamahami khalayak seperti memberikan 

bahasa yang mudah untuk dipahami oleh mereka agar 

komunikasi berjalan dengan efektif. 

Pertanyaan : Berapa orang komunikator yang ditentukan selama sosialisasi 

berlangsung? 

Jawaban : Seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika menentukan 

komunikator berdasarkan bidangnya masing-masing, jadi tidak 

dapat ditentukan secara pasti jumlah komunikatornya setiap 



 

 

sosialisasi berlangsung karena setiap sosialisasi materi yang 

akan disampaikan berbeda-beda otomatis komunikatornya 

berbeda pula. 

Pertanyaan : Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang komunikator? 

Jawaban : Yang paling utama adalah tentunya memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik, selanjutnya memiliki pengetahuan 

mengenai objek sosialisasi luas serta memiliki etika yang baik. 

Pertanyaan : Apakah pesan sistem operasional  Bus DAMRI turut 

disampaikan pada pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Tentunya kita pasti akan menyampaikan mengenai sistem 

operasional dari angkutan ini, biasanya yang sering 

disampaikan itu harga tiket, jadwal keberangkatan hingga 

fasilitas dalam bentuk narasi yang serinci-rincinya agar mudah 

dipahami oleh audience. 

Pertanyaan : Apakah ada pesan mengenai keselamatan yang disampaikan 

ketika pelaksanaan sosialisasi? 

Jawaban : Kita menyampaikan informasi terkait keselamatan berkendara, 

kita jelaskan apa keuntungannya ketika menggunakan 

angkutan umum khsusunya DAMRI, keuntungannya yaitu 

lebih aman dan terhindar dari kendaraan yang ramai di jalanan 

kemudian lebih aman dan teratur, ketika keselamatan 

masyarakat terjamin, masyarakat akan menjadi lebih nyaman 

dalam menggunakan angkutan ini. 

Pertanyaan : Apakah pesan berupa tata cara menggunakan Bus DAMRI 

disampaikan pada saat sosialisasi? 

Jawaban : Tentu, kita sampaikan mengenai pembelian tiket dimana, 

haltenya dimana kita sampaikan semua sesuai dengan prosedur 

yang sudah disisapkan. Perlu disampaikan hal pertama yang 

harus dilakukan yaitu melakukan pembelian tiket di loket Bus 

DAMRI yang berada di terminal Tipe A Bangkinang, tentukan 

waktu keberangkatan dan tunggu waktu keberangkatan di 



 

 

ruang tunggu. Masyarakat juga bisa menaiki Bus DAMRI 

melalui halte-halte trayek jalan Bangkinang-Pekanbaru. 

Pertanyaan : Teknik apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada 

pelaksanaan sosialisasi tersebut? 

Jawaban : Karena program kita bersifat penyuluhan untuk penyadaran 

masyarakat maka teknik penyampaian pesan yang kita 

gunakan adalah persuasif dan edukatif, yaitu bersifat mengajak 

dan memberikan ilmu serta pengajaran mengenai angkutan ini 

keada masyarakat. 

Pertanyaan : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

mengemas pesan agar terkesan menarik perhatian target? 

Jawaban : Dalam hal mengemas pesan agar lebih menarik, saya sendiri 

selaku yang pernah menjadi komunikator dengan melakukan 

interaksi yang tidak membosankan dengan audience, salah 

satunya dengan cara sesekali berikan interaksi yang humoris 

dengan begitu audience tidak cepat bosan dan mengantuk. 

Senin, 5 Oktober 2020 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media langsung dalam proses sosialisasi Bus DAMRI tersebut? 

Jawaban : Benar, kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara 

langsung kepada masyarakat, kita pernah berkunjung ke 

sekolah-sekolah untuk sosialisasi, pasar, kemudian yang paling 

sering kita lakukan sosialisasi ketika ada pelaksanaan diklat-

diklat, kita selipkan dengan melakukan sosialisasi dan 

dilengkapi dengan sesi tanya jawab. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media massa dalam sosialisasi? 

Jawaban : Benar, kita menggunakan bantuan media cetak dalam proses 

sosialisasi Bus DAMRI ini, diantaranya kita menyebarkan 

brosur-brosur atau pun memasang spanduk-spanduk di 



 

 

terminal Bangkinang dan seluruh halte trayek Bangkinang-

Pekanbaru,  serta banner di terminal. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media elektronik radio dalam sosialisasi? Bagaimana 

sosialisasi tersebut dilaksanakan? 

Jawaban : Iya, kita juga menggunakan bantuan dari media elektronik 

salah satunya yaitu radio pemerintah daerah dan televisi juga 

pernah disiarkan oleh RTV, dengan tujuan untuk menjangkau 

masyarakat yang tidak berada di ruang lingkup generasi 

modern. 

Pertanyaan : Apakah ada kesulitan menentukan media yang efektif? 

Jawaban : Ada, itu ada tantangan tersendiri bagi Dinas, karena kita harus 

memahami dulu bagaimana khalayak atau audience yang akan 

kita tuju, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

agar tidak terjadi kesalahan dalam proses sosialisasi dan 

informasi sampai dengan jelas serta mudah dipahami karena 

medianya cocok. 

Pertanyaan : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

melaksanakan sosialisasi ketika target sasarannya berupa 

masyarakat? 

Jawaban : Dengan cara mengadakan diklat-diklat, dari diklat tersebut kita 

sekaligus mengadakan sosialisasi kepada pesertanya. 

Pertanyaan : Bagaimana respon masyarakat setelah dilaksanakannya 

sosialisasi? 

Jawaban : Respon masyarakat sangat baik dan menerima, buktinya 

jumlah penumpangnya sudah mulai meningkat yang tujuannya 

ke bandara menggunakan Bus DAMRI. 

  



 

 

LAMPIRAN 6 

HASIL WAWANCARA 

Informan Kunci 

1. Nama : Isro Novelia, A.Md 

2. Tanggal Wawancara : Selasa, 8 Juli 2020 & 5 Oktober 2020 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 

4. Identitas Jabatan : Tenaga Ahli di Bidang Pengembangan dan 

Keselamatan 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

Selasa, 8 Juli 2020 

Pertanyaan : Apa dasar ditentukannya seorang komunikator ketika 

pelaksanaan sosialisasi Bus DAMRI? 

Jawaban : Pastinya kalau komunikator atau yang memberikan informasi 

pihak DAMRI juga ada kesempatan untuk menjadi 

komunikator. 

Pertanyaan : Berapa orang komunikator yang ditentukan selama sosialisasi 

berlangsung? 

Jawaban : Tidak bisa ditentukan secara pasti, namun selama sosialisasi 

berlangsung kita akan menjadi komunikator sesuai dengan 

keahlian yang kita kuasai, ketika nantik materinya mengenai 

keselamatan otomatis yang bertanggung jawab adalah Kepala 

Seksi Keselamatan begitu seterusnya. 

Pertanyaan : Apakah ada pesan mengenai keselamatan yang disampaikan 

ketika pelaksanaan sosialisasi? 

Jawaban : Iya kita juga menyampaikan pesan mengenai keselamatan 

karena ini merupakan angkutan umum yang digunakan orang 

ramai, sehingga jika kita sampaikan pesan keselamatan 

penumpang akan merasa aman dan nyaman ketika 

menggunakan angkutan ini, kita sampaikan bahwasanya ketika 



 

 

menggunakan angkutan umum lebih aman dan dapat 

meminimalisir tingkat kecelakaan. 

Senin, 5 Oktober 2020 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media massa dalam sosialisasi? 

Jawaban : Ya, ketika melaksanakan sosialisasi kita menyebarkan brosur-

brosur kepada peserta, kemudian memasang spanduk di 

berbagai halte salah satunya di halte Pasar Air Tiris, halte 

Pasar Kampar dan halte di Terminal Tioe A Bangkinang, di 

lingkungan perkantoran DISHUB Kabupaten Kampar dan di 

Pasar Bangkinang. Banner salah satunya kita tempatkan di 

Kantor Bupati Kampar dan di Terminal Tipe A Bangkinang. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan 

media cyber dalam sosialisasi? 

Jawaban : Melalui sosial media atau media online, karena disitu banyak 

penggunanya, sosial media sebagai penunjang juga untuk 

mensosialisasikan Bus DAMRI, mengingat masyarakat 

sekarang sudah milenial jadi hal itu sangat tepat untuk 

dilakukan. Kita update berita-berita terbaru di Facebook dan 

web resmi DISHUB dengan link 

https://dishub.kamparkab.go.id/, semua masyarakat bisa 

mengakses dan bisa melihat berbagai pengumuman disana. 

Pertanyaan : Media apa yang paling efektif? 

Jawaban : Sejauh ini media yang paling efektif serta jangkauan 

khalayaknya luas adalah media online, kenapa? Karena 

populasi masyarakat memang ramai disana mengingat 

sekarang kita juga sudah berada di era modern, tentu hal ini 

sudah menjadi mainan dan lumrah bagi masyarakat, kapanpun 

dan dimanapun masyarakat bisa mengakses apapun. 

Pertanyaan : Apakah ada kesulitan menentukan media yang efektif? 

https://dishub.kamparkab.go.id/


 

 

Jawaban : Kesulitan pasti ada karena tujuan kita diadakannya sosialisasi 

supaya informasi yang kita sampaikan diketahui oleh 

masyarakat luas, jadi otomatis peran media juga sangat penting 

agar isi pesan yang disampaikan sampai ke tujuan tanpa terjadi 

miss komunikasi. 

Pertanyaan : Bagaimana cara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

melaksanakan sosialisasi ketika target sasarannya berupa 

masyarakat? 

Jawaban : Sejauh ini kita memang sudah sering melakukan sosialisasi dan 

target yang kita tuju kebanyakan berupa kelompok, contohnya 

kita pernah ke sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten 

Kampar, kemudian kita juga pernah melakukan sosialisasi 

pada saat penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar, nah pada saat itu kita meluangkan waktu untuk 

melakukan sosialisasi. 

Pertanyaan : Bagaimana respon masyarakat setelah dilaksanakannya 

sosialisasi? 

Jawaban : Respon masyarakat positif, sejauh ini masyarakat sangat 

menerima keberadaan Bus DAMRI, bisa kita lihat ya dari 

jumlah penumpang itu sudah meningkat. 

  



 

 

LAMPIRAN 7 

HASIL WAWANCARA 

Informan Tambahan 

1. Nama : Muhammad Zekri 

2. Tanggal Wawancara : Selasa, 11 Juli 2020 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki 

4. Identitas Jabatan : Operator DAMRI 

Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

Selasa, 11 Juli 2020 

Pertanyaan : Bagaimana respon masyarakat terhadap Bus DAMRI? Melalui 

apa masyarakat menyampaikan kritik dan saran? 

Jawaban : Respon penumpang sangat menerima keberadaan Bus DAMRI 

ini, jumlah penumpang meningkat setelah diadakannya 

sosialisasi. Namun disisi lain ada juga penumpang yang 

memberikan saran atau kritikannya, kita sediakan kotak saran 

di terminal, disana masyarakat bisa menyampaikan keluhan 

dan masukan mereka terkait DAMRI. Tentunya hal ini sangat 

beguna untuk memajukan kredibilitas kinerja kita, nanti 

kritikan dan saran tersebut akan kita evaluasi dengan dinas dan 

segera ditindak lanjuti. 

Pertanyaan : Apakah masyarakat pernah memberikan respon negatif atau 

keluhan terhadap Bus DAMRI? 

Jawaban : Ada, misalkan ketika bus mengalami kendala didalam 

perjalanan atau keberangkatan yang terlambat, masyarakat atau 

penumpang bus DAMRI dihari itu akan memberikan keluhan 

secara langsung ke loket atau ke petugas-petugas yang ada di 

Terminal, kemudian ada juga yang memberikan saran-saran 

dan keluhannya melalui kotak saran yang telah disediakan di 

terminal, biasanya kendala-kendala yang terjadi itu 



 

 

dikarenakan kerusakan mesin bus, atau mengalami kemacetan 

di jalan raya. 

Pertanyaan : Berapa nomor call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat 

untuk menyampaikan kritik dan saran? 

Jawaban : Masyarakat bisa menghubungi nomor yang tertera di banner, 

spanduk atau brosur yang sudah dibagikan, yaitu ke: 0813-

6311-6464 & 0821 32 11 22 34. Melalui nomor tersebut 

masyarakat bisa melakukan pengaduan serta memberikan 

sarannya, bisa melalui telfon dan SMS kita akan melayani 

dengan semaksimal mungkin. 

Pertanyaan : Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menyediakan 

sebuah laman web untuk penyampaian kritik dan saran? 

Jawaban : Tentu, pihak DAMRI maupun Dinas Perhubungan telah 

menyediakan laman web resmi, disana telah disediakan berupa 

Call center dan email, juga tertera nama akun media sosial Bus 

DAMRI yaitu Fcebook dan Instagram untuk menyampaikan 

ktikan dan saran, bisa juga melalui kolom komentar yang 

berada di web tersebut. 

  



 

 

LAMPIRAN 8 

REDUKSI DATA 

No Indikator Informan Hasil Wawancara 

1.  Komunikator 

1. Yurisdian, ST, 

S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si 

2. Yulianti 

3. Isro Novelia, 

A.Md 

- Dalam menentukan seorang 

komunikator dalam pelaksanaan 

sosialisasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar ditentukan 

berdasarkan bidang dan 

keahliannya masing-masing 

- Kriteria yang perlu diperhatikan 

seni berbicara atau retorika serta 

mampu berinteraksi dengan 

audience agar sosialisasi 

menjadi lebih efektif, serta 

memiliki penguasan materi yang 

bagus. 

- Skill yang arus dimiliki oleh 

komuniator adalah memiliki 

keterampilan berkomunikasi 

yang baik, etika yang baik, 

memiliki pengetahuan yang luas, 

serta mampu beradaptasi dengan 

sistem sosial budaya yang 

dihadapi dengan baik. 

2.  Pesan 

1. Yurisdian, ST, 

S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si 

2. Yulianti 

3. Isro Novelia, 

A.Md 

Pesan atau informasi yang 

disampaikan yaitu: 

1. Operasional, yaitu seluruh 

informasi yang terkait dengan 

sistem operasional dari Bus 

DAMRI, mulai dari profil 

perusahaan, trayek, jadwal 

keberangkatan, tarif, halte 

hingga pelayanan 

2. Keselamatan, merupakan 

informasi atau pesan yang 

berkaitan dengan keselamatan 

penumpang Bus DAMRI, 

penumpang sampai ke tempat 

tujuan dengan kondisi yang 

selamat, tepat waktu, efisien, 

murah dan ada rasa kepuasan 

bagi penumpang ketika 

keselamatan masyarakat 

terjamin 

3.  Media 1. Yurisdian, ST, Dalam melakukan sosialisasi Dinas 



 

 

S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si 

2. Yulianti 

3. Isro Novelia, 

A.Md 

Perhubungan Kabupaten Kampar 

menerapkan 2 media yaitu: 

1. Media Langsung, yaitu dengan 

secara langsung mengadakan 

sosialisasi dan penyuluhan ke 

berbagai sekolah, forum diklat 

dan intansi pemerintah 

2. Media Tidak Langsung 

 Media Massa, menggunakan 

media cetak dengan 

memasang spanduk di halte 

dan terminal, memasang 

banner di terminal dan 

menyebarkan brosur (Non 

Media). 

 Media Elektronik, yaitu 

memanfaatkan radio untuk 

melakukan sosialisasi. 

 Media Cyber, memanfaatkan 

sosial media (Instagram dan 

Facebook) dan web resmi 

dari Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

(dishub.kamparkab.go.id) 

4.  Komunikan 

1. Yurisdian, ST, 

S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si 

2. Yulianti 

3. Isro Novelia, 

A.Md 

Dalam menentukan target sasaran 

atau komunikan dalam proses 

sosialisasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

mengklasifikasikan dalam 2 

bentuk: 

1. Individu 

2. Kelompok, dari kalangan 

lembaga pendidikan, instansi 

pemerintah setemat, masyarakat 

umum dan pelaku dunia 

usaha/bisnis. 

5.  Respon 

1. Yurisdian, ST, 

S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si 

2. Yulianti 

3. Isro Novelia, 

A.Md 

Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar menyediakan layanan 

untuk menyampaikan kritik dan 

saran: 

1. Call Center dan SMS: melalui 

Call Center, Layanan 

Pengaduan, Kritik dan Saran 

ke: 0813-6311-6464 & 0821 32 

11 22 34. 

2. Internet: Dinas Perhubungan 



 

 

Kabupaten Kampar 

menyediakan layanan 

penyampaian kritik dan saran 

melalui daring, link: 

https://dishub.kamparkab.go.id/

, masyarakat juga bisa 

melalukan kontak di akun 

media sosial Bus DAMRI yaitu 

melalui Facebook dan 

Instagram (damripekanbaru) 

 

  

https://dishub.kamparkab.go.id/
https://dishub.kamparkab.go.id/


 

 

LAMPIRAN 9 

FOTO DAN DOKUMENTASI 

1. Foto Dokumentasi Wawancara bersama Informan 

 

Wawancara bersama bapak Yurisdian, ST, S.Ipem, S.Si.T, 

M.Eng, M.Si, selaku Kepala Bidang Pengembangan dan 

Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar pada hari 

Selasa tangga 7 Juli 2020 

 

Wawancara bersama Ibu Yulianti selaku Kepala Seksi 

Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 

2020 

 



 

 

 

Wawancara bersama Ibu Isro Novelia, A.Md selaku Tenaga Ahli 

di Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar pada Rabu, 8 Juli 2020 

 

Wawancara bersama Bapak Zekri selaku Operator DAMRI 

Terminal Bangkinang pada Sabtu, 11 Juli 2020 

  



 

 

2. Foto Dokumentasi Sosialisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di SMA N 2 Koto Kampar Hulu Sibiruang 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di SMA Muhammadiyah Bangkinang 



 

 

  
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di  SMAN Plus Provinsi Riau 

 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di  SMAN 2 Siak Hulu 



 

 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di  SMK Global Cendekia Kecamatan 

Tambang 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

  



 

 

 
Sosialisasi Angkutan Bus DAMRI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

 
  



 

 

3. Sosialisasi melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) 

  



 

 

3. Sosialisasi Menggunakan Media Online (Web Resmi DISHUB KAB. 

Kampar) 

 

  



 

 

4. Sosialisasi Menggunakan Media Online (Sosial Media Facebook) 

  

  



 

 

5. Sosialisasi Menggunakan Media Online (Sosial Media Instagram) 

 
  



 

 

6. Brosur Bus DAMRI 

 
  



 

 

7. Pemasangan Spanduk Bus DAMRI 

 
Spanduk : Di Komplek Perkantoran Pemkab Kampar 

 
Spanduk : di Area Perkantoran Dishub, Pendidikan dan Padat Pemukiman 

 
Spanduk : Di Terminal Tipe A Bangkinang 



 

 

 
Spanduk : Di Pasar Bangkinang 

 
Spanduk : di Pasar Air Tiris (Shelter DAMRI) 

 
Spanduk : di Pasar Kampa (Shelter DAMRI) 

  



 

 

8. Pemasangan Banner Bus DAMRI 

 
Banner : Konter DAMRI di Terminal Tipe A Bangkinang 

 
Banner : di Kantor Bupati Kampar 

  



 

 

9. Data penumpang Bus DAMRI Pemadu Moda 

 

Data Penumpang Bus DAMRI/tahun 

No Tahun 
Jumlah 

(Bus) 
Seat Tarif 

Jlh 

Pnp/thn 

Rata” 

pnp/thn 

Penumpang 

/rit 

2.  2017 2 22-24 35.000 5325 4.58 3-5 orang 

3.  2018 2 22-24 35.000 13.506 5.69 4-6 orang 

4.  2019 2 22-24 35.000 10.615 5.97 5-7 orang 

(Sumber: Observasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar)  



 

 

LAMPIRAN 10 

FOTO HASIL OBSERVASI 

1. Lokasi Subjek Penelitian 

  

2. Unit Bus DAMRI Pemadu Moda 

  

3. Situasi di Terminal Tipe A Bangkinang 

  



 

 

  

4. Rapat DISHUB Sebelum Melaksanakan Sosialisasi 

  

  

5. Terminal Tipe A Bangkinang 

  

 

 

 



 

 

6. Halte Bus DAMRI 

  

7. Tiket Bus DAMRI 

 

8. Pembagian Brosur 

  

 

 

 

 



 

 

5. Trayek Bus DAMRI 
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