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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

 2.1.1 Pengertian Komunikasi 

  Menurut Effendi (1995) komunikasi itu sendiri bisa diartikan 

sebagai suatu  proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk memberikan atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku 

baik secara langsung (lisan)  maupun tak langsung .  

Secara etimolgis kata komunikasi atau communication dalam 

bahasa inggris berasal dari bahasa latin communis yang berarti”sama”, 

communicatio atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make 

common). Istilah pertama (communis) paling sering disebut sebagai asal 

kata komunikasi, yang mana merupakan akar dari kata-kata latin lainnya 

yang mirip. Komunikasi berlangsung apabila antar orang-orang yang 

terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

dikomunikasikan. Sedangkan secara terminologis komunikasi berarti 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

  Dalam pergaulan  hidup di masyarakat yang serba modern seperti 

sekarang ini, komunikasi tampak semakin kompleks. Ditinjau dari 

manusianya yang terlibat, komunikasi tidak lagi terjadi antar individu 

dalam suatu linkungan suku bangsa, tetapi antar suku bangsa dan bahkan 

antar bangsa dengan bahasa dan kebudayaannya serta sikap hidupnya yang 
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sangat berlainan. Ditinjau dari sarana komunikasi yang dipergunakan, 

komunikasi ini bukan lagi secara “tatap muka”, tetapi dengan 

menggunakan media cetak, audiovisual, elektronik, dan sebagainya, 

sehingga tidak merupakan keanehan lagi kalau seseorang kini bisa 

berkomunikasi dalam bentuk percakapan dengan orang lain yang berada di 

benua lain.  

  Jadi kesimpulan pengertian komunikasi adalah merupakan proses 

pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan 

melalui media tertentu dengan efek perubahan perilaku dari penerima 

pesan atau komunikan. Proses komunikasi pada hakikatnya merupakan 

sebuah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

(komunikator). Pikiran dalam hal ini bisa berupa gagasan, informasi, opini 

dan lain-lain. Sedangkan perasaan bisa berupa keyakinan, keraguan, 

kepastian, kekhawatiran, kemarahan, keberanian dan sebagainya yang 

mana timbul dari hati.   

 2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

Berdasarkan pada definisi Harold D Lasswell tentang komunikasi, 

unsur-unsur komunikasi dapat dikategorikan kedalam lima kategori yang 

saling bergantung satu sama lain. (Dedy Mulyana, 2008  69-71). 

a) Sumber (Source) 

Sumber sering disebut sebagai pengirim (sender), penyandi 

(encoder), komunikator, pembicara atau originator. Sumber adalah pihak 
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yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 

Sumber bisa berupa seorang individu, kelompok, organisasi,perusahaan 

atau bahkan suatu negara. Untuk menyampaikan apa yang ada dalam 

hatinya (perasaan) atau dalam kepala (pikiran), sumber harus mengbah 

perasaan atau pikiran tersebut kedalam bentuk seperangkat simbol verbal 

atau nonverbal yang idealna dipahami oleh penerima pesan. Proses inilah 

yang disebut penyandian (encoding). 

b) Pesan (Message) 

Pesan adalah sebuah bentuk dari apa yang dikomunikasikan oleh 

sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

Pesan mempunyai tiga komponen yaitu makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan.  

Simbol terpenting adalah kata-kata (bahasa), yang dapat 

merepresentasikan objek (benda), gagasan dan perasaan baik ucapan 

(percakapan, wawancara, diskusi, ceramah) ataupun tulisan (surat,esai, artikel, 

novel, puisi, pamflet). Pesan juga dapat dirumuskan secara nonverbal, seperti 

melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh (acungan jempol, anggukan 

kepala, senyuman, tatapan mata), juga melalui lukisan, patung, tarian, dan 

sebagainya. 

c) Saluran atau Media (Chanel) 

Saluran atau media adalah alat yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan sumber untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada 
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penerima. Media bisa jad menyesuaikan bentuk pesan yang disampaikan  

kepada penerima bisaberupa media verbal ataupun media nonverbal. 

d) Penerima (Receiver) 

Penerima adalah orang yang menerima pesan dari sumber. 

Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola 

pikir dan perasaannya, penerima pesan menerjemahkan atau menafsirkan 

seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang dia terima menjadi gagasan 

yang dapat dipahami. Proses ini disebut penyandian balik (decoding). 

e) Efek (Effect)  

Efek adalah suatu hal yang terjadi pada penerima setelah menerima 

pesan yang telah disampaikan oleh sumber/pengirim. Efek bisa dilihat dari 

personal oppinion, public oppinion, dan majority oppinion. Melalui efek 

inilah, dapat diketahuin apakah ada perubahan seperti apa yang diharapkan 

atau diinginkan oleh pengirim/komunikator. 

2.1.3   Hambatan-Hambatan Komunikasi 

Di dalam berkomunikasi selalu ada hambatan yang dapat 

menggangu kelancaran jalannya proses komunikasi. Sehingga informasi 

dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti 

dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver.  

Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, 

dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut : 
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1. Hambatan Teknis 

Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang 

memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman 

dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas 

dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya 

temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistim informasi, 

sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat 

diandalkan serta lebih efisien. 

2. Hambatan Semantik 

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses 

penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Definisi semantik 

adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. 

Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas 

bagaimanapun baiknya transmisi. Untuk menghindari mis-

komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih 

kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan 

kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata 

yangdigunakannya. 

3. Hambatan Manusiawi 

Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi 

yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, 

baik komunikator maupun komunikan. Menurut Cruden dan 

Sherman, hambatan ini mencakup : Hambatan yang berasal dari 
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perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, 

keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian 

informasi, penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan 

oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan 

budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang 

dianut. 

2.1.4 Komunikasi Efektif 

Salah satu hal yang menyebabkan banyak orang berselisih 

paham adalah karena kurangnya komunikasi. Komunikasi 

terkadang menjadi hal yang disepelekan, padahal kesalahan dalam 

komunikasi dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang 

runyam dalam relasi dua atau lebih orang. Pengertian konsep 

komunikasi yang paling sederhana adalah proses penyampaian 

pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses ini dapat 

menghasilkan feedback dari komunikan sehingga komunikasi dapat 

berlangsung secara dua arah antara komunikator dan komunikan. 

Semua orang dapat berkomunikasi dengan caranya masing-

masing, tetapi tidak semuanya mampu berkomunikasi secara 

efektif. Lalu apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang 

efektif dapat dipahami sebagai komunikasi yang mampu 

menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang lain. 

Perubahan sikap ini biasanya terlihat pada proses maupun masa 

pasca komunikasi. 
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Komunikasi yang efektif biasanya memiliki tujuan untuk 

memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang 

disampaikan oleh seorang pemberi pesan (komunikator). Selain itu, 

komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang 

disampaikan dapat menimbulkan feedback dari si penerima pesan 

(komunikan). Karena alasan-alasan tersebut, maka proses 

komunikasi yang efektif haruslah dilakukan dengan menggunakan 

bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. 

Menurut Mc. Crosky Larson dan Knapp, komunikasi yang 

efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) 

yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan 

dalam proses komunikasi. Komunikasi yang efektif hanya dapat 

terjadi jika komunikator dan komunikan memiliki persamaan 

dalam pengertian, sikap dan bahasa. Sebuah komunikasi dikatakan 

efektif apabila : 

1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami 

sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. 

2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui 

oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan 

yang diminati oleh pengirim. 

3. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti 

pesan yang dikirim. 
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2.1.5 Macam-Macam Strategi Komunikasi 

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak 

ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Menurut Onong 

Uchjana Effendi dalam buku berjudul “Dimensi-dimensi 

Komunikasi” (1981 : 84). menyatakan bahwa :  

“Strategi komunikasi merupakan panduan dari 

perencanaan komunikasi (communication planning) dan 

manajemen (communications management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi 

komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti 

kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-

waktu tergantung dari situasi dan kondisi”.  

Untuk membangun suatu komunikasi yang efektif diperlukan 

strategi khusus. Strategi ini diperlukan agar terjadi kesamaan pemahaman 

dan tidak ada misinterpretasi antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Menurut Rosady Ruslan (2010: 2) agar dapat melaksanakan program dan 

komunikasi yang efektf dalam mencapai tujuan (goals), yaitu: 

1. Pull (Membujuk) 

Yaitu upaya publikasi dan pelayanan prima dalam kegiatan 

pemasaran yang dupayakan dapat mendapatkan simpati serta 

suara masyarakat agar tercapainya tujuan perusahaan serta 

peningkatan penjualan baik barang ataupun jasa. Pull strategy 
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ini merupakan langkah pertama atau attention, biasanya berupa 

Memberikan value kepada audiens melebihi apa yang mereka 

inginkan, agar mereka tertarik, membuka pendaftaran, promosi, 

word of mouth, publikasi di media. 

2. Push (Merangsang) 

Yaitu upaya atau dorongan yang diharapkan mampu 

menimbulkan rangsangan kepada khalayak. Push strategy 

dalam three ways strategy ini adalah merangsang konsumen 

untuk membeli produk, jadi bermacam-macam pelayanan yang 

menarik benefit, hadiah, roadshow, sales promotion, bahkan 

turun langsung ke lapangan. 

3. Pass (Mempengaruhi Opini) 

Yaitu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi dan 

membujuk serta menciptakan opini publik yang 

menguntungkan dalam memperoleh jumlah suara. Agar dapat 

menciptakan opini publik yang menguntungkan bisa melalui 

berbagai kegiatan, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan 

tanggung jawab sosial serta kepedulian masalah yang berkaitan 

dengan kondisi dan lingkungannya. Biasanya upaya tersebut 

untuk membujuk sehingga masyarakat atau nasabah berpotensi 

dapat mendukung tercapainya tujuan marketing public 

relations. Seperti menciptakan opini publik melalui media, 

melakukan online campaign demi terciptanya opini publik 
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melakukan campaign di public space dengan menggunakan media 

seperti sandwich man dan bisa juga melalui brand ambassador untuk 

mendapatkan opini publik. 

 

2.2 Kampanye (Campaign) 

 2.2.1 Pengertian Kampanye 

Menurut WWF (The World Wide Fund for Nature) 

Indonesia, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan 

meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan kepedulian dan 

perubahan  perilaku dari target audiens. Kampanye juga dapat 

dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan 

public pada aktor-aktor kunci, misalnya peneliti, ilmuwan, media 

massa dan pembuat kebijakan. 

Dalam buku Kampanye Public Relation karya Rosady 

Ruslan mengemukakan pengertian secara umum tentang kampanye 

yang dikenal sejak 1940-an an Campaign is generally exemply 

persuasion in action (kampanye secara umum menampilkan suatu 

kegiatan yang bertitik tolak untuk membujuk), dan telah banyak 

dikemukakan beberapa ilmuwan, ahli komunikasi, yatu definisinya 

sebagai berikut (Venus :7-29) : 

Menurut Rogers dan Storey 1987 (Roslan 2002 :23) dalam 

karya Ira Widya Ariani : 
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Mendifiniskan Kampanye sebagai serangkaian kegiatan 

komunikasi yang teroganisir dengan tujuan untuk 

menciptakan dampaktertentu terhadap sebagian besar 

khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu 

tertentu. 

Selain itu Leslie B.Snyder 2002 (Roslan 23) juga berpendapat 

bahwa : 

A communications campaign is an organized 

communication activity, dircted at a particular audience, 

for a particular periode of time to archieve a particular 

goal. (“Kampanye komunikasi merupakan aktivitas 

komunikasi yang teroganisir, secara langsung ditujukan 

khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu”).   

Pemaparan dari berbagai definisi para pakar mengenai arti 

kampanye tersebut diatas maka ditarik kesimpulan, yaitu terdapat 

suatu kegiatan-kegiatan; 1.) Adanya aktivitas proses komunikasi 

kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu, 2.) Untuk 

membujuk dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi, 3.) Ingin 

menciptakan efek atau dampak tertentu seperti yang direncanakan, 

4.) Dalam waktu tertentu atau telah ditetapkan, dilaksanakan secara 

terorganisir dan terencana baik untuk kepentingan kedua belah 

pihak atau sepihak. 

file://periode
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Adapun fungsi dari kampanye adalah untuk menyampaikan 

suatu pesan  yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat atau 

mempengaruhi masyarakat agar dapat mengerti maksud dan tujuan 

dari apa yang akan dikomunikasikan. Segala tindakan dalam 

kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsif persuasif yakni mengajak 

dan mendorong publik untuk menerima atau  

melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar sukarela. 

 

 2.2.2 Jenis-Jenis Kampanye 

Terdapat beberapa jenis program kampanye yang bertitik 

tolak untuk  memotivasi atau membujuk, dan mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Charles U. Larson, bukunya berjudul Persuasion, 

Reception dan Responsibility (California. Wardsworth Publishing 

Co. 1992) membagi jenis-jenis kampanye yaitu sebagai berikut :  

a. Product - Oriented Campaigns 

Kampanye yang berorientasi pada produk, dan biasanya 

diakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi 

pemasaran suatu peluncuran produk yang baru. Istilah 

lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis 

ini adalah Commercial Campaigns atau Corporate 

Campaigns. 

b. Candidate - Oriented Campaigns 

Kegiatan kampanye yang berorientasi pada calon 

(kandidat) untuk kepentingan kampanye politik 
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(political campaign) dengan meraih dukungan 

sebanyak-banyaknya dari masyarakat. 

c. Ideological or Cause - Oriented Campaigns 

Jenis kampanye yang bertujuan bersifat khusus dan 

sering kali berdimensi perubahan sosial (social change 

campaign), misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat 

khusus nonkomersial. 

 

2.2.3  Unsur-Unsur Keberhasilan dalam Kampanye 

Pelaksanaan kampanye juga terkait dengan bagaimana isi 

pesan itu disampaikan agar mengenai target audiensnya sehingga 

apabila diperoleh hasil yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. 

Selain itu, kredibilitas juga mempengaruhi kelancaran sebuah 

kampanye. Sehingga kampanye yang dilaksanakan dapat 

memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. 

Dibalik kesuksesan setiap kampanye, selalu hadir para 

perancang pesan yang sensitif dan kreatif, ujar Rogers dan Synder. 

Para perancang pesan ini umumnya memiliki kepekaan dalam 

mengidentifikasi karakteristik khalayaknya dan memiliki 

kreatifitas dalam mendesain pesan sesuai ciri-ciri umum khalayak 

yang menjadi sasaran utama. Pada penyampaian pesan kampanye, 

ada tiga hal penting yang harus diingat, yaitu isi pesan, struktur 

pesan, dan pesan kampanye dan respon khalayak (Venus 2004: hal 

71) 
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1.      Isi Pesan 

Banyak hal yang terkait dengan isi pesan kampanye, 

seperti materi kampanye, pendekatan dalam 

menyampaikan kampanye, kreatifitas, pesan negatif 

pesan, dan sebagainya. Menurut penelitian, hal-hal 

seperti ilustrasi kejadian, visualisasi kejadian, fakta, 

dan kejadian bersejarah dalam sebuah pesan sangat 

mempengaruhi perubahan sikap orang yang menerima 

pesan tersebut. Pada sisi lain, pelaku kampanye juga 

harus melihat isi pesan dari pendekatan emosional, rasa 

takut, kreativitas, dan humor saat penyampaian pesan. 

2.      Struktur Pesan 

Struktur Pesan merujuk pada bagaimana unsur-unsur 

pesan diorganisasikan. Secara umum ada tiga aspek 

yang terkait langsung dengan pengorganisasian pesan 

kampanye yakni sisi pesan (message sidedness), 

Susunan penyajian (Order presentation), dan 

pernyataan kesimpulan (drawing conclusion.) 

3.      Pesan Kampanye dan Respon khalayak 

Respon khalayak terhadap pesan kampanye 

dipengaruhi oleh proses penerimaan dan pengelolaan 

pesan atau informasi yang dilakukan khalayak. Oleh 

karena itu, pesan harus memiliki kemampuan tertentu 

yang dapat mendorong khalayak untuk memberikan 
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respon positif sesuai harapan pelaku kampanye. 

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian 

misalnya penekanan terhadap apa yang dipersepsi 

orang, bagaimana pesan tersebut dapat menarik 

perhatian khalayak, serta bagaimana informasi dalam 

pesan itu disimpan dan diingat oleh penerimanya. 

 

Sebuah kampanye yang dirancang dengan sedemikian baik, pasti 

akan menjadi faktor penunjang keberhasilan `dalam pelaksanaan 

kampanye tersebut. Namun, sebaik apapun kampanye itu dirancang dan 

dibuat pasti akan mengalami hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan 

kampanye tersebut, baik itu hambatan internal atau eksternal. Berikut akan 

dipaparkan beberapa pendapat ahli mengenai faktor penunjang dan 

penghambat dalam sebuah kampanye (Venus 2004: hal.130) 

 

Faktor penghambat dan keberhasilan kampanye menurut Hyman 

dan Sheatsley : 

1) Pada kenyataannya memang selalu ada sekelompok khalayak yang 

„tidak akan tahu‟ tentang isi pesan-pesan kampanye yang ditujukan 

kepada mereka. Ketidaktahuan itu bisa disebabkan berbagai faktor, 

mulai dari ketidakseriusan memperhatikan pesan sehingga 

ketidakmampuan memahami isi pesan. 

2) Kemungkinan individu memberikan tanggapan pada pesan-pesan 

kampanye akan meningkat bila ketertarikan dan keterlibatan 
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mereka terhadap isu yang diangkat juga meningkat. Ini artinya jika 

sedikit orang yang tertarik maka akan sedikit pula yang 

memberikan respons. Bila konstruksi pesan kampanye yang dibuat 

tidak cukup menarik perhatian maka akan gagal. Karena itu buatlah 

pesan yang mencuri perhatian khalayak. 

3) Orang akan membaca mempersepsi informasi yang mereka terima 

berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dimiliki. Ini artinya 

orang akan memberikan respons yang berbeda terhadap pesan yang 

disampaikan kepada mereka. 

4) Kemungkinan individu untuk menerima informasi atau gagasan 

baru akan meningkat bila informasi tersebut sejalan dengan sikap 

yang telah ada. Dengan kata lain orang cenderung menghindari 

informasi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diyakini. 

 

Setelah melakukan analisa terhadap lebih dari dua puluh kampanye 

yang dilakukan di AS, Rogers dan Storey menyimpulkan bahwa untuk 

suksesnya sebuah kampanye biasanya ditandai oleh empat hal :  

1) Penerapan pendekatan yang bersifat strategis dalam 

menganalisakan khalayak sasaran kampanye, dalam hal ini 

termasuk analisis sejauh mana pengetahuan khalayak tentang topik, 

dan bagaimana persuasi mereka terhadapnya.` 

2) Pesan-pesan kampanye dirancang secara segmentif sesuai dengan 

jenis-jenis khalayak yang dihadapi. Segmentasi tersebut dapat 
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berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, manfaat 

prodak, dan gagasan. 

3)   Penetapan tujuan yang realitis. 

4) Akhirnya kampanye lewat media akan lebih mudah meraih 

keberhasilan bila disertai dengan penyebaran personel kampanye 

untuk menindaklanjuti secara interpersonal. 

2.2.4  Tahapan Dalam Kampanye 

Dalam suatu pembuatan kampanye pasti ada proses atau 

tahapan-tahapannya (Gregory 1996:52-53), diantaranya : 

1. Analysis (Analisis) 

Biasanya program kampanye dimulai dengan SWOT Analysis, 

yaitu menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. Sebagai upaya dengan memperhatikan faktor-faktor 

masalah internal dan eksternal. 

2. Objectives (Tujuan) 

Menetapkan tujuan yang realistik sebagai arah tujuan program 

kampanye yang hendak dicapai, apakah untuk tujuan jangka 

panjang dan jangka pendek. 

3. Public or Audience (Publik atau Khalayak) 

Dalam tahapan ini, untuk menetapkan siapa yang menjadi 

publik sasarannya dalam perencanaan program kampanye. 

Menurut James Gruning (1992) terdapat tiga bentuk yaitu, (a) 

latent public (publik tersembunyi yang sulit untuk dikenal 

keberadaannya oleh pihak organisasi ; (b) aware public (publik 
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peduli, dan bentuk publik ini yang mudah dikenali kegiatannya 

oleh pihak organisasi ; (c) active public (merupakan publik 

yang aktif dan selalu berkatan dengan sesuatu permasalahan 

yang dihadapi dengan pihak perusahaan atau organisasi).  

4. Messages (Pesan) 

Menetapkan pesan-pesan yang disampaikan melalui kampanye, 

terdapat empat langkah sebagai berikut : 

 Langkah pertama, mnetapkan keberadaan persepsi 

publik berdasarkan hasil penelitian, untuk menentukan 

apakah diterima atau ditolak. 

 Langkah kedua, menetapkan apakah terdapat upaya 

perubahan dari persepsi publik, untuk melihat 

apakeinginan publik yang sebenarnya agar tema atau isi 

pesan-pesan kampanye tersebut dapat diklarifikasi. 

 Langkah ketiga, melakukan tahap identifikasi dari 

unsur-unsur persuasif dan edukatif yang merupakan 

cara terbaik untuk mengenal keinginan berdasarkan 

faktual dan aktual informasi yang ada pada khalayak 

sasarannya. 

 Langkah keempat, meyakinkan dalam penyampaian 

pesan-pesan yang lebih kredibel dan dapat disalurkan 

dalam memanfaatkan promosi periklanan, berdalog dan 

melakukan korespondesi surat menyurat yang dikelola 

ke dalam strategi kampanye. 
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5. Strategy (Strategi) 

Stratgei adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perencanaan program kampanye dalam 

kurun waktu tertentu. Menetapkan suatu strategi adalah 

merupakan masalah pekerjaan yang tersulit dalam perencanaan 

program kampanye, karena strategi tersebut dapat dilihat dari 

keberhasilan proses pencapaian tujuannya dalam kurun waktu 

relatif panjang.  

6. Tactics (Taktik Pelaksanaan) 

Berbicara taktik pelaksanaan suatu program kampanye yang 

harus berkaitan erat dengan program dari strategi utama tujuan 

kampanye. 

7. Timescales (Skala Waktu) 

Skala waktu dalam pelaksanaan suatu program kampanye yang 

tersusun secara rinci, spesifik, terencana tepat terkait dengan 

masalah susunan jadwal waktu dan program kegiatan secara 

berimbang. 

8. Resourcs (Sumber Daya) 

Terdapat tiga bentuk sumber daya utama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program kampanye, Pertama sumber daya 

manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam kegiatan 

kampanye berupa tenaga profesional dan ahli hingga terampil. 

Kedua  sumber biaya operasional untuk menunjang kegiatan 

kampanye yang dikelola secara efisien dalam pembiayaan 
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pelaksanaan operasional. Ketiga adalah sumber perlengkapan 

transportasi, dukungan peralatan teknis. 

9. Evaluations (Penilaian) 

Penilaian terhadap suatu proses pelaksanaan kampanye sebagai 

tolak ukur suatu pencapaian keberhasilan atau juga kegagalan 

selama berlangsungnya kegiatan kampanye. 

10. Review (Peninjauan) 

Peninjauan kembali terhadap penilaian perencanaan, 

pelaksanaan selama program dan pencapaian tujuan tertentu 

suatu kampanye berlangsung secara periodik setiap tahunnya 

kemudia di analisis efektivitasnya dalam pencapaian tujuan 

program kampanye. 

 Proses perencanaan melalui tahapan dalam melaksanakan suatu program 

kampanye PR tersebut dapat digambarkan urutan-urutannya sebagai berikut. 
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Bagan 2.1 

Proses Perencanaan Kampanye Melalui Tahapan Secara Logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Gaya Hidup Hijau (Green Lifestyle) 

Gaya hidup hijau atau “Go Green”  berarti suatu tindakan atau 

gaya hdup berpola ramah lingkungan. Gaya hidup ini berupa tindakan dan 

kegiatan hidup sehari-hari untuk beralih ke energi brkelanjutan, beralih ke 

pola konsumsi ramah lingkungan, menanam pohon, mengehmat sumber 

daya alam, serta tindakan lainnya yang bertanggung jawab terhadap 

ekosistem sehingga dapat melindungi lingkungan dan mempertahankan 
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sumber daya alam untuk kelangsungan hidup generasi saat ini maupun 

generasi yang akan datang. (Team SOS.2011:183) 

Mengingat masalah lingkungan semakin hari semakin bertambah 

besar, gaya hidup hijau atau Green Lifestyle merupakan salah satu cara 

alternatif yang dapat kita dilakukan untuk mencegah kerusakan 

lingkungan, diantaranya : 

1. Kurangi membawa kendaraan pribadi 

2. Kurangi penggunaan botol plastik 

3. Hemat penggunaan kertas 

4. Menanam pohon 

5. Membawa tas belanja sendiri 

6. Membuang sampah pada tempatnya 

7. Lepaskan peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai 

8. Daur ulang. 

2.4 Definisi Konseptual 

 2.4.1 Aktivitas  

Kata aktivitas atau aktifitas menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berarti keaktifan, kegiatan kerja, dan semacamnya. Kata ini digunakan 

untuk menggambarkan perbuatan atau apa yang dilakukan. Bisa juga 

digunakan untuk perbuatan yang secara rutin dilakukan. Aktivitas 

kampanye  merupakan sebuah kegiatan proses kampanyei, yang dimana 

proses kampanye itu sendiri adalah setiap langkah mulai dari saat 

menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan.  
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 2.4.2 Kampanye 

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan 

komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan 

bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan 

Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu 

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada 

kurun waktu tertentu” (Venus, 2004:7). 

Menurut Charles U. Larson (1992) bahwa macam-macam kampenye 

terdiri dari :  

 Product-Oriented Campaigns, kampanye yang berorientasi pada produk 

umumnya terjadi dilingkungan bisnis, istilah lain yang sering 

dipertukarkan dengan kapanye jenis ini adalah Commercial Campaigns 

atau Corporate Campaigns  

 Candidate-Oriented Campaigns, kampanye yang berorientasi pada 

kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk menguasai kekuasaan 

politik  

 Ideologically or Cause Oriented Campaigns, jenis kampanye yang 

bertujuan pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali 

berdimensi perubahan sosial. Menurut istilah Krotler disebut sebagai 

social change campaigns, yakni kampanye yang ditujukan untuk 

menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku 

publik yang terkait.  
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 2.4.3 Gaya Hidup Hijau (Green Lifestyle) 

Gaya hidup hijau atau Green Lifestyle adalah suatu tindakan atau 

gaya hidup berpola ramah lingkungan. Gaya hidup ini berupa tindakan dan 

kegiatan hidup sehari-hari untuk beralih ke energi berkelanjutan, beralih 

ke pola konsumsi ramah lingkungan, menanam pohon, mengehmat sumber 

daya alam, serta tindakan lainnya yang bertanggung jawab terhadap 

ekosistem sehingga dapat melindungi lingkungan dan mempertahankan 

sumber daya alam untuk kelangsungan hidup generasi saat ini maupun 

generasi yang akan datang. (Team SOS.2011:183)  

Untuk memulai hidup dengan Green Lifestyle, tidak harus 

melakukan perubahan yang drastis terhadap pola hidup, bisa dengan 

memulainya dengan hal-hal kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari, 

seperti  

1. Menghemat air 

2. Menghemat energi listrik 

3. Hemat penggunaan kertas 

4. Menanam pohon 

5. Membawa tas belanja sendiri 

6. Membuang sampah pada tempatnya 

7. Lepaskan peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai 

8. Daur ulang. 


