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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Strategi Komunikasi 

Strategi adalah perencanaan, untuk membahas perencanaan komunikasi 

atau strategi komunikasi maka didapat dua konsep utamanya yaitu strategi dan 

komunikasi. Perencanaan atau strategilebih banyak didekati oleh konsep 

manajemen. Strategi atau perencanaan pada hakikatnya adalah usaha yang 

dilakukan secara sadar dan terus-menerus serta dikelola untuk memilih alternatif 

yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu 

(Cangara, 2013:22).  

Dalam sebuah usaha, sebuah strategi sangat dibutuhkan. Dengan 

menggunakan strategi atau perencanaan yang baik maka tujuan kita untuk 

memperkenalkan barang atau jasa akan cepat sampai kepada masyarakat. Tentu 

hal itu juga diimbangi dengan komunikasi yang baik. Adapun tujuan dari strategi 

itu dibuat menurut Liliweri (2011:248) adalah: 

1. Memberitahu (announcing) 

Tujuan utama dari strategi komunikasi adalah untuk memberitahu tentang 

kapasitas dan kualitas informasi (one of the firs goals of your communication 

strategy is to announce the availability of informotion on quality). Oleh karena 

itu, informasi yang akan dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan 

informasi utama dari seluruh informasi yang demikian penting (Liliweri, 

2011:248). 
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Sehingga pihak icepot sebisa mungkin memberitahu informasi utama dari isi 

kampanye nya yaitu membantu pelestarian lingkungan. Melalui bantuan media 

cetak dan media sosial dengan tambahan gambar-gambar yang menarik. 

2. Memotivasi (motivating) 

Penyebaran informasi harus diusahakan agar informasi yang disebarkan dapat 

memotivasi masyarakat untuk peduli. Tidak hanya mendapatkan icecream yang 

enak, namun masyarakat ikut berkontribusi mengurangi sampah atau limbah 

kemasan makanan atau minuman. Maka dibuatlah pot yang beraneka ragam warna 

yang menarik sebagai wadah icecream yang dapat digunakan kembali sebagai 

media tanam (Liliweri, 2011: 248). 

3. Mendidik (educating)  

Memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pot yang digunakan sebagai 

wadah atau kemasan icecream dapat digunakan sebagai media untuk menanam 

(Liliweri, 2011:248). 

4. Penyebaran Informasi (informing) 

Salah satu tujuan strategi komunikasi adalah menyebarluaskan informasi kepada 

masyarakat atau audiens yang menjadi sasaran kita. Diusahakan agar informasi 

yang disebarkan ini merupakan informasi yang spesifik dan aktual (Liliweri, 

2011:248). 

5. Mendukung Pembuat Keputusan (supporting decision making) 

Dalam rangka membuat keputusan, maka informasi yang dikumpulkan, 

dikategorikan, dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan informasi 

utama bagi pembuat keputusan. 



13 
 

 Perencanaa atau strategi merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam sebuah organisai/manajemen, menurut Cangara (2013:23) perencanaan 

dibuat agar dapat berfungsi untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah 
2. Memberi arahan (fokus) atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai 
3. Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif 
4. Melakukan perkiraan terhadap kendala yang yang mungkin terjadi dan 

hasil yang akan diperoleh 
5. Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam 

koridor perencanaan yang telah ditetapkan 
6. Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan 

hasil yang lebih baik 
7. Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah 

yang dihadapi 
8. Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dulu 
9. Penetapan mekanisme pemantauan dan instrumen alat ukur untuk 

keperluan evaluasi 
 

A.1. Pengertian Komunikasi 

Unsur yang kedua adalah 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 (Cangara, 2013:33). Adapun pengertian komunikasi menurut beberapa 

ahli yaitu: 

Menurut Everett M. Rogere  komunikasi adalah : 
 

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 
sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 
untuk mengubah tingkah laku mereka”. 
 

Selain itu menurut Benard Berelson & Garry A. Stainer komunikasi adalah : 
 

“Komunikasi adalah penyampaian informasi , gagasan, emosi, 
keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan lambang-
lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. 
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Kegiatan atau proses penyampaian biasanya dinamakan 
komunikasi”. 

 
Berdasarkan penjelasan definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Wilbur Schramm, 

komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur yaitu sumber, pesan, 

dan sasaran. Schramm juga mengatakan bahwa setiap orang dalam proses 

komunikasi adalah sekaligus sebagai encoder dan decoder. Adapun model 

komunikasi menurut Wilbur Schramm adalah: 

Gambar 2.1: Model Komunikasi Mnurut Schramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Deddy Mulyana hal:152 
 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa, sebagai pembaca kode atau 

penerima pesan, secara konstan dapat menyandi balik tanda-tanda dari lingkungan 

, kemudian menafsirkan tanda-tanda tersebut, dan meyandi sesuatu dengan 

hasilnya. Dengan artian selain menerima, tapi juga menyampaikan pesan. Proses 

kembali pada model diatas disebut dengan umpan balik (feedback), yang 

memainkan peran sangat penting dalam komunikasi, karena hal itu memberitahu 

bagaimana pesan ditafsirkan, baik dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, 
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anggukan kepala, gelengan kepala, kening berkerut, menguap, wajah yang 

melengos, dan sebagainya. 

 

A.2. Fungsi dan Tujuan Komunikasi 

Ada empat tujuan komunikasi menurut Hermawan (2012:10-12) adalah: 

1. Menemukan, salah satu tujuan komunikasi menyangkut penemuan diri 

(personal discovery), dengan berkomunikasi kita dapat memahami diri kita 

sendiri dan diri orang lain yang kita ajak bicara secara lebih baik. 

2. Untuk berhubungan 

3. Untuk Meyakinkan 

4. Untuk bermain, kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk 

bermain dan menghibur diri seperti mendengarkan pelawak, pembicaraan, 

musik, film, dan sebagainya. 

Dapat disimpulkan tujuan dari komunikasi sebenarnya dapat disadari 

ataupun tidak, dapat dikenali ataupun tidak. Tujuan komunikasi pada dasarnya 

tetaplah sama yaitu untuk memindahkan pengertian yang dimiliki seseorang 

kepada penerima agar dia mempunyai pengertian baru setelah kita 

mengkomunikasikan sesuatu.  

Adapun fungsi dasar komunikasi menurut Alo Liliweri (2011: 136-137) 

adalah: 

1. Pendidikan dan Pengajarankomunikasi menjadi sarana penyediaan 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk memperlancar peran manusia 

dan memberikan peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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2. Informasi ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai 

informasi, maka dialah yang menguasai dunia. Yang artinya komunikasi 

menyediakan informasi tentang keadaan dan perkembangan lingkungan 

disekelilingnya. 

3. Diskusi melalui diskusi dan debat akan ditemukan kesatuan pendapat 

sambil tetap menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. 

4. Persuasikomunikasi memungkinkan para pengirim pesan bertindak sebagai 

seorang persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan akan berubah 

pikiran dan perilakunya. 

5. Promosi Kebudayaan Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau 

peluang untuk memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya 

suatu masyarakat. 

6. Integrasidengan komunikasi maka makin banyak orang yang saling 

mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. 

Berdasarkan semua penjelasan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada 

komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahan tentang apa yang dimaksud 

antara satu sama lainnya. Komunikasi yang efektif bisa kita dapatkan apabila 

antara penyebar pesan dan penerima pesan dapat menimbulkan suatu pengertian 

yang sama terhadap pesan yang akan disampaikan tersebut. 

Sehingga disini kita dapat menggabungkan pengertian dari strategi dan 

komunikasi, sehingga didapat pengertian dari strategi komunikasi. Rogers dalam 

Cangara menjelaskan, bahwa strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang 
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dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar 

melalui transfer ide-ide baru (Cangara, 2013:61). Sedangkan menurut Middleton 

dalam Cangara menyatakan,  strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik 

dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima, sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal (Cangara, 2013:61).  

Menurut Robin Mehall dalam Cangara (2013:45) strategi komunikasi 

adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus 

dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, 

dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan 

kepada siapa program komuniaksi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam 

jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur 

(evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut. 

Jadi, startegi komunikasi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

praktik operasionalnya. Strategi komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengubah sikap (how to change the attitude) 

b. Mengubah opini (to change the opinion) 

c. Mengubah Perilaku (to change behaviour) 
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B. Komunikasi Pemasaran 

Pemasaran yaitu sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi 

lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran antara penjual dengan pembeli. Adapun 

pengertian pemasaran menurut para ahli diantaranya: 

W.Y. Stantonmengatakan bahwa:  
“Pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang 
berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan 
harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan 
barang atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual 
maupun potensial”. 

 
Philip Kotlerberpendapat bahwa: 

“Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 
Menurut pengertian ini akan terlihat bahwa titik tolak kegiatan 
pemasran yaitu adanya kebutuhan dan keinginan tersebut, maka 
timbul usaha untuk mencapai alat pemuasnya yaitu produk“. 

 

Sehingga menurut pengertian yang sudah dijelaskan diatas didapat 

pengertian dari komunikasi pemasaran, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh penjual dan pembeli dalam pengambilan keputusan dibidang pemasaran 

untuk melakukan pertukaran barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan sehingga 

terjadi saling mengeuntungkan diantara keduanya.Hal yang terpenting dalam 

sebuah pemasaran adalah proses komunikasinya. Dengan adanya komunikasi 

yang baik antara penjual dan pembeli maka dapat disampaikan konsep dan 

maksud dari sebuah pemasaran untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. 

Strategi merupakan daya kreativitas dan daya cipta (inovasi) serta 

merupakan cara pencapaian tujuan yang sudah ditentukan oleh pemimpin 

perusahaan. Tanpa adanya strategi, bisa dipastikan pemasaran akan jatuh apalagi 

ditambah dengan pesaing yang kompetitif. Melalui startegi sebuah proses 
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pemasaran yang baik dapat dipertahankan dengan cara memberikan sebuah 

inovasi baru yang membuat pelanggan selalu menemukan keunikan dari produk 

kita. Strategi komunikasi pemasaran merupakan realisasi dari bauran pemasaran, 

karena sering menggunakan jenis promosi secara stimultan atau dilakukan secara 

bersamaan dan terintegrasi dalam suatu rencana produksi. 

 

B.1. Tujuan Komunikasi Pemasran 

Menurut Terence A. Shimp (2003:160) tujuan komunikasi pemasran adalah: 

1. Membangkitkan keinginan terhadap kategori produk, setiap organisasi/instansi 

pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih produknya dan 

bukan pesaing produknya. 

2. Menciptakan kesadaran merek, setelah keinginan akan suatu kategori produk 

tercipta, para pemasar bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari 

jumlah total pengeluaran konsumen dan menciptakan permintaan untuk 

merek. 

3. Mendorong sikap positif dan mempengaruhi niat membeli 

4. Memfasilitasi pembelian, iklan yang efektif, display/packagingyang menarik 

merupakan salah satu solusi untuk memberikan fasilitas kepada pembel 

sehingga terjalin timbal balik. 

 

B.2. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah sebagian aktivitas dari keseluruhan 

pemasaran. Dalam pemasran dikenal marketing mix atau bauran pemasaran. 
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Menurut Agus Hermawan dalam bukunya berjudul Komunikasi Pemasaran 

menjelaskan bauran pemasaran terdiri dari empat komponen yang terdiri dari 4P 

yaitu: 

1. Price (harga) adalah nilai terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.  
2. Place (tempat) adalah tempat yang digunakan untuk mendistribusikan atau 

dipajang (display) barang yang di produksi untuk menarik perhatian pembeli. 
3. Promotion (promosi) ialah usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian para 

pembeli melalui teknik-teknik berkomunikasi. 
4. Product (produk) merupakan barang atau jasa yang mencerminkan potensi 

untuk memenuhi rentang kebutuhan konsumen, baik yang disadari maupun 
tidak disadari. Produk terdiri dari suatu kombinasi fisik dan elemen jasa atau 
pelayanan dan keseimbangan antara keduanya secara bervariasi. 
 

Dari paparan diatas salah satu strategi pemasaran yang sering dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan cara melakukan penyebaran pemasaran itu sendiri 

atau yang lebih sering didengar dengan istilah bauran pemasaran. Bauran 

pemasran (Marketing Mix)  didefinisikan oleh Agus Hermawan sebagai: 

“suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan meliputi 
penetapan Master Plan dan mengetahui serta menghasilkan 
pelayanan (penyajian) produk yang memuaskan pada suatu 
segmen pasar tertentu dimana segmen pasar tersebut telah 
dijadikan pasar sasaran untuk produk yang telah diluncurkan 
guna menarik konsumen melakukan pembelian”. 

 
 
B.3. Pengertian Promosi  

Pemasaran dapat dikatakan sebagai manajemen program yang dilakukan 

oleh sejumlah orang untuk menjual produknya demi meraih keuntungan. Dalam 

pemasaran juga dikenal adanya promosi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) promosi dalam pemasaran bearti kegiatan komunikasi untuk 

meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan 

usaha lain yang bersifat persuasif (sumber: www.kbbi.web.id). 
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Kegiatan promosi merupakan salah satu komponen yang menjadi prioritas 

dari kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka konsumen akan 

mengetahui bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda 

konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian (Hermawan, 2012:38). Promosi 

adalah komunikasi yang dirancang untuk menangkap kepentingan umum untuk 

mendapatkan pengakuan, pengertian, dan dukungan bagi organisasi atau 

perusahaan dari suatu produk tertentu. 

 

B.4. Bauran Promosi 

Kegiatan promosi  sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi 

untuk disampaikan ke konsumen. Menurut Alo Liliweri dalam bukunya yang 

berjudul Komunikasi Serba Ada Serba Makna bauran promosi memiliki unsur 

yang yang terintegrasi ke dalam kampanye komunikasi yang spesifik. Adapaun 

komponen dari bauran promosi adalah: 

1. Personal Selling adalah orang yang ditugaskan oleh sebuah perusahaan 
untuk menjual produk kepada orang lain. 

2. Sales Promotion adalah salah satu teknik dalam bauran pemasaran dan 
cara memasarkan suatu produk. Biasanya teknik ini digunakan oleh sebuah 
perusahaan saat pertama kali meluncurkan sebuah produk. 

3. Public Relations adalah sebuah lembaga atau perorangan yang diwajibkan 
menyebarkan informasi tentang sebuah perusahaan atau organisasi, juga 
semua hasil karya kepada publik dengan tujuan utama membentuk citra 
positif  publik terhadap organisasi. 

4. Direct Mail merupakan salah satu metode atau teknik pemasaran yang 
difokuskan untuk menyebarkan informasi kepada target audiens yang 
sudah tercatat dalam database.  

5. Pameran adalah media yang berbentuk suatu forum dimana pihak 
penyelenggara menyediakan ruang fisik (bangunan, blok, kamar, dan 
dinding penyekat) bagi organisasi, perusahaan, atau pribadi tertentu untuk 
mempertunjukkan hasil karya mereka kepada publik. 
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6. Periklanan adalah regulasi yang mengatur mekanisme penyebaran 
informasi tentang produk yang dikemas dalam “iklan” melalui media 
massa cetak, elektronik, atau media ruang lain. 

7. Sponsorship sponsor terjadi makanala seseorang, sekelompok orang atau 
organisasi membayarsejumlah uang sehubungan dengan penyelenggaraan 
suatu event tertentu. 
 

Sebagai pioneer pertama ice cream dalam pot di Malang, memang tidak banyak 

promosi yang mereka lakukan yang sesuai dengan penjelasan bauran promosi. 

Namun promosi ini dirasa sdh cukup untuk memperkenalkan produknya, terbukti 

dengan adanya peniru icepot sehingga munculnya pesaing icepot baik di cafe 

maupun pedangan kaki lima. Sehingga pihak icepot selalu menciptakan inovasi 

dan terus melakukan promosi seperti saat ini mereka membuat pot yang bisa 

dimakan dan menambah varian rasa ice cream, bahkan menciptakan inovasi 

memakan sosis didalam pot. 

Adapun tujuan utama promosi menurut Alo Liliweri (2011) adalah: 

1. Informing (Menginformasikan). Pada dasarnya semua kegiatan promosi 
bertujuan agar para calon pelanggan dapat mengetahui karasteristik suatu 
produk, sehingga mereka akan membeli produk tersebut. 

2. Persuading (Membujuk). Tujuan yang berikutnya adalah mempersuasi 
konsumen agar konsumen mau membeli produk yang ditawarkan. 

3. Reminding (Mengingatkan). Jika target audiens adalah konsumen telah 
memiliki sikap positif tentang produk maka pihak produsen tetap 
mengingatkan para pelanggan tentang kelebihan produk yang ditawarkan, 
pelanggan diharapkan tetap membeli dan memakai produk ini dann 
menghindari produk sejenis lainnya. 

 
 
C. Pengertian Komunikasi Pemasaran Sosial (Social Marketing) 

Pemasaran sosial atau social marketing didefinisikan oleh Kotler dan Lee 

sebagai proses penerapan prinsip-prinsip pemasaran dan teknik untuk membuat, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai untuk mempengaruhi perilaku 

khalayak sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat (kesehatan masyarakat, 
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lingkungan, dan keselamatan).Pada dasarnya kegiatan pemasaran sosial adalah 

upaya untuk merubah perilaku masyarakat dengan pemahaman dan memicu 

tindakan yang hanya sekali dilakukan dalam promosinya. Sebagai pelaku kegiatan 

social marketing memiliki tugas menjual atau memasarkan behaviour (perilaku) 

yangbertujuan untuk menunjukkan kepedulian atas tanggung jawab sosial, 

disamping aspek ekonomi dan material, dan sebagainya (Ruslan, 1997:134). 

Sosial marketing adalah bagaimana kita mampu melakukan aktivitas sosial 

untuk kepentingan pemasaran, artinya kita harus mengedepankan nilai-nilai sosial 

yang merupakan bagian dari sistem pemasaran. Pemasaran sosial juga tak berbeda 

dengan pemasaran komersil. Pemasaran sosial menggunakan teknik analisis yang 

sama dengan pemasaran komersil, yaitu: riset pasar, pengembangan produk, 

penentuan harga, keterjangkauan, dan promosi. Pada dasarnya icepot merupakan 

pemasaran komersil namun penerapan promosinya menggunakan strategi 

pemasaran sosial. 

Sebenarnya konsumen bukan hanya menjadi sasaran pokok, namun juga 

sebagai tolak ukur apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut berhasil atau tidak. 

Secara garis besar pemasaran sosial tidak jauh berbeda dengan pemasaran 

komersil, yang membedakan hanyalah pemasaran sosial menjual perilaku yang 

bertujuan untuk mengubahperilaku yang ditawarkan. Dalam hal ini icepot 

merupakan pemasaran komersil yang menggunakan strategi pemasaran sosial 

sehingga mereka bertujuan selain mendapat keuntungan namun juga dapat 

mengubah perulaku konsumennya. 
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Tabel 2.1: Perbedaan Pemasaran Komersil dan Pemasaran Sosial 

Perbedaan Komersil Sosial 

Mendefinisikan dan 

mengkomunikasikan 

Mudah Sulit 

Bentuk Produk Barang atau Jasa Idea tau Konsep 

Manfaat yang diperoleh Langsung Jangka Lama 

Proses Pertukaraan Mudah Sulit 

Perbuhan Perilaku Menyenangkan Membuat tidak nyaman 

Kontradiksi dengan 

norma 

Jarang ada Sering kali 

Pertimbangan Politis Jarang terjadi Sering terjadi 

Keterlibatan Struktur 

sosial 

Jarang Sering Kali 

Sumber: Apa yang dimaksud dengan pemasaran sosial (social marketing)?, 

(www.dictio.id) 

 Dalam pemasaran Sosial ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan yaitu: 

1. Pendidikan, yaitu memberikan informasi. 

2. Motivasi, yaitu untuk mempersuasi masyarakat dan mempengaruhi 

masyarakat untuk merubah perilaku. 

3. Advokasi atau melakukan aksi sosial politik, yang bertujuan untuk 

melakukan perubahan structural pada level sosial, fisik dan legislative. 

http://www.dictio.id/
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Artinya mengajak atau membujuk masyarakat untuk ikut serta dan turun 

langsung. 

 

D. Pengertian Kampanye 

Kampanye merupakan rangkaian/serial aktivitas untuk 

mengkomunikasikan iklan atau bagian dari aktivitas promosi. Komunikasi iklan 

tersebut disebarluaskan dalam pesan yang berbentuk verbal atau visual yang 

mempunyai tujuan tertentu. Kampanye merupakan upaya yang disengaja yang 

bertujuan menginformasikan, mempersuasi, atau memotivasi perubahan perilaku 

dari khalayak tertentu atau khalayak luas yang bermanfaat untuk keuntungan 

nonkomersil dari individu atau masyarakat umum (Liliweri, 2011: 674-675). 

Adapun beberapa definisi kampanye menurut para ahli: 

Rogers & Storey (1987): 
 

“Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan 
komunikasi yang tergorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan 
dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara 
berkelanjutan dalam periode waktu tertentu”. 

 
Leslie B. Snyder (2002): 

“Kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang 
terorganisasi, secara langsung ditujukan khalayak tertentu, pada 
periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 
tertentu”. 

 
Rajasundarman (1981): 

“Suatu kampanye merupakan koordinasi dari berbagai perbedaan 
metode komunikasi yang memfokuskan perhatian permasalahan 
tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu 
tertentu”. 

 
Tujuan dari kampanye itu sendiri adalah untuk memobilisasi dan 

melibatkan orang-orang untuk terlibat dalam menyebarluaskan informasi tertulis 
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maupun tidak tertulis, mempersuasi orang untuk mengerti, memahami, dan 

melakukan suatu tindakan tertentu demi kesejahteraan bersama (Liliweri, 2011). 

Tabel 2.2: Dua Tipe Utama Kampanye 
 

Tujuan Tipe Kampanye 
Individual Behavior Change 
Campaigns (Kampanye Perubahan 
Perilaku Individu) 

Public Will 

Tujuan 1. Mempengaruhi keyakinan dan 
pengetahuan tentang perilaku dan 
segala akibatnya. 

2. Mempengaruhi sikap untuk 
mendukung perilaku persuasif. 

3. Mempengaruhi individu untuk 
menerima norma sosial dan 
selanjutnya individu menjadi inti 
penggerak perubahan. 

4. Mempengaruhi individu untuk 
menampilkan perilaku yang 
dikehendaki. 

5. Menghasilkan perubahan perilaku 
individu yang tampil sebagai 
pendukung utama suatu program. 

1. Meningkatkan wawasan 
publik terhadap suatu 
kepentingan atau isu 
tertentu. 

2. Mempengaruhi presepsi 
publik terhadap isu sosial 
yang menjadi tanggung 
jawab seseorang. 

3. Mempengaruhi 
terbentuknya kriteria 
solusi bagi para penentu 
kebijakan dalam 
pembuatan keputusan. 

4. Menentukan jenis 
pelayanan publik yang 
akan ditetapkan serta 
sumber dana pelayanan 
publik. 

5. Memobilisasi masyarakat 
untuk bertindak, 
menerima, atau menolak 
isu tertentu demi 
kepentingan publik. 

Khalayak 
Sasaran 

Segmen individu dari populasi yang 
perilakunya akan diubah. 

Masyarakat umum yang akan 
dimobilisasi untuk berubah, 
para penentu kebijakan dan 
pembuat keputusan. 

Strategi Pemasaran social Adfokasi media, 
pengorganisasian, komunitas, 
dan mobilisasi. 

Media 
yang 

digunakan 

Bahan cetakan atau publisitas, surat 
kabar, majalah, radio, televisi, dan iklan. 

Bahan cetakan atau 
publisitas, surat kabar, 
majalah, radio, televisi, dan 
iklan. 
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Contoh 
Isu 

Anti merokok, penggunaan kondom, 
menjauhkan alkohol, penggunaan sabuk 
pengaman di pesawat terbang, menjadi 
orang tua yang baik, cara hidup sehat. 

Mendukung lingkungan 
bebas rokok, bebas alkohol 
dan narkoba, dan bebas 
malaria dan TBC. 

Sumber: Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Alo Liliweri, hal: 684 

D.1. Pengertian Go Green

Adapun pengertian go Green adalah tindakan atau perbuatan yang 

ditujukan untuk menyelamatkan bumi dari segala kerusakan akibat ulah manusia, 

dimana cara penyelamatannya dilakukan dengan program penghijauan 

lingkungan. Konsep program go green  terdiri dari 4 R (www.pemalangkab.go.id, 

2014) yaitu:  

a. Reduce. Merupakan kegiatan yang mengupayakan
pengurangan penggunaan barang-barang atau material yang biasa
kita gunakan. Tujuan utamanya adalah meminimalisir
bertambahnya sampah dari sisa-sisa materi atau barang-barang
yang kita gunakan tersebut.
b. Reuse. Merupakan upaya menggunakan kembali barang-barang
yang fungsinya bisa tidak sekali pakai.
c. Recycle. Upaya mendaur ulang sampah-sampah yang ada.
d. Replace. Upaya mengganti barang-barang yang bisa merusak
lingkungan dengan barang-barang berfungsi sama namun lebih
ramah lingkungan. Contohnya: mengganti penggunaan tisu
dengan sapu tangan atau kain serbet untuk membersihkan sesuatu.
Trobosan icepot terbaru adalah membuat pot yang dapat dimakan.

http://www.pemalangkab.go.id/



