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BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut komunikasi

melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang

lain.

Dalam buku Dinamika Komunikasi (Effendy:2015), komunikasi adalah

proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi

tahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan, maupun

tak langsung melalui media.

Hovland (Effendy:2009), komunikasi adalah proses mengubah perilaku

orang lain. Pengertian serupa diungkapkan Arni Muhammad dalam bukunya

Komunikasi Organisasi (2011), komunikasi adalah pertukaran pesan verbal

maupun nonverbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk

mengubah tingkah laku. Jadi dari beberapa pendapat di atas tentang pengertian

komunikasi peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses

penyampaian pesan dengan tujuan merubah sikap seseorang.

Proses komunikasi tidaklah berjalan dengan sederhana tapi melalui suatu

proses yang cukup kompleks. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Harold

Laswell dalam karyanya The Structure and Function of Communication in Society

(Effendy:2009), Laswell mengatakan cara yang baik untuk menjelaskan
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komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagi berikut : Who Says What In Which

Channel To Whom With What Effect?

Pengertian Lasweel di atas menunjukan bahwa komunikasi dapat

mengubah sikap seseorang jika komunikasi tersebut berjalan dengan efektif

dengan memenuhi lima unsur yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan

efek. Jadi menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

2.1.2 Unsur-unsur Komunikasi

Gambar 1. Unsur-unsur Komunikasi (Cangara, 2013:34)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu proses

komunikasi didukung oleh beberapa elemen atau unsur yakni :

A. Sumber

Sumber ialah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada

penerima. Sumber sering disebut dengan komunikator, pengirim, source,

sender, atau encoder.

B. Pesan

Pesan ialah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima.

Pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau lisan) maupun –

non-verbal (isyarat) yang bisa dimengerti penerima. Pesan biasa disebut

dengan kata massage, content, atau information.
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C. Media

Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber

kepada penerima. Media dalam pengertian ini bisa berupa media massa

mencakup surat kabar, radio, film, televisi, dan internet. Bisa juga berupa

saluran misalnya kelompok pengajian atau arisan, kelompok pendengar

dan pemirsa, organisasi masyarakat, rumah ibadah, pesta rakyat, panggung

kesenian, serta media alternatif lainnya misalnya poster, brosur, buku,

spanduk, stiker dan semacamnya.

D. Penerima

Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh

sumber kepada penerima. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam

sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan atau

dalam bahasa asing disebut receiver, audience, decoder.

E. Pengaruh atau efek

Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan,

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.

Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku

seseorang. Karena itu bisa juga diartikan perubahan atau penguatan

keyakinan pada pengetahuan, sikap , dan tindakan seseorang sebagai

akibat penerimaan pesan.

F. Umpan Balik

Umpan balik ialah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat

penerimaan pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga yang beranggapan

umpan balik sebenarnya efek atau pengaruh.
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2.2 Manajemen Komunikasi
Manajemen merupakan proses yang bertujuan untuk mencapai suatu

tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada.

Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak

berhubungan menjadi suatu kesatuan total untuk menyelesaikan suatu

tujuan.(Pidarta, 1989:3).

Hersey dan Blanchard mengartikan menejemen adalah proses bekerja

sama antar individu atau kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai

sebuah tujuan. (Syahfruddin, 2005:70).

Dari dua pengertian di atas, manajemen merupakan kemampuan

mengarahkan dan mengorganisasikan sumber daya yangada untuk saling bekerja

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen meliputi

pengkajian yang sangat luas, dikarenakan aktivitas manajemen dimulai dari

menentukan arah kemana sebuah perusahaan pada masa yang akan datang,

menciptakan program-program perusahaan, mendorong terciptanya kerjasama

antara anggota perusahaan, serta mengawasi program yang telah dilaksanakan

dalammencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen memiliki peran yang begitu penting dalam

mengkomunikasikan suatu program agar tercapainyatujuan yang ditetapkan

diawal. Agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien maka

dalammengkomunikasikan suatu kegiatan atau program diperlukan beberapa

langkah manajemen.
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Menurut Cutlip dan Center, proses manajemen dalam mengkomunikasikan

program sepenuhnya mengacu pada pendekatan menejerial. Proses ini dapat

dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Fact Finding

Langkah pertama yang sangat penting adalah pencarian data dan fakta

yang mendukung program mengenai situasi, kondisi, pendapat publik,

sikap, dan reaksi publik terhadap perusahaan. Berdasarkan data dan

fakta yang diperoleh kemudian dianalisis hingga didapatkan

interpretasi-interpretasi.interpretasi ini akan berguna untuk menentukan

apa yang harus dilakukan. Selain itu pada tahap ini akan ditemukan apa

saja yang menjadi pendukung dan penghambat kegiatan dari

perusahaan.

b. Planning

Apabila sudah diperoleh data dan fakta, pada tahap selanjutnya adalah

perencanaan mengenai langkah-langkah, perumusan tujuan, hingga

perincian eaktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

c. Actuating/Communicating

Pada tahap selanjutnya yaitu mengkomunikasikan atau pelaksanaan

kegiatan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pada tahapan ini

perlu diperhatikan prinsip-prinsip proses komunikasi meliputi

kredibilitas, keterkaitan, kejelasan isi, saluran-saluran atau media, dan

kemampuan khalayak dalam menrima kegiatan. Faktor-faktor tersebut

perlu diperhatikan guna tercapainya tujuan yang ditetapkan.
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d. Evaluating

Pada tahapan yang terkahir setelah melakukan serangkaian kegiatan

komunikasi maka dipelukan suatu penilaian dari kegiatan yang telah

dilaksanakan. Pada tahapan ini sangat penting untuk dilakukan karena

dapat memberikan suatu penilaian dari kegiatan untuk dilakukan

perbaikan-perbaikanyang berguna juga untuk melaksanakan kegiatan

pada masa mendatang.

2.2.1 Fact Finding
Tahapan pertama dalam manajemen komunikasi yaitu fact finding.

Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berusaha memperoleh data

dan fakta perusahaan pada khalayak perusahaan. Untuk memperoleh data dan

fakta, perusahaan melalui department terkait harus melakukan beberapa riset.

Oleh karena itu Cutlip dan Center dalam (Nurtjahjani:48) menjelaskan beberapa

langkah riset dalam menemukan data dan fakta tentang perusahaan :

a. Meneliti tentang situsi yang sedang terjadi, khususnya mengenai apa

yang sedang dipikirkan khalayak dan mengapa.

b. Meneliti tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi yang sedang

dilakukan oleh perusahaan

c. Meneliti hasil, bagaimana khalayak memberikan reaksi terhadap

protesting yang diadakan oleh perusahaan misalnya terhdap reaksi

pendapat atau suatu advertensi atau artikel yang diterbitkan perusahaan.

d. Mengadakan evaluasi mengenai bagaimana khalayak memberikanreaksi

dan responnya terhadap stimulti lainnya yang diberikan perusahaan.
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Selain tahap-tahap yang disebutkan di atas, suatu perusahaan harus mampu

mengidentifikasi potensi yang berasal dari dalam perusahaan. Selain potensi

perusahaan juga mempertimbangkan kelemahan dalam perusahaan agar bisa

diminimalisir. Dan juga memperhatikan segala macam peluang dan ancaman yang

berasal dari luar perusahaan. Perusahaan dalam mengidentifikasi hal-hal yang

dimaksud dapat menggunakan analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti

(2001:9) konsep dasar pendekatan SWOT itu sangat sederhana yaitu apabila kita

telah mengenal kekuatan dan kelemahan pada perusahaan, dan mengtahui

kekuatan dan kelemahan kompetitor sudah dapat dipatikan akan memenangkan

keadaan.

Berikut ini penjelasan dari SWOT (David, 2005:47) :

a. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan-keunggulan

lain yang berhubung dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan khalayak.

Kekuatanadalah kompetisi khusu yang memberikan keunggulan kompetitif bagi

perusahaan di pasar.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya,

ketrampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan.

Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan

manajemen, dan ketrampilan pemasaran dapat merupakan kelemahan perusahaan.

c. Peluang (Oppotunities)
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Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan

perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber

peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara

perusahaan dengan khalayak.

d. Ancaman (Threath)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam

lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan hambatan utama bagi posisi

perusahaan. Salah satu ancamanbagi perusahaan yaitu adanya revisi undang-

undnag yang mempenagruhi kebijakan perusahaan.

2.2.2 Planning
Tahapan selanjutnya setelah data dan fakta telah dilakukan melalui

riset yang dikembangkan oleh perusahaan yaitu menyusun rencana. Dalam tahap

perencanaan yang merupakan kelanjutan tahap Fact finding atas hasil temuan

data dan fakta, perusahaan merencanakan bagaimana sebiknya dengan

memperhatikan faktor-faktor psikologis, sosiologis, keadaan soial, ekonomi

politik pesan dari komunikator dirumuskan agar dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil temuan data dan fakta, ada sejumlah langkah yang harus

dilakukan (Nurtjahjani:51) :

a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

b. Mengolah data dan fakta yang ditemukan tentang berbagai faktor sosial

ekonomi, politik dan sebagainya.

c. merumuskan bagaiman pesan itu harus disebarkan.

d. menentukan teknik komunikasinya.

e. Memeriksa kesempurnaan data dan fakta yang ditemukan.
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f. menganilisis atas informasi yang diperoleh serta merumuskannya sesuai

program kerja.

David dalam buku Strategis Management mengatakan perumusan strategi

adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk menejemen efektif dari

kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan

perusahaan.

Menurut pendapat di atas artinya sebelum perumusan dilakukan diadakan

penelitian tentang apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan,

juga apa saja yang mendatangkan ancaman atau bahkan kesempatan bagi

perusahaan. Dari penelitian yang telah dilakukan kemudian dirumuskanlah tujuan

sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun strategi. Dalam (David, 2008:15-

16) mendefinisikan tujuan sebagai hasil spesifik yang ingin dicapai oleh

perusahaan. Menetapkan suatu tujuan harus menantang, terukur, konsisten,

realistis, dan jelas. Tujuan yang dinyatakan dan dikomunikasikan dengan jelas

adalah penting bagi perusahaan karena beberapa alasan. Pertama, tujuan

membantu stakeholder memahami peran mereka dalam perusahaan. Kedua,

menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menejer. Ketiga, tujuan mendorong

usaha dan pencapaian perusahaan. Keempat, tujuan memberikan desain dan arah

kegiatan yang akan dijalankan.

Seterlah ditentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah

program kemudian dirumuskanlah strategi untuk mencapai tujuan. Strategi

komunikasi kembali kepada elemen-elemen komunikasi sendiri. Karena itu

strategi komunikasi yang dijalankan harus diawali dengan langkah-langkah

sebagai berikut :
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A. Menetapkan Komunikator (Cangara, 2013:108-110)

Dalam kajian komunikasi, komunikator menjadi sumber dari kendali

aktivitas komunikasi. Jika suatu proses komunikasi tidak berhasil maka kesalahan

utama bersumber kepada komunikator, karena komunikatorlah yang tidak

memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat, dan mendekati

khalayak yang menjadi target sasaran. Sebagai pelaku utama dari komunikasi,

komunikator memiliki peranan yang cukup penting. Untuk itu seorang

komunikator yang menjadi ujung tombak kegiatan komunikasi harus memiliki

ketrampilan berkomunikasi yang baik, kaya ide, serta penuh daya kreativitas.

Ada tiga syarat utama yang harus dimiliki oleh komunikator diantaranya :

tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas), daya tarik

(attractive), dan kekuatan (power). Kredibilitas adalah seperangkat persepsi

tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang komunikator sehingga

bisa diterima oleh target sasaran. Menurut Aristoteles, kredibilitas komunikator

dapat diperoleh jika komunikator memiliki ethos, pathos, dan logos. Ethos

menunjukan karakter kepribadian seseorang sehingga ucapan-ucapannya dapat

dipercaya. Pathos ialah kekuatan yang dimiliki seorang komunikator dalam

mengendalikan emosi komunikannya. Logos ialah kekuatan yang dimiliki

komunikator dari argumentasinya. Pendapat lain dikemukakan oleh Berlo (1962)

seorang pakar komunikasi dari Michigan State University bahwa kredibilitas

seorang komunikator bisa timbul jika ia memiliki ketrampilan berkomunikasi

(communication skills), pengetahuan (knowloedge), sikap jujur dan bersahabat

(attitudes), serta mampu beradaptasi dengan sistem sosial budaya masyarakat

yang dihadapinya.
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Faktor lain yang penting dimiliki komunikator ialah daya tarik. Dari

berbagai kajian yang pernah dilakukan, ternyata simpati dapat tumbuh karena

daya tarik yang ditampilkan seseorang. Daya tarik tumbuh biasanya dikarenakan

oleh cara bicaranya yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang apik, dan

postur tubuh yang gagah. Mengenai penampilan fisik seorang komunikator

sedapat mungkin memiliki postur fisik yang sempurna. Mill dan Anderson (1965)

menemukan dalam penelitiannya bahwa komunikator yang memiliki fisik yang

menarik lebih mudah menggugah pendapat dan sikap seseorang.

B. Menetapkan Target sasaran dan Mengenal Khalayak (Cangara,

2013:110-113)

Dalam dunia bisnis masyarakat biasa diistilahkan dengan pasar, dalam

dunia politik disebut publik, sedangkan dalam studi komunikasi disebut khalayak.

Perumusan strategi, selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama

memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Memahami masyarakat terutama

yang menjadi target sasaran program komunikasi sangatlah penting sebab semua

aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Merekalah yang menentukan

berhasil tidaknya suatu program, sebab seberapa besar biaya, waktu, dan tenaga

yang dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka namun jika mereka tidak tertarik

pada program yang ditawarkan maka kegiatan komunikasi yang dilakukan sia-sia.

Itulah sebabnya maka langkah selanjutnya bagi komuniktor yaitu menetapkan

target saaran dan mengenal khalayak.

Masyarakat sebagai makhluk sosial sangat peka terhadap berbagai isu

yang berkembang seperti hal-hal yang bersifat persuasif, propaganda, agitasi, dan

perang urat syaraf. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki kebebasan
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untuk memilih yang terbaik menurut pikiran dan pengalamannya. Di dalam

masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang menentukan besarnya pengaruh

suatu program. Kelompok itu adalah :

1. Kelompok yang memberi izin, yaitu suatu lembaga atau badan yang

membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program

disebarluaskan.

2. Kelompok pendukung, kelompok yang mendukung dan setuju pada

program yang akan dilaksanakan. Misalnya dokter untuk mendukung

program keluarga berencana.

3. Kelompok oposisi, ialah mereka yang menentang atau bertentangan

dengan ide perubahan yang ingin dilakukan.

4. Kelompok evaluasi, ialah mereka yang terdiri dari orang-orang yang

mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program.

Oleh karena itu msayarakat sering dikelompokkan berdasarkan

segmentasi. Misalnya ada kelompok masyarakat yang hidup dengan mata

pencaharian sebagai petani maka menjadi segmen petani. Ada kelompok

masyarakat yang hidup dengan gaji sebagai pegawai pemerintah maka menjadi

segmen pegawai, demikian pula ada segmen menurut agama, minat, pendidikan,

jenis kelamin, usia, dan lain-lain.

Untuk memahami dan mengetahui segmentasi masyarakat, ada tiga cara

yang biasa digunakan diantaranya :

a. Aspek sosiodemografik, mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan,

pendidikan, tingkat pendapatan, agama, ideologi, etnis.



18

b. Aspek psikologis, mencakup sikap yang tercermin dari kejiwaan

masyarakat misalnya, tempramen, tenang, sabar, terbuka, emosional,

tidak sabar, dendam, antipati, terus terang, berani, takut.

c. Aspek karakteristik prilaku masyarakat, mencakup kebiasaan-

kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya,

agamis, santun, suka pesta, suka menabung, suka protes, tenggang

rasa, suka menolong, jujur, tanggung jawab.

Aspek-aspek diatas bisa diketahui melalui research atau riset atau

penelitian. Riset diperlukan untuk mengetahui peta sosiso-demografi, psikografi,

prilaku masyrakat yang menjadi target sasaran program. Kotler mengajukan enam

hal yang perlu dipetakan dari suatu masyarakat yang menjadi target sasaran

program yakni :

1. Demografi

2. Kondisi ekonomi

3. Kondisi fisik misalnya lokasi, perumahan, dan jalan raya

4. Teknologi yang tersedia, misal jaringan telekomunikasi dan mobilitas

transportasi

5. Partai politik yang diikuti masyarakat

6. Kondisi soial budaya masyarakat setempat.

Dengan riset dapat diketahui target atau peta wilayah khalayak, keinginan,

sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Dengan mengetahui peta

khalayak, seorang perencana komunikasi dapat memprediksi dan mengantisipasi,

serta menyesuaikan program-program komunikasi yang akan dilakukan.
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C. Menyusun pesan (Cangara, 2013:113-116)

Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang dalam bentuk

simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna.

Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah

memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari simbol-simbol

yang sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna sampai pada simbol-simbol yang

dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya.

Pesan sangat bergantung pada program yang mau disampaikan. Jika

program itu bersifat komersial untuk mengajak orang agar membeli barang yang

dipasarkan, maka pesannya bersifat persuasif dan provokatif. Sedangkan jika

produk dalam bentuk program penyuluhan untuk penyadaran masyarakat maka

sifat pesannya persuasif dan edukatif. Tapi jika program yang disampaikan sifat

untuk sekedar diketahui oleh masyarakat, maka sifat pesannya adalah informatif.

Pesan yang bersifat informatif sebenarnya harus melekat pada semua jenis

program apakah itu komersil, politik, penyuluhan, dan informasi publik, sebab

semua pesan yang tidak memiliki nuansa informatif bisa menimbulkan kesalahan

persepsi.

Masalah kedua dalam penyusunan pesan, adalah sifat dari produk itu

sendiri. Jika produk itu sifatnya nyata (tangible) dan barangnya bisa dimiliki,

maka pesan yang digunakan tidak perlu terlalu banyak sebab setiap anggota

masyarakat bisa mengevaluasinya sendiri. Tapi jika program yang dipasarkan

sifatnya tidak nyata (intangible) maka memerlukan penjelasan yang lebih lengkap,

mudah dimengerti dan menjanjikan prospek apa yang diterima setelah menerima

program tersebut.
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Untuk mengelola dan menyusun pesan yang mengena dan efektif perlu

memerhatikan beberapa hal yaitu :

a. Menguasai lebih dahulu pesan yang disampaikan, termasuk

penyusunan pesannya yang sistematis.

b. Mempu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu

harus mempunyai beberapa alasan berupa fakta dan pendapat

yang bisa mendukung materi.

c. Memiliki kemampuan membuat intonasi bahasa, serta gerakan-

gerakan tubuh yang dapat menarik perhatian.

d. Memiliki kemampuan membumbui pesan berupa humor untuk

menarik perhatian dan mengurangi rasa bosan komunikan.

Sempat disinggung dalam penjelasan penyusunan pesan di atas tentang

sifat pesan. Dibawah ini merupakan penjelasan dari sifat-sifat pesan komunikasi :

a. Informatif

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang

bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan

penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa

adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta dan data-data

yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Atau

seperti yang ditulis oleh Jawoto (Arifin, 1994:74), memberikan

infomasi tentang fakta semata-mata, juga fakta kontroversial

atau memberikan informasi dan menuntun umum ke arah

pendapat.

b. Persuasif
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Persuasif berarti mempengaruhi dengan cara membujuk.

Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya mapun

perasaanya. Perlu diketahui bahwa situasi mudah terkena

sugesti ditentukan oleh : kecakapan untuk mengsugestikan atau

menyarankan sesuatu kepada komunikan, dan mereka itu

sendiri diliputi oleh keadaan mudah menerima pengaruh.

c. Edukatif

Teknik edukatif, sebagai salah satu usaha mempengaruhi

khalayak dari suatu penyataan umum yang dilontarkan, dapat

diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi: pendapat-

pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Mendidik

berarti memberikan sesuatu ide kepada khalayak fakta-fakta,

pendapat, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan

dari segi kebenaran dengan disengaja, teratur dan berencana,

dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia kearah yang

diinginkan.

d. Koersif

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan

memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam

bentuk peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan intimidasi-

intimidasi. Untuk pelaksanaanya yang lebih lancar biasanya di

belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh.

D. Memilih Media dan Saluran Komunikasi (Cangara, 2013:120-127)
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Memilih media komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi

pesan yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak. Isi

pesan maksutnya ialah kemasan pesan yang ditujukan untuk masyarakat luas dan

kemasan pesan untuk komunitas tertentu. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya

disalurkan melalui media massa misalnya surat kabar dan televisi, dan untuk

komunitas tertentu digunakanj media selebaran atau saluran komunikasi

kelompok. Pengetahuan tentang pemilikan media ini perlu didahului oleh riset.

Hal ini penting untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Tidak

ada gunanya menggunakan media televisijika siaran yang dimaksut tidak diterima

oleh masyarakat. Tidak ada artinya menggunakan media surat kabar untuk

masyarakat yang tidak tahu membaca.

Sebenarnya dalam menentukan jenis media yang akan digunakan, sering

terjadi pergeseran. Hal ini disebabkan perkembangan media itu sendiri selalu

berubah dan berkembang dari waktu ke waktu secara cepat. Misalnya media cetak

(surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio dan tv), media luar ruang,

dan media tradisional sudah digolongkan sebagai media lama (konvesional),

sedangkan internet dan telepon seluler (handphone) digolongkan sebagai media

baru (newmedia).

Tanpa mengurangi makna penggolongan dua jenis media tersebut, berikut

akan diuraikan bentuk-bentuk media atau saluran-saluran komunikasi beserta

kelebihan dan kelemehannya.

a. Media Cetak

Media Cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesannya

tertulis maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan
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komik dilakukan dalam bentuk cetak. Media ini sangatbaik

disebarluaskan untuk mereka yang bisa membaca dan memiliki waktu

senggang yang cukup. Surat kabar atau media cetak memiliki

kelebihan, yakni bisa dibaca oleh orang banyak terutama dalam satu

rumah tangga, asrama, hotel, atau di perpustakaan. Syangnya media ini

tidak memiliki jangkauan jauh kecuali hanya tempat-tempat yang bisa

dimasuki transportasi mengantar surat kabar.

b. Media elektronik

Media elektronik pesan-pesannya disampaikan melalui getaran

listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi

dan radio. Kelebihan media elektronik adalah bisa menembus ruang

dan waktu, sehingga informasinya sangat cepat dan serempak meliputi

semua wilayah yang berada dalam radio penerimaan. Selain cepat,

pesannya juga disertai gamba-gambar hidup sehingga menarik untuk

ditonton pemirsa.

c. Internet

Internet singkatan dari International Network atau interconnection

Networking yang berarti sebuah jaringan komputer global yang

menghubungkan jutaan kompiter di seluruh dunia, shingga setiap

komputer yang terkoneksi didalamnya bisa berkomunikasi dan

bertunkar data tanpa dibatasi jarak, waktu, dan tempat. Penggunaan

internet memungkinkan berkat kemajuan teknologi satelit komunikasi

termasuk mempercepat pertumbuhan digitalisasi.
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Media internet memiliki kelebihan diantaranya untuk menembus batas

wilayah, ruang dan waktu. Memperluas akses informasi global,

meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas, memiliki

kecepatan perkembangan yang sulit diatasi.

Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut

pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media

dapat menjangkau khalayak yang cukup besar. Media merupakan alat penyalur

yang juga memiliki fungsi sosial yang kompleks. Sebagaimana dalam menyusun

pesan dari suatu komunikasi yang ingin dilancarkan, kita harus efektif, dalam arti

penyesuaian keadaan dan kondisi khalayak, maka dengan sendirinyadalam

penggunaan media pun harus demikian pula. Justru selain harus berpikir dalam

jalinan faktor-faktor komunikasi sendiri, dalam hubunganya dengan situasi sosial-

psikologis harus dipertimbangkan pula. Hal ini karena masing-masing media

mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri.

2.2.3 Actuating/Communicating

Pada tahap ini perusahaan melalukan aktivitas atau tidakan nyata dari

rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan

yang direncanakan dibutuhkan kepemimpinan dari seorang pimpinan perusahaan

agar rencana yang telah disusun dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain

communicating yaitu suatu kegiatan mengkomunikasikan maksut dan tujuan

perusahaan yang berpedoman pada planning yang telah disusun dibawah arahan

langsung pimpinan agar kegiatan yang dilakukan berjalan efektif.

Tahap ini dilewati untuk menjwab pertanyaan “How we do, do it and say

it”. Tujuan dan obyektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi
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dan komunikasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Perusahaanharus mampu

mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap

publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan

program tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan kegiatan sebaik-

baiknya.

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan perlu memperhatikan komponen-

komponen komunikasi yang telah disusun sehingga komunikasi yang dilakukan

dapat secara efektif mencapai tujuan. Pemilihan komunikator memperhatikan

faktor yang penting untuk melancarkan komunikasi yaitu, daya tarik sumber

(source attractiveness) dan kredibilitas sumber (source credibility).

1. Daya tarik sumber, seorang komunikator akan berhasil dalam

komunikasi, akan mampu mengubah sikap dan opini, dan perilaku

komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan

merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya.

2. Kredibilitas sumber, faktor kedua yang bisa menyebabkan

komunikasi berhasil yaitu kepercayaan komunikan pada

komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi

atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator.

Komunikator dalam mengkomunikasikan pesan harus memperhatikan komunikan

Sudah tentu ini bergantung pada tujuan komunikasi. Apapun tujuannya,

metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan perlu diperhatikan

faktor-faktor berikut :

1. Kerangka referensi
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Pesan komunikasi yang akan disampaikan harus disesuaikan

dengan kerangka referensi. Kerangka referensi seseorang terbentuk

dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, pendidikan,

gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan

sebagainya.

2. Faktor situasi dan kondisi

Yang dimaksudkan dengan situasi disini yaitu situasi komunikasi

pada saat komunikan menerima pesan yang disampaikan.

Sedangkan maksud dari kondisi yaitu state of personality

komunikan ialah keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat

menerima pesan komunikasi.

Selanjutnya pesan yang disampaikan disesuaikan dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik

informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. Pesan komunikasi terdiri atas isi

pesan (the content of the massage) dan lambang (symbol). Dalam kehidupan

sehari-hari banyak isi pesan komunikasi yang disampaikan kepada komunikan

dengan menggunakan gabungan lambang, seperti pesan komunikasi melalui

media surat kabar, film, atau televisi.

2.2.4 Evaluating

Evaluasi merupakan tahap akhir pada proses ini. Pada tahap evaluasi harus

dapat menjawab pertanyaan apakah kegiatan yang telah dilakukan dapat

mengatasi masalah yang ada dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bila belum mencapai tujuan yang ditentukan maka perlu dikaji kembali tahpan-
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tahapan yang dilalui. Begitulah seterusnya proses yang harus dilakukan oleh

perusahaan yaitu terus menerus dan berkesinambungan.

Evaluasi dapat diukur melalui pendapat dan sikap komunikan setelah

kegiatan selesei. Selain itu keberhasilan program ditentukan oleh menejemen

puncak perusahaan melalui sebuah proses yang dihadiri langsung pada pimpinan

perusahaan.biasnya rapat evaluasi perusahaan dilakukan pada akhir periode kerja

setiap tahunnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat ditentukan kebijakan

perusahaan selanjutnya. Kebijakan perusahaan selanjutnya didapatkan dari hasil

evaluasi mengenai tercapainya tujuan pada program sebelemnya selain itu

pengalaman dalam mengkomunikasikan program meliputi faktor pendukung dan

penghambat memperngaruhi kebijakn perusahan di kemudian hari.

2.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Komunikasi

Komunikasi baik secara makro (planned multimedia strategy) maupun

secara mikro (single communication medium strategy) mempunyai fungsi ganda:

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif,

persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran utnuk

memperoleh hasil yang optimal.

b. Menjembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) akibat kemudahan

diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang

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

Dalam dunia bisnis, tujuan strategi pada umumnya adalah untuk

menentukan dan mengkomunikasikan gambaran tentang visi perusahaan melalui

sebuah sistem tujuan utama dan kebijakan. Strategi menggambarkan sebuah arah
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yang didukung sumberdaya yang ada. Sementara itu, R. Wayne Pace, Brent D.

Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya Techniques for Effective

communications (Effendy:2009:32), menyatakan bahwa tujuan sentral strategi

komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu :

a. to secure understanding

b. to establish acceptance

c. to motivate action.

Pertama adalah to secure understanding, memastikan bahwa komunikan

mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah mengerti dan menerima,

maka penerimaannya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya

kegiatan dikomunikasikan (to motivate action).

2.4 Corporate Social Responbility (CSR)

Definisi CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi

perusahaan yang disesuaikan dengan needs,desire,want, dan interest publik.

Berikut adalah beberapa definisi CSR menurut para ahli dalam buku CSR Antara

Teori dan Kenyataan (Rahman:2009).

1. Menurut Chambers CSR adalah melakukan tindakan sosial termasuk

kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang

dituntut peraturan perundang-undangan.

2. Menurut Trinidads & Tobacco Bureau of Standards, CSR adalah

komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal,

dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan
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peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas

lokal, dan masyarakat yang lebih luas.

3. Menurut The World Business Council for Suistanable Development,

CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan perusahaan, keluarga

karyawan tersebut, berikut komunitas stempat (lokal), dan masyarakat

secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Meski memiliki banyak definisi, namun secara esensi CSR merupakan

wujud dari giving back dari perusahaan kepada masyarakat. Perihal ini dapat

dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat

tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada stakeholders.

Di Indonesia, CSR secara gencar dikampanyekan oleh Indonesia Busines

Link (IBL), disini ada lima pilar aktivitas CSR, yaitu:

1. Building human capital

Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang

handal, disisi lain, perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan

masyarakat.

2. Strengtening economies

Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya,

agar terjadi pemerataan kesejahteraan.

3. Assesing social shesion

Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak

menimbulkan konflik.



30

4. Encouraging good governance

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada Good

Corporate Governance (GCG).

5. Protecting the environtment

Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

Dalam prakteknya di lapangan, suatu kegiatan disebut CSR ketika

memiliki sejumlah usur berikut.

1. Continuity dan sustainability atau berkesinambungan dan

berkelanjutan

2. Community empowerment atau pemberdayaan komunitas

3. Two ways, artinya program CSR bersifat dua arah. Korporat bukan lagi

hanya sebagai komunikator tapi juga harus mendengarkan aspirasi dari

komunitas.

2.5 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi

komunikasi Bentoel Grup dalam mensukseskan pelaksanaan program. Strategi

komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan komunikasi

program CSR Bentoel Grup dengan meninjau penetapan tujuan program CSR,

peranan komunikator dalam mengkomunikasikan program CSR, penentuan publik

sebagai komunikan, penyusunan pesan dan pemilihan media penyampai pesan.

Serta meninjau evaluasi yang dilakukan Bentoel Grup setelah pelaksanaan

program CSR.


