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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

A. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “stratos” 

yang artinya tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Dari pengertian 

kata-kata tersebut, strategi memiliki makna memimpin tentara. Kemudian 

muncul kata strategos yang berarti pemimpin tentara pada tingkat atas. Dari 

istilah-istilah tersebut strategi adalah konsep militer yang dapat diartikan 

sebagai seni perang para jenderal (The Art of General), atau suatu rancangan 

yang yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam suatu strategi 

ada prinsip yang harus dicamkan, yakni tidak ada sesuatu yang berarti dari 

segalanya kecuali mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh musuh, 

sebelum mereka mengerjakannya (Cangara, 2013: 61). 

Makna strategi yang ditampilkan oleh Peter Drucker (1954) 

mulanya berasal dari pertanyaannya tentang apa bisnis kita dan bagaimana 

seharusnya, walaupun yang pertama kali merumuskannya adalah Chandler, 

Jr (1966) berpendapat bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai “penetapan 

dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan 

serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut” (Salusu, 1996: 88). Marthin-Anderson yang 

dikutip oleh Cangara (2013: 61) merumuskan “Strategi adalah seni di mana 

melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber 
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daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan 

yang maksimal dan efisien.” Kemudian Karl von Clausewitz (1780-1831) 

seorang pensiunan jenderal Prusia dalam bukunya On War merumuskan 

strategi sebagai suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk 

mencapai tujuan perang. 

Nuryanti (2013) menyatakan bahwa strategi pada hakekatknya 

adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai tujuan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang dapat mempermudah arah menuju tujuan saja, tetapi juga harus 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Sehingga strategi 

komunikasi adalah pedoman dari suatu perencanaan komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan. Agar tujuan dapat 

diraih maka strategi komunikasi harus bisa menunjukkan operasionalnya 

secara taktis yang harus dilakukan, namun pendekatannya bisa berbeda-beda 

tergantung pada situasi dan kondisi. Adapun pendapat Liliweri (2011: 133) 

yang menyatakan bahwa strategi juga disebut sebagai metode, teknik, atau 

cara komunikasi bekerja agar kita dapat mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Christense, Andrews, dan Bower berpendapat  bahwa strategi 

adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan 

menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu (Salusu, 1996: 89).  

Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

merupakan serangkaian tindakan terencana dan realistis yang dapat 

direalisasikan untuk mencapai tujuan, yakni mengenai “apa tujuannya”, dan 
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tentang “bagaimana cara mencapainya”. Oleh karena itu untuk mencapai 

tujuan, maka kita harus merencanakan tentang langkah-langkah yang 

seharusnya dilakukan. 

 

B. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi merupakan suatu proses kegiatan yang akan selalu 

melekat dalam kehidupan manusia. Astrid (1998: 29) mengemukakan 

bahwa perkataan komunikasi berasal dari kata communicare yang dalam 

bahasa Latin memiliki makna “berpartisipasi atau memberitahukan”, 

menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat 

yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan 

jawaban, tanggapan, atau arus balik (feedback). Kata communis berarti milik 

bersama atau berlaku dimana-mana.  

Menurut Verderber yang dikutip oleh Mulyana (2010: 5) 

mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi 

sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan 

orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi 

pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu hal pada saat tertentu. Menurutnya, sebagian keputusan ini 

dibuat sendiri, dan sebagian lagi melalui beberapa pertimbangan yang 

matang. Semakin penting keputusan yang dibuat, maka akan semakin hati-

hati tahapan yang dilalui untuk membuat keputusan. Pengertian komunikasi 

secara pragmatis menurut Effendi (2004: 5) bahwa komunikasi  adalah 
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proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara 

langsung (lisan) ataupun melalui media.  

Lasswell dalam Mulyana (2005: 62) mengatakan bahwa cara yang 

baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan 

sebagai berikut: Who Says What in Which Channel to Whom with What 

Effect?. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator, 

pesan, media, komunikan dan efek. Sehingga menurut paradigma tersebut 

komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikannya dengan bantuan media yang nantinya akan 

menimbulkan efek tertentu bagi komunikannya. 

Jika dikaji secara mendalam, maka unsur-unsur komunikasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengirim Pesan (Komunikator) 

Komunikator adalah pengirim pesan, dimana pesan tersebut 

memiliki motif dan tujuan. Ada yang menyebut pengirim pesan atau 

komunikator dengan istilah “pengirim” saja atau disebut juga 

“sumber” (Soyomukti, 2012: 58-59). Dalam strategi komunikasi untuk 

membangun efek komunikasi yang diinginkan, maka komunikator 

harus memiliki kredibilitas dan kejujuran. Transparansi pada setiap 

pengambilan keputusan strategis akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan komunikannya (Nuryanti,  2013). Dalam Cangara (2013: 
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108) dituliskan bahwa untuk memilih komunikator yang baik, ada 3 

indikator yang menjadi ukurannya, diantaranya: 

a. Tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas). 

Menurut Aristoteles, kredibilitas bisa didapatkan jika 

komunikator memiliki: ethos, yakni karakter kepribadian 

komunikator sehingga ucapannya dapat dipercaya; pathos ialah 

kekuatan komunikator untuk mengendalikan emosi 

pendengarnya; logos, yakni kekuatan yang dimiliki komunikator 

melalui argumentasinya. 

b. Memiliki daya tarik (attractive). 

c. Memiliki kekuatan (power), kekuatan di sini adalah kekuatan 

dalam mengendalikan diri sendiri. 

2. Pesan 

Soyomukti (2012: 61) mendefinisikan pesan sebagai segala 

sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk 

mewujudkan motif komunikasinya. Pesan sebenarnya merupakan 

sesuatu yang bersifat abstrak (konseptual, ideologis, dan idealistic). 

Tetapi ketika pesan disampaikan dalam bentuk simbol (non verbal) 

atau bahasa (verbal) maka pesan yang bersifat abstrak menjadi 

konkret. Dalam penentuan strategi komunikasi, pengemasan pesan 

yang tepat merupakan penentu keberhasilan setelah komunikator yang 

kredibel (Nuryanti, 2013).  
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Oleh karena itu agar komunikasi yang dilaksanakan dapat lebih 

efektif, maka pesan yang disampaikan seharusnya memenuhi syarat-

syarat yang dirumuskan oleh Wilbur Schramm (1995) dalam Nuryanti 

(2013) sebagai berikut: 

a. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. 

b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga 

sama-sama dapat dimengerti. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran 

dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan 

itu. 

d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh 

kebutuhan tadi, yang layak bagi situasi kelompok di mana 

sasaran berada pada saat ia gerakkan untuk memberikan 

tanggapan yang dikehendaki. 

3. Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi 

Saluran dan media komunikasi menurut Soyomukti (2012: 

62) merupakan unsur komunikasi yang dibutuhkan komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan. Saluran komunikasi dapat 

berjalan baik ada media atau tidak, misalnya saja dengan tatap muka. 

Namun, komunikasi juga berjalan dengan bantuan media komunikasi, 
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yakni alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk 

mengantarkan pesannya agar sampai ke komunikan.  

4. Penerima Pesan: Komunikan 

Penerima (komunikan) merupakan target atau sasaran dari 

pesan. Dalam proses komunikasi, terutama dalam komunikasi 

antarpribadi peran komunikator dengan komunikan bersifat dinamis, 

dapat saling berganti (bertukar pesan). Komunikan dapat terdiri dari 

satu orang ataupun banyak orang (Soyomukti, 2012: 60). 

5. Efek Komunikasi 

Soyomukti (2012: 64) mengartikan efek komunikasi sebagai 

situasi yang diakibatkan oleh pesan komunikator dalam diri 

komunikannya. Efek komunikasi dapat berupa 3 hal : 

a. Efek kognitif, yaitu bahwa dengan melakukan komunikasi 

seseorang menjadi tahu tentang sesuatu. Dalam efek ini 

komunikasi memberikan informasi. 

b. Efek afektif, yakni dengan adanya pesan yang disampaikan 

maka akan terjadi perubahan perasaan dan sikap dari 

komunikannya. 

c. Efek konatif, merupakan efek yang berupa perubahan tingkah 

laku atau tindakan dari komunikan karena menerima pesan dari 

komunikator, sehingga komuikan terdorong untuk melakukan 

sesuatu.  
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Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena 

memang selalu ada dalam sebuah proses komunikasi. Selain itu, unsur-unsur 

tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dari suatu komunikasi.  

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian pesan yang terjadi antara dua orang 

atau lebih, yakni komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan 

(penerima pesan) melalui media yang sesuai dengan tujuan untuk 

menimbulkan efek tertentu pada  komunikan. 

Organisasi sendiri terbentuk melalui komunikasi ketika individu-

individu di dalamnya saling berinteraksi satu dengan yang lainya untuk 

mencapai tujuan bersama (Morissan, 2013: 383). Masmuh (2010: 4) 

menyatakan bahwa dalam organisasi komunikasi menjadi sistem aliran yang 

menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi 

sehingga menghasilkan sinergi. Komunikasi yang efektif dapat menjamin 

tercapainya tujuan-tujuan organisasi.  

Tubbs dan Sylvia (1996: 166) menyatakan beberapa ciri utama 

komunikasi organisasional adalah factor-faktor struktural dalam organisasi 

yang mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang 

diharapkan. Misalnya, seorang pengajar yang diharapkan berperilaku 

tertentu dalam jam perkuliahan. Pada acara sosial, dia mungkin sangat 

berbeda karena aturan tersebut tidak diterapkan dalam keadaan khusus ini. 

Pace dan Faules (2005) mengklasifikasikan definisi komunikasi 

organisasi menjadi dua, yakni definisi fungsional dan definisi interpretative. 
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Definisi fungsional komunikasi organisasi adalah sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan di antara unit-unit komuikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu. Suatu hubungan organisasi terdiri dari unit-unit 

komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan 

lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Sedangkan definisi 

interpretatifnya cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan 

yang terkandung dalam suatu “batas organisasional (organization 

boundary)”.  Dengan kata lain, definisi interpretative komunikasi organisasi 

adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, 

memelihara, dan mengubah organisasi. Jadi, perspektif interpretative 

menekankan peranan “orang-orang” dan “proses” dalam menciptakan 

makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang, namun juga dalam 

“transaksi” itu sendiri. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah 

penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi. 

Bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya 

bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi (Masmuh, 2010: 

5). 

Redding dan Sanborn dalam Muhammad (2005: 65) berpendapat 

bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi 

dalam organisasi yang kompleks. Hal yang termasuk dalam bidang ini 

adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan 

pengelola, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari 

bawahan kepada atasan, komunikasi dari orang-orang yang sama 
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kedudukannya, keterampilan komunikasi dan berbicara, mendengarkan, 

menulis, dan komunikasi evaluasi program. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut membuktikan bahwa dalam 

organisasi para anggotanya diikat oleh aturan organisasi yang mengharuskan 

dia bersikap dan bertindak sesuai dengan peranannya dalam organisasi 

tersebut. Dalam suatu organisasi komunikasi berfungsi sebagai penghubung 

antara anggota satu dengan lainnya untuk saling bertukar informasi dengan 

tujuan memperoleh pemahaman yang sama dan bekerja sama mencapai 

tujuan organisasinya. Komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat 

mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi.  

Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi seperti yang 

dinyatakan oleh Sendjaja (2002) bahwa organisasi yang berorientasi untuk 

mencari keuntungan (profit) atau nirlaba (non profit) memiliki empat fungsi 

organisasi, antara lain: 

1. Fungsi informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses 

informasi (information-processing system). Maksudnya ialah, seluruh 

anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi 

yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang di 

dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan 

oleh semua orang dalam organisasi.  
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2. Fungsi Regulatif 

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua 

hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan 

atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yakni 

mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua 

informasi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga memiliki 

kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam 

struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan 

atas supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Namun, sikap bawahan untuk menjalankan perintah bergantung pada 

hal-hal berikut: 

a. Keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah; 

b. Kekuatan pimpinan dalam memberikan sanksi; 

c. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang 

pimpinan sekaligus sebagai pribadi; 

d. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima oleh bawahan. 

Kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada 

dasarnya berorientasi pada kerja. Maksudnya ialah bawahan 

membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan 

tidak boleh dilaksanakan. 
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3. Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan 

tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Adanya kenyataan ini maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk 

mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Sebab, 

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan 

menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan jika 

pimpinan sering menunjukkan kewenangan dan kekuasaannya. 

4. Fungsi integratif 

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan media 

khusus dalam organisasi (bulletin atau newsletter) dan laporan 

kemajuan organisasi. Selain itu ada saluran komunikasi informal, 

seperti perbincangan antarpribadi di luar jam kerja, pertandingan 

olahraga, atau kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas tersebut 

dapat menumbuhkan keinginan anggota organisasi untuk 

berpartisipasi lebih besar dalam organisasinya. 
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C. Strategi Komunikasi Organisasi 

Untuk menyukseskan sebuah program atau kegiatan-kegiatan 

organisasi maka dimulai dari keefektifan komunikasi dalam organisasi itu 

sendiri. Sehingga dibutuhkan strategi komunikasi organisasi yang baik. 

Hallahan et al. (2007) dalam Poentari (2013) mendefinisikan strategi 

komunikasi sebagai penggunaan tujuan komunikasi oleh organisasi untuk 

memenuhi misinya. Muhammad (2009: 01) menyebutkan bahwa dengan 

adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar 

dan begitu pula sebaliknya.  

Rogers (1982) memberi batasan pengertian dari strategi 

komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah 

laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi organisasi 

merupakan kiat atau taktik yang digunakan untuk membangun keefektifan 

komunikasi dalam suatu organisasi dengan tujuan mengubah tingkah laku 

melalui suatu gagasan (Cangara, 2013: 61). 

Menurut Anwar Arifin (1984: 10) menyatakan bahwa 

sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional 

tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Sehingga 

merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan 

situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di 

masa depan, guna mencapai efektivitas. Liliweri (2014: 312) menyatakan 

bahwa strategi organisasi merupakan gambaran mengenai metode dan 
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teknik, cara-cara dan terutama seni bekerja untuk mencapai visi dan misi 

organisasi. Kemudian menurut Pace dan Faules (2005: 170) menyatakan 

bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi organisasi adalah tentang 

bagaimana menyampaikan pesan atau informasi ke seluruh bagian 

organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian 

organisasi.  

Definisi lain dikemukakan oleh Effendy (2006: 135) yang 

menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah metode atau langkah-

langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah pendapat, 

sikap dan perilaku baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung 

melalui media. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari strategi 

komunikasi dalam organisasi ini adalah mencapai kesamaan makna 

antaranggota organisasi. Semakin efektif komunikasi dalam organisasi maka 

akan semakin mudah pula bagi organisasi mencapai tujuannya. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa, strategi komunikasi organisasi merupakan taktik atau cara-cara yang 

dilakukan anggota organisasi untuk menyampaikan dan mendapatkan 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung guna menciptakan 

komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. 

Selain itu strategi komunikasi dalam organisasi juga ditujukan untuk 

mengubah pendapat, sikap dan perilaku komunikan. 

 



23 
 

D. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi Organisasi 

Menurut Gibson et al. dalam Ulbert (2007: 228) yang dikutip oleh 

Limanjaya (2013) strategi komunikasi dalam organisasi memerlukan 

tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Mendorong saling percaya 

Komunikasi dimulai dari suasana saling percaya yang 

diciptakan antara komunikator dengan komunikannya. Apabila tidak 

ada rasa saling percaya maka komunikasi tidak akan berhasil. Tidak 

adanyarasa saling percaya akan menghambat proses komunikasi.  

2. Meningkatkan umpan balik 

Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dikurangi apabila 

proses umpan balik dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme umpan 

balik dalam organisasi sama pentingnya dengan komunikasi 

antarpribadi. Komunikator memerlukan adanya umpan balik sehingga 

mereka tahu apakah pesan yang disampaikan telah dipahami atau belum 

oleh komunikannya.  

3. Mengatur arus informasi 

Mengatur arus informasi ditujukan agar tidak memberikan 

beban informasi kepada pihak komunikan sehingga hanya informasi 

penting dan diperlukan oleh komunikan yang disampaikan oleh 

komunikator. Komunikasi diatur mutunya, jumlahnya, dan cara 

penyampaiannya. Informasi yang disampaikan harus sistematis, ringkas 

dan memiliki bobot kepentingan yang cukup. Menurut Arifin (1984: 
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74) cara penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cara bertatap 

muka dan melalui media komunikasi, tergantung pada sasarannya. 

4. Pengulangan 

Pengulangan informasi dapat membantu komunikan untuk 

menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau terlalu sulit dipahami 

pada saat pertama kali didengar. Bagi seorang manajer, permasalahan-

permasalahan penting yang tidak disampaikan kepada bawahan dapat 

diulangi paling tidak dua tiga kali. 

5. Menggunakan bahasa yang sederhana 

Bahasa yang kompleks maupun istilah-istilah teknis dapat 

menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh komunikannya. Hampir 

setiap gagasan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana 

sehingga setiap orang dapat memahaminya. 

6. Penetapan waktu 

Suatu permasalahan dalam komunikasi di mana komunikator 

mulai menyampaikan pesan pada saat penerima belum siap untuk 

mendengarkannya. Beberapa orang menjumpai bahwa pesan yang 

disampaikan kepadanya tidak sistematis sehingga mereka tidak dapat 

menghubungkan satu topik pembicaraan dengan topik pembicaraan 

lainya. Oleh karena itu, cara yang tepat adalah dengan mengelola waktu 

untuk berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat tersusun 

dengan baik, ringkas dan mudah dipahami. 
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Itulah tindakan-tindakan strategi komunikasi organisasi yang 

dapat dilakukan agar komunikasi organisasi dapat berjalan dengan 

lancar. Tujuan dari strategi komunikasi ini adalah terjadinya 

komunikasi yang efektif, melalui komunikasi efektif, maka kerjasama 

antaranggota untuk menjalankan kegiatan atau program organisasi 

dapat lebih efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Pace 

dan Faules (1994) dalam Ruslan (2008: 37) ada beberapa fungsi dari 

strategi komunikasi, antara lain: 

a. To secure understanding, untuk memastikan bahwa terjadi suatu 

pengertian dalam berkomunikasi dan memberikan suatu pengaruh 

kepada komunikannya melalui pesan yang disampaikan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

b. To establish acceptance, yakni tentang bagaimana cara penerimaan 

itu terus dibina dengan baik dengan mempertegas makna pesan 

yang disampaikan kepada komunikan guna memperoleh feedback. 

c. To motive action, yakni penggiatan untuk memotivasi komunikan 

untuk mempengaruhi dan mengubah perilakunya sesuai dengan 

yang diinginkan komunikator. 

2.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan masalah utama yang menjadi objek 

penelitian yang akan menjadi arah bagi penelitian (Prastowo, 2014: 47). 

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti ialah pada strategi 

komunikasi organisasi Gerakan Peduli Sosial untuk menyukseskan program 
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bakti sosial dalam bentuk kegiatan pembagian donasi kepada beberapa 

warga miskin yang diadakan pada bulan Desember 2015 lalu.  

Strategi komunikasi organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah serangkaian tindakan terencana yang direalisasikan dalam organisasi 

guna meningkatkan keefektifan komunikasi antar anggota Gerakan Peduli 

Sosial, yakni mengenai apa tindakan yang harus dilakukan dan bagaimana 

cara melakukannya untuk menyukseskan program bakti sosial tersebut. 

Langkah-langkah strategi komunikasi organisasi yang akan dibahas yakni 

dimulai dari mendorong saling percaya, meningkatkan umpan balik, 

mengatur arus informasi, pengulangan, menggunakan bahasa yang 

sederhana dan penetapan waktu dalam penyampaian pesan mengenai 

kegiatan pembagian donasi di bulan Desember 2015 lalu.  


