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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Komunikasi dan Aspeknya

2.1.1 Hakikat Komunikasi

Definisi daripada komunikasi sangat beragam. Para ilmuwan dalam ilmu

komunikasi mendefinisikan sebagai berikut: istilah komunikasi berasal dari

bahasa Inggris communication, dari bahasa latin communicatus, yang mempunyai

arti berbagi atau menjadi milik bersama.1 Dikutip dalam buku Canggara mengenai

hakikatnya komunikasi adalah kegiatan antara satu manusia atau lebih dalam

menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Selain itu, komunikasi juga

diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktifitas

komunikasi tersebut. Diartikan juga sebagai penyampaian pesan oleh manusia ke

manusia lainnya dimana makna dari pesan yang disampaikan oleh komunikator

bisa diterima oleh komunikan atau penerima pesannya. Apabila makna pesan

tidak dapat dipahami oleh komunikan maka komunikasi tidak berjalan.Everett M.

Rogers (1985) juga memaparkan bahwa komunikasi adalah proses pengalihan ide

dari sumber kepada penerima untuk mengubah tingkah laku penerima pesan.2

Pemaparan mengenai definisi di atas dapat kita pahami bahwasannya

komunikasi adalah proses penyaluran informasi dari seseorang atau ke orang lain

dengan tujuan tertentu dan dapat dipahami. Komunikasi merupakan aktifitas

1Effendi, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2009. Hal 9
2Dikutip dari Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013. Hal 33



10

pertukaran, partisipasi komunikasi membangun makna dari pesan secara

kooperatif. Dalam proses komunikasi, partisipan komunikasi selalu

menegosiasikan makna.

Definisi komunikasi menurut komunitas @ogeSkatoK dan

@berbaginasiMLG di Malang adalah penyampaian pesan oleh satu manusia ke

manusia yang lainnya dengan tujuan tertentu dan dapat dipahami. Tujuan dari

pada kedua komunitas ini adalah untuk mengajak semua orang berbuat kebaikan

dengan membagikan makanan kepada yang membutuhkan.

Komunikasi yang baik adalah antara komunikator dan komunikan saling

mengerti dan memahami apa yang mereka komunikasikan sehingga terjadi

perubahan sikap atau tingkah laku yang menerima pesan. Komunikasi dalam

masyarakat dibagi menjadi 5 jenis:3

a. Komunikasi individu dengan individu (komunikasi antarpribadi)

Komunikasi antar perseorangan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara

langsung (tanpa media) mapun secara tidak langsung (menggunakan media).

b. Komunikasi kelompok

Memfokuskan pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok-kelompok

kecil.

c. Komunikasi organisasi

Bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan Jaringan organisasi.

Komunikasi organisasi melibatkankomunikasi antar pribadi dan komunikasi

kelompok.

3Bungin, M. Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, danDiskursus Teknologi
Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana, 2006. Hal  31-32
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d. Komunikasi sosial

Salah satu bentuk komunikasi yang intensif, dimana komunikasi terjadi secara

langsung antara komunikator dan komunikan sehingga situasi komunikasi

berlangsung dua arah dan lebih ditunjukan pada suatu proses integrasi sosial

e. Komunikasi masa

Komunikasi yang berlangsung pada masyarakat luas dan melibatkan adanya

suatu media masa.

Pembagian jenis komunikasi di atas berdasarkan kuantititas komunikan

dan komunikator dalam berkomunikasi serta tujuan dari pada adanya komunikasi

itu sendiri, sehingga dengan mengetahui tujuan komunikasi yang akan dijalin

dengan manusia lain maka seseorang dapat memposisikan sikap, tingkah laku

serta model berbicara yang tepat dengan penerima pesan.

Dalam pembahasan jenis komunikasi, komunitas @ogeSkatoK dan

@berbaginasiMLG di Malang masuk dalam jenis komunikasi kelompok karena

terdiri dari beberapa orang individu yang berinteraksi, dan juga termasuk dalam

komunikasi sosial karena tertuju pada suatu proses integrasi sosial begitu juga

dengan komunikasi massa yang melibatkan adanya suatu media massa yang

berupa akun instagram dan twitter.

2.1.2 Fungsi Komunikasi

Menurut Widjaja (1998) arti fungsi komunikasi tidak hanya diartikan

sebagai pertukaran pesan tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok

mengenai penyampaian data, ide ataupun fakta.4 Maka fungsi komunikasi dalam

4Widjaja, A. W, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: Bina Aksara, 1998. Hal 60
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sistem sosial sebagai berikut:

a. Informasi

Pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran berita, fakta, gambar, dan pesan

yang dibutuhkan agar dapat secara jelas mengena terhadap kondisi lingkungan

dan orang lain agar dapat mengambil kepentingan yang benar.

b. Sosialisasi

Mengharapkan setiap orang atau anggota masyarakat sadar akan fungsi

sosialnya di masyarakat

c. Motivasi

Menjelaskan tujuan masyarakat jangka pendek dan jangka panjang.

d. Perdebatan dan Diskusi

Menyediakan dan saling tukar menukar fakta yang perlu untuk persetujuan atau

menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

e. Pendidikan

Menggali  ilmu pengetahuan untuk mendorong perkembangan intelektual yang

diperlukan oleh semua bidang kehidupan.

f. Memajukan Kebudayaan

Penyebaran hasil kebudayaan dan seni untuk melestarikan kebudayaan di

masyarakat.

g. Hiburan

Penyebaran simbol, suara, serta imej dari drama, tari kesenian, dan lain-lain

untuk kesenangan individu atau kelompok.
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h. Integrasi

Peluang agar kelompok maupun individu agar saling mengenal dan

menghargai kondisi, pandangan, dan keinginan orang lain.

Selain pendapat Widjaja di atas, Liliweri (2011) juga menambahkan fungsi

sosial komunikasi yaitu fungsi pengawasan, fungsi menjembatani, fungsi

sosialisasi nilai, dan fungsi menghibur. 5

Dari keempat fungsi sosial yang dipaparkan tersebut sangat berguna bagi

perkembangan serta kelancaran sebuah komunikasi khususnya komunikasi yang

dilakukan oleh sebuah organisasi sosial. Fungsi ini juga berlaku bagi komunikasi

antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok

dengan kelompok. Karena fungsi sosial dari komunikasi pada dasarnya mencakup

semua aspek sosial yang ada di masyarakat. Komunitas @ogeSkatoK dan

@berbaginasiMLG di Malang memfungsikan komunikasi sebagai fungsi sosial

yang mana sesuai dengan yang didefinisikan fungsi komunikasi menurut Liliweri

di atas.

2.1.3 Tujuan Komunikasi

Komunikasi dilakukan tentunya mempunyai tujuan tertentu, tujuan yang

dimaksud disini menunjuk pada suatu hasil atau akibat yang diinginkan oleh

pelaku komunikasi. Menurut Onong Uchjana Effendi (2009) dalam buku

Dimensi–dimensi Komunikasi tujuan komunikasi adalah sebagai berikut6:

a. Perubahan Sosial/Mengubah Masyarakat (To Change The Society)

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhir supaya

5Liliweri, Alo, Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana, 2011. Hal 56
6Ibid, Effendi, Onong Uchjana, IlmuKomunikasi ... Hal 8
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masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu

disampaikan. Misalnya supaya masyarakat ikut serta dalam pemilu, ikut serta

dalam berperilaku sehat, dan lain sebagainya.

b. Perubahan Sikap ( To Change The Attitude )

Kegiatan memberikan berbagai informasi padamasyarakat dengan tujuan

supaya masyarakat akan berubahsikapnya.

c. Perubahan Opini, Pendapat ( To Change The Opinion )

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengantujuan akhirnya

supaya masyarakat mau berubah pendapat danpersepsinya terhadap tujuan

informasi itu disampaikan.

d. Perubahan Perilaku ( To Change Behavior )

Kegiatan memberikan berbagai informasipada masyarakat dengan tujuan

supaya masyarakat akan berubah perilakunya.

Tujuan komunikasi pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan

perubahan atau timbal balik dari komunikan atau si penerima pesan sesuai dengan

apa yang komunikator harapkan. Komunitas @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG

di Malang  menggunakan komunikasi dengan tujuan adanya perubahan sosial,

perubahan sikap, perubahan pendapat dan perubahan perilaku merupakan tujuan

umum komunikasi yang dapat dicapai apabila penyampaian dan pemberian

informasi dilakukan secara baik dan benar.

2.1.4 Unsur-unsur Komunikasi

Effendi (1999) mengungkapkan bahwasannya penegasan unsur-unsur
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dalam proses komunikasi tersebut antara lain7:

a. Sender yaitu Komunikator yang menyampaikan pesan pada komunikan atau

penerima pesan. Pesan yang disampaikan berupa lisan atau tulisan, kepada

individu atau kelompok.

b. Encoding yaitu Penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk

lambang yang kemudian menjadi suatu pesan yang disampaikan kepada

penerima. Gagasan dalam bentuk lambang dapat berupa pikiran dalam bentuk

simbol, lambang atau gambar baik lisan maupun tulisan.

c. Message yaitu Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang

disampaikan oleh komunikator. Sebaiknya sebuah pesan itu memiliki tema

sehingga dapat dijadikan sebagai pengarah dalam usaha untuk mengubah sikap

dan tingkah laku komunikan.

d. Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator

kepada komunikan. Media yang digunakan dapat diterima oleh panca indera.

e. Decoding yaitu penguraian isi sandi yaitu proses dimana penerima

(komunikan) menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh

komunikator kepadanya.

f. Receiver yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan

dapat digolongkan menjadi tiga jenis yakni personal (ditujukan kepada sasaran

tunggal), komunikasi kelompok (komunikasi yang ditujukan kepada kelompok

tertentu) dan komunikasi massa (komunikasi kepada massa atau dengan

menggunakan media massa).

7Effendi, Onong Uchjana, Dinamika Komunikasi. Bandung: RemajaRosdakarya, 1999. Hal 18
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g. Response yaitu tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah pesan

diterima.

h. Feedback yaitu Umpan balik, yakni tanggapan seorang komunikan apabila

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

i. Noise yaitu Gangguan tidak terencana yang dapat menjadi penghambat proses

komunikasi.

Unsur-unsur dalam komunikasi perlu diketahui dan dipahami dalam

berkomunikasi agar terjalin komunikasi yang baik dan berkualitas. Hal ini

dikarenakan komunikasi tidak hanya sebuah pembicaraan atau omongan atau

sekedar hanya memfungsikan alat ucap akan tetapi komunikasi adalah proses

sharing atau penyaluran informasi atau pesan antara komunikator dengan

komunikan dengan memperhatikan sikap dan tanggapan dalam berkomunikasi.

2.1.5 Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi yaitu suatu usaha yang sistematis dalam

pengalokasian sumber daya serta pengorganisiran aktifitas manusia untuk

mencapai atau merealisasikan tujuan komunikasi. Seperti halnya organisasi sosial

lainnya @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG di Malang juga melakukan

perencanaan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan bagi-bagi.

Ada beberapa pokok pikiran tentang definisi perencanaan sosial menurut

Cangara (2013) yaitu: perencanaan komunikasi dinyatakan sebagai usaha yang

disengaja, merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan seni komunikasi yang

disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya,

menggunakan unsur-unsur komunikasi, menetapkan alokasi sumber daya,
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memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan memerlukan pengukuran hasil atau

evaluasi agar pelaksanaan perencanaan komunikasi bisa berjalan lancar dan

tercapai tujuan komunikasi.8 Pelaksanaan perancangan komunikasi di

@ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG di Malang juga melibatkan semua

komponen yang ada dalam sistem di komunitas. Perencanaan pada dasarnya

dibedakan atas dua tipe yaitu9:

a. Perencanaan Komunikasi Strategik

Ialah perencanaan komunikasi yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi

dan undang-undang peraturan pemerintah, maupun nilai-nilai dan budaya yang

terdapat dalam masyarakat atau organisasi dalam mencapai tujuan yang

dijabarkan dalam bentuk visi dan misi.

b. Perencanaan Komunikasi Operasional

Perencanaan operasional yaitu perencanan yang memerlukan tindakan dalam

bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Untuk menyusun suatu

rencana diperlukan pendekatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada

dua pendekatan perencanaan yang digunakan yaitu: pendekatan perencanaan

rasional menyeluruh. Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan umum yang

merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang ingin

dicapai serta didasarkan pada spesifikasi tujuan lengkap dan menyeluruh.

Pendekatan yang kedua pendekatan perencanaan terpilah. Pendekatan ini

memfokuskan unsur-unsur subsistem yang diprioritaskan dan lebih mudah

dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan komunikasi.

8Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 45- 46
9Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 48
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Tipe perencanaan komunikasi digunakan agar seorang komunikator dapat

mengatur dalam penyampaian pesan dengan melihat sasaran dan tujuan dari

komunikasi yang akan dijalin dengan komunikan. Hal ini perlu diperhatikan guna

menghindari adanya ketidakpahaman antara komunikan dan komunikator. Selain

itu juga untuk mendapatkan hasil komunikasi yang baik, seyogyanya dengan

perencanaan komunikasi yang baik pula.

Selain pembahasan tipe perencanaan di atas, perlu adanya pembahasan

mengenai pendekatan perencanaan agar dalam menyusun perencanaan sesuai

dengan tujuan dan target sasaran yang dicapai. Menurut Banfield dan Meyerson

pendekataan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:10

a. Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh

1. Dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin

dicapai sebagai suatu kesatuan.

2. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan

terpadu.

3. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.

b. Pendekatan perencanaan terpilah

1. Mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan

langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.

2. Pelaksanaan lebih mudah dan realistis.

Mengenai hal-hal dalam perencanaan komunikasi dibahas guna dalam

pelaksanaan strategi komunikasi bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam

10 Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 52
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mencapai tujuan dari komunikasi yang dilakukan.

2.2 Strategi Komunikasi dalam Kegiatan Sosial

Kata “ strategi “ berasal dari bahasa yunani yaitu “strategos” yang artinya

komandan militer pada zaman demokrasi Athena11, dan Liliweri memaparkan

bahwa strategi juga disebut sebagai metode, teknik, atau cara komunikasi bekerja

sehingga kita dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pembahasan

mengenai strategi komunikasi kini banyak diperbincangkan diberbagai kajian

tentang masyarakat. Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang strategi

komunikasi diantaranya adalah:

Karya Devina Kristie Sisvianda (2013) mahasiswa Universitas Brawijaya

Malang yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Makasar Dalam

mensosialisasikan Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin

di Kecamatan Tamalate” hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam

pelaksanaan strategi komunikasi yang digunakan pendamping PNPM-Mpd di

Desa Kemuning Lor melalui pendekatan strategi Desain Istruksional (sosialisasi

dan pelatihan), serta strategi partisipatoris (kehadiran dan keterlibatan mayarakat).

Strategi ini dilaksanakan dengan aturan PTO (pedoman teknis operasional) dan

pendekatan interpersonal yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman

masyarakat, memantau perkembangan kegiatan, menemukan kendala kegiatan.

Sehingga pendamping secara detail akan bisa memaksimalkan pemahaman

masyarakat serta meminimalisis munculnya permasalahan pada proses kegiatan

11Ibid, Liliweri, Alo, Komunikasi Serba ....Hal 133
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SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Kemuning Lor.12

Pemaparan penelitian mengenai strategi komunikasi di atas sangat relevan

dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di @ogeSkatoK dan

@berbaginasiMLG di Malang. Dalam penelitian di atas hanya menggunakan

pendekatan strategi komunikasi pembangunan dengan beberapa pendekatan yaitu

pendekatan instuksional dan partisipatoris saja, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan menambah pendekatan strategi komunikasinya mengunakan

pendekatan perencanaan strategi yang terdiri dari pendekatan rasional menyeluruh

dan perencanaan terpilah. Serta menggunakan pendekatan perencanaan

komunikasi strategik dan operasional.

Hakikat strategi yaitu perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu

tujuan. Effendi (2009) juga menyatakan bahwa strategi komunikasi pada

hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk

mencapai satu tujuan.13 Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan

manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan.14 Strategi komunikasi

merupakan gabungan antara rencana komunikasi dengan manajemen komunikasi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi juga harus

12Devina Kristie Sisvianda. 2013. Strategi Komunikasi Dinas Sosial Makasar Dalam
mensosialisasikan Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan
Tamalate. Skripsi. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan. Hal: 45
13Ibid, Effendi, Onong Uchjana, IlmuKomunikasi .... Hal 30
14Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 80
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mampu menunjukkan cara operasionalnya secara praktis. Karena strategi

komunikasi banyak menentukan keberhasilan kegiatan komunikasi.

Ada beberapa tujuan sentral kegiatan komunikasi menurut R Wayne pace,

Bent. D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya yang berjudul

“Theniquet For EffectiveCommunicatoin” yaitu:To Secure Understanding:

komunikasi mengerti pesan yang disampaikan. To Establishes Acceptance:

pembinaan kepada penerima setelahpesan dimengerti dan diterima. To Motivation

Action: memotivasi kegiatan organisasi.15

Menurut Gibson, dkk dalam melakukan strategi komunikasi perlu adanya

tindakan berikut 16:

1. Mendorong saling mempercayai yaitu dalam komunikasi harusada rasa saling

percaya antara komunikan dan komunikator.

2. Apabila kepercayaan tidak ada maka akan menghambat proses komunikasi.

3. Meningkatkan umpan balik yaitu mekanisme umpan balik dalam organisasi

ataupun komunikasi antar pribadi sangatlah penting karena dapat mengurangi

kesalahpahaman. Komunikator juga membutuhkan umpan balik sehingga

mereka dapat mengetahui apakah pesan yang sampaikan sudah dipahami atau

belum oleh komunikan.

4. Mengatur arus komunikasi yaitu mengatur informasi agar tidak menjadi beban

bagi komunikan maka informasi yang disampaikan diutamakan hanya

informasi yang penting dandibutuhkan oleh komunikan. Informasi yang

disampaikan harus sistematis dan memiliki mutu kepentingan yang baik.

15Ibid, Effendi, Onong Uchjana, IlmuKomunikasi ....Hal 32
16Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 82-83
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5. Pengulangan akan membantu komunikan mengiterpretasikan pesan yang

kurang jelas dan terlalu sulit dipahami.

6. Menggunakan bahasa yang sederhana yaitu dengan penggunaan bahasa yang

sederhana akan memudahkan pesan yang disampaikan oleh komunikator

kepada komunikan.

7. Penetapan waktu, dengan mengelola waktu yang tepat untuk berkomunikasi

maka pesan yang disampaikan dapat tersusun dengan baik dan mudah untuk

dipahami.

2.3 Hubungan Antara Perencanaan Dan Strategi Komunikasi

Pembahasan mengenai hubungan perencanaan dan strategi sangat

berkaitan, dimana hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Alur Hubungan Perencanaan Dan Strategi Komunikasi 17

Gambar penjabaran alur hubungan di atas menjelaskan bahwasannya

perencanaan komunikasi baik strategik maupun operasional akan menghasilkan

strategi yang baik dalam pelaksanaan atau operasionalnya.

2.4 Pengertian Kampanye Sosial Dari Para Ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye berarti suatu gerakan

17 Ibid, Cangara, Perencanaan dan Strategi .... Hal 62-63

Perencanaan Komunikasi

Strategi Komunikasi

Operasional
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tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dsb).18 Sedangkan sosial

adalah semua hal yang berkenaan dengan masyarakat.19 Jadi kampanye sosial,

merupakan suatu gerakan bersama yang dilakukan untuk mengubah sesuatu yang

berhubungan dengan masyarakat agar menuju ke arah tertentu (pastinya menuju

kesesuatu yang lebih baik).

Dulu masyarakat menganggap kampanye dan propaganda adalah hal

yangsama. Namun kedua hal itu memiliki perbedaan. Perbedaan kampanye

dengan propaganda:

1. Sumber kampanye selalu dapat diidentifikasikan secara jelas.(ada lembaganya)

2. Kampanye terkait dengan batasan waktu, sedangkan propaganda tidak

3. Sifat gagasan-gagasan kampanye terbuka untuk diperdebatkan sedangkan

dalam propaganda, gagasan-gagasan yang ditawarkan dianggap mutlak benar.

4. Tujuan kampanye selalu jelas dan spesifik. Sementara propaganda tidak terlihat

jelas.

5. Kampanye sangat menekankan kesukarelaan dan menghindari pendekatan

koersif, sementara propaganda sebaliknya bahkan bersifat memaksa.

6. Dalam berkampanye ada kode etik yang mengatur cara dilakukannya kegiatan,

sedangkan dalam propaganda aturan semacam itu tidak pernah dikenal.

7. Dalam kampanye kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan agar

tujuan bisa dicapai, sedangkan dalam propaganda yang ada hanya kepentingan

satu pihaksaja.

18Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan), 1989. Hal 383
19Ibid, Tim Penyusunan Kamus Pusat ......Hal 855)
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Definisi-definisi kampanye menurut para ahli20:

1. Pfau dan Parrot (1993)

A campaign is conscious, sustained, and incremental process design to

beimplemented over a specified periode of time for the purpose of

influencingspecified audience.

2. Rogers dan Storey (1987)

Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan

tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan

secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

3. Ostergaard (2002)

Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga.

Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan kampanye selalu terkait

dengan aspek pengetahuan (knowledge)), sikap (attitude), dan perilaku

(behavioral). Ketiga aspek tersebut dengan istilah, 3A‟: awareness

(kesadaran), attitude (perilaku), dan action (tindakan).

Kampanye sosial, merupakan suatu bentuk pemasaran, berhubungan

dengan kepentingan sosial (social marketing). Pesan-pesan sosial yang

disampaikan didalamnya di rancang, di tata dan di sampaikan oleh sejumlah

lembaga nirlaba untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Inilah apa yang disebut

sebagai Pemasaran Sosial,atau Social Marketing. Pemasaran sosial, mempunyai

kekuatan luar biasa yang dapat membuat kita berhenti, berpikir dan bertindak

untuk membantu orang, atau sekelompok orang, yang bahkan tak kita kenal, bisa

20Ruslan, Rosady, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008. Hal 23-24
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jadi berasal dari budaya asing, dan tinggal ratusan kilo jauhnya.21

Pemasaran sosial adalah penerapan pemasaran yang sistematis, disertai

dengan konsep dan tehnik lain, untuk meraih keberhasilan melakukan yang

spesifik untuk kebaikan. Pemasaran sosial dapat diterapkan untuk

mengembangkan hal-hal yang baik, atau untuk membuat masyarakat menghindari

hal-hal yang tidak baik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Walaupun kampanye sosial terkadang hanya terlihat menggunakan

praktek standar pemasaran komersial untuk mencapai keberhasilan non-komersial,

ini adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Tujuan utama dari kampanye

sosial adalah kesejahteraan/kebaikan sosial. Sedangkan pemasaran komersial

bertujuan utama finansial. Tapi bukan berarti pemasaran komersial tidak bisa

berkontribusi pada kesejahteraan/kebaikan sosial.22

Pada dasarnya social marketing adalah strategi “menjual” gagasan untuk

mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan pengalaman,

penerapan strategi pemasaran dalam dunia sosial terbukti dapat memberdayakan

organisasi dalam memperoleh dukungan untuk melanjutkan hidupnya, antara lain

dalam memperoleh sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat secara

luas (fund raising).

Perbedaan mendasar antara “pemasaran komersil” dan “pemasaran sosial”

adalah pada prinsip “4 P” yang sebagai marketing mix. Di dunia bisnis “4P”,

dikenal adalah promotion (promosi), price (harga), product (produk) dan place

(tempat). Dalam pemasaran sosial ada dua hal lain yang membuat berbeda, yaitu

21http://prajnamu.multiply.com Diakses pada tanggal 25 Mei 2016
22Ibid, Ruslan, Rosady, Kiat dan Strategi .... Hal 30
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adanya partnership (kemitraan) dan policy (kebijakan).23

Pada prinsipnya, praktik pemasaran sosial tak ada artinya apabila

kemitraan tidak dijadikan tujuan organisasi. Demikian pula tak ada artinya upaya

mengubah perilaku melalui pemasaran sosial apabila tidak diikuti atau dilanjutkan

dengan upaya mendorong tersusunnya sebuah kebijakan. Yang jelas penerapan

social marketing, tujuannya bukan semata-mata fund raising (memperoleh dana)

karena dalam kenyataan social marketing juga berarti menyampaikan gagasan

secara efisien dantepat.

Pemasaran sosial mengantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi

dalam proses perubahan sosial. Pemasaran sosial berperan dalam mengarahkan

perubahan melalui perencanaan (planned social change). Tetapi memasarkan ide

sosial tidak semudah menjual produk barang. Perubahan sosial sebagai suatu

proses mencerminkan dan atau terkait dengan dinamika sosial yang menghasilkan

dampak positif maupun negatif dalam masyarakat. Dinamika perubahan struktur

sosial, dapat terkait dengan jumlah penduduk, strata sosial, kelompok sosial,

isntitusi sosial, kebijakan dan masih banyak lagi.

Perubahan yang terjadi berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat

lainnya. Ini berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat

tersebut. Penting memahami dan mengkaji masyarakat di mana perubahan sosial

itu terjadi. Pembangunan sendiri berupaya untuk mengarahkan perubahan ke arah

positif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 24

23Ibid, Ruslan, Rosady, Kiat dan Strategi .... Hal 31
24www.wikipedia.org/Social Marketing. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016


