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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pengumuman 2 kasus positif corona oleh Presiden Jokowidodo pada 

senin 2 Maret 2020, menjadikan Indonesia masuk dalam daftar negara yang 

terjangkit virus corona. Hal ini kemudian menjadi sorotan sebagian besar media 

Indonesia baik TV, Radio, dan juga Media Online.  

Berita penting tersebut langsung masuk dalam Breaking News berbagai 

stasiun TV, sebagaimana diketahui peristiwa ini merupakan kejadian yang 

sebelumnya tidak diduga- duga atau diperkirakan, berita ini menempati slot 

waktu yang tidak dijadwalkan karna sifatnya yang urgent, kemudian Viral di akun 

media sosial masyarakat. Virus corona sendiri merupakan virus yang ditemukan 

pertama kali menginfeksi warga Wuhan berusia 55 Tahun, kemudian secara 

cepat Cina telah merilis berita peningkatan kasus pasien yang terjangkit virus 

tersebut hingga 3 bulan berlanjut. Virus corona atau yang kini dikenal dengan 

kode 2019-nCoV (novel coronavirus) merupakan virus corona jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, virus corona sendiri pada 

umumnya adalah penyakit  zoonosis alias penyakit yang ditularkan dari hewan, 

hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa virus SARS-CoV ditularkan dari 

luwak atau kucing luwak ke manusia dan virus MERS CoV ditularkan dari unta ke 

manusia. Beberapa virus corona jenis lain yang telah dikenal hidup dan beredar 

pada hewan, tetapi belum terbukti menginfeksi manusia, manifestasi klinis atau 

gejala penyakit akibat virus corona baru ini umumnya muncul dalam waktu dua 

hingga empat belas hari setelah paparan terjadi, WHO menyarankan agar setiap 
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orang menghindari kontak “tanpa perlindungan” dengan hewan, memasak 

daging dan telur dengan saksama, serta menghindari kontak dekat dengan 

siapapun yang menunjukkan gejala pilek atau flu, (Winarno, 2020 : 12). 

Kehadiran pemberitaan tentang masuknya virus tersebut ke Indonesia 

sontak membuat masyarakat Indonesia menunjukkan berbagai respon, ada yang 

menyebarkan berita tersebut di akun – akun media sosial mereka, ada yang 

melakukan penelitian, ada pula masyarakat yang dengan sengaja membeli 

banyak keperluan seperti, makanan, bahan bakar, obat – obatan, vitamin, dll, 

dengan maksud mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga barang  yang 

tidak lain situasi ini juga dikenal dengan istilah punic buying.  

Kasus corona di Indonesia sejak maret  hingga akhir tahun 2020 masih 

menjadi perhatian serius semua pihak terlebih dengan melihat fakta bahwa dari 

waktu kewaktu penambahan kasus masih terus terjadi.  Hingga akhir tahun 2020 

berbagai fenomena kehidupan masyarakat indonesia terbilang sangat beragam, 

aktifitas masyarakat banyak berubah seiring dikeluarkannya berbagai kebijakan 

dari pemerintah secara nasional kemudian diikuti tindakan dan respon atas 

kebijakan tersebut pada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa sampai pada 

tingkat RT/RW.  

Kebijakan – Kebijakan pemerintah menyentuh semua lini kehidupan baik 

dibidang Ekonomi, Sosial, Hukum, Pendidikan, Budaya, dan Agama, yang secara 

otomatis memengaruhi perubahan kehidupan masyarakat secara luas. 

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat juga diartikan 

sebagai suatu perubahan sosial dimana perubahan sosial merupakan proses 

sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur – unsur budaya 
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dan sistem – sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara 

sukarela dipengaruhi oleh unsur – unsur eksternal meninggalkan pola – pola 

kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang lama kemudian menyesuaikan diri 

atau menggunakan pola – pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru, 

(Burhan Bungin, 2014: 91). 

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan tujuan menekan 

penyebaran virus corona telah merubah pola pikir dan perilaku masyarakat 

dalam beraktifitas, meski diketahui faktanya tidak semua  masyarakat patuh atas 

kebijakan – kebijakan tersebut,  hal ini dilihat dari hasil survei – survei yang 

dilakukan dilapangan oleh para peneliti, dan analisis berita di media yang 

memberitakan beberapa daerah kembali beraktiftas setelah PSBB masuk dalam 

masa New Normal Life diterapkan tanpa mengikuti protokol kesehatan, kemudian 

peningkatan kasus positif yang terus bertambah hingga akhir tahun 2020.  

Selanjutnya sebuah penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Masyarakat 

Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona dan Kiat Menjaga 

Kesejahteraan Jiwa” juga menunjukkan  hasil bahwa perilaku yang ditampilkan 

oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif 

atau pola penyimpangan dalam menilai suatu situasi  atau dalam arti lain bias 

kognitif merupakan prasangka alam bawa sadar atau sebuah kesalahan berpikir 

pada seseorang atau suatu situasi, hal inilah yang menyebabkan pandangan 

mengenai perkembangan dan keberadaan virus ditengah masyarakat ada yang 

menganggap kompleks namun ada pula yang mengabaikan (Dian Martin, 2020 : 

51). 
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Kementrian Kesehatan (KEMENKES) sejak awal kemunculan virus 

hingga akhir tahun 2020 terus mengingatkan semua lapisan masyarakat bahwa, 

kunci untuk menekan penyebaran virus Corona adalah masyarakat harus benar 

– benar melaksanakan protokol kesehatan meskipun kembali pada tatanan hidup 

yang baru dalam keadaan normal. Selama beberapa bulan hidup dibayang – 

bayangi virus corona pemerintah  telah menempuh berbagai cara untuk 

mengedukasi, memperingati bahkan memberi efek jera agar mematuhi protokol 

kesehatan maskipun masih dianggap tidak menuai hasil yang maskimal. 

Pemerintah pusat maupun daerah selaku pengemban amanah 

masyarakat tentu harus senantiasa melakukan komunikasi baik itu keadaan 

negara dan kebijakan yang akan diputuskan. Pemerintah telah memanfaatkan 

model komunikasi yang beragam agar masyarakat mampu memahami maksud 

dan tujuan berbagai kebijakan dikeluarkan. Sebagaimana kita ketahui dengan 

mengkomunikasikannya melalui berbagai saluran maka masyarakat akan 

dengan mudah membentuk pola pikir dan mengontrol perilaku dalam 

kehidupannya agar mampu secara mandiri membentengi diri dari penyebaran 

virus corona tersebut. Kecepatan dan ketepatan suatu komunikasi oleh  

pemerintah kepada masyarakat dalam situasi ini sangat  dibutuhkan mengingat 

virus ini telah ditetapkan statusnya sebagai sebuah pandemi.  

Komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 

sesuatu yang sangat penting dilakukan. Komunikasi yang efektif akan 

menghasilkan respon positif berupa tindakan dari masyarakat yang mendukung 

berbagai bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam 

jangka panjang komunikasi pemerintah kepada publik sangat diperlukan agar 
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kebijakan – kebijakan yang memerlukan peran serta masyarakat dapat berjalan 

dengan efektif, (Eri Haryanto, Desak Ketut Juniari, 2019 : 4). 

Selanjutnya sebuah buku dengan judul sistem  komunikasi Indonesia 

menjelaskan bahwa komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan 

perubahan sosial (Social Change). Komunikasi berperan menjembatani 

perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial 

masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan, komunikasi juga tidak lepas 

dari konteks sosialnya yang akan diwarnai dengan perilaku, pola, norma, pranata 

masyarakat, (Nurudin, 2014 : 48). 

Kutipan buku yang dimaksud di atas menjelaskan bahwa tindakan 

pemerintah dengan cara melakukan komunikasi secara cepat melalui berbagai 

saluran atas kebijakan – kebijakan yang telah diambil, mengharapkan 

masyarakat memiliki kesadaran untuk  mematuhi dan mentaatinya demi 

menekan peningkatan penyebaran virus corona, meskipun faktanya kasus masih 

terus meningkat, dan sangat jelas bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara yang mengalami kepanikan, hal ini disebabkan karena Indonesia belum 

memiliki pengalaman dalam menangani wabah seperti ini sejak 75 tahun terakhir.  

Karena itu, virus Corona tidak hanya berdimensi medis, tetapi juga sudah 

multi dimensi dengan tidak lepas dari persoalan – persoalan keagamaan, sosial 

budaya, politik, tata kelola, birokrasi dan juga tidak kalah pentingnya adalah 

komunikasi dan informasi. Saluran – saluran komunikasi, baik media arus utama 

maupun sosial media sangat aktif dan banyak dimanfaatkan oleh hampir semua 

warga untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tentang cara mengindari dan 

mengatasi wabah virus Corona, namun disisi lain masyarakat justru ada yang 
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semakin panik. Pentingnya mendesain komunikasi dalam penanganan krisis 

seperti kasus virus Corona memerlukan pendekatan scientific dengan langkah – 

langkah yang terukur sehingga kena sasaran, (Nur Salwiyah Gani, dkk, 2020 : 

iii).  

Pandemi virus corona  telah merubah banyak sendi – sendi kehidupan 

manusia tidak terkecuali di Indonesia, pemberitaan mengenai kasus sembuh 

ataupun meninggal akibat virus tersebut masih ditemui diberbagai stasiun TV, 

Radio, maupun media online nasional maupun lokal.  

Selama perkembangan situasi, media mengambil peran yang sangat 

penting bagi pemerintah dan juga masyarakat, kehadiran media sebagai 

penyalur informasi perkembangan virus dalam negeri terus diikuti oleh masyarkat 

dan hal ini merubah banyak pandangan dan perilaku penerima pesan dari media 

itu sendiri. Jika dilihat dalam pendapat yang dikemukakan oleh Harold Lasswell 

dalam disertasinya, bahwa kekuatan efek media massa memengaruhi khalayak, 

dalam penelitiannya ia berpendapat bahwa khalayak atau pendengar dalam 

menerima informasi yang disiarkan oleh media massa berada dalam posisi pasif, 

kemudian pendapat lain dikemukakan oleh Defleur yang dikenal dengan 

“Instinctive S-R Theory” sebagai salah satu teori efek media massa yang 

menyebutkan bahwa media dalam menyajikan stimulasi memiliki keperkasaan 

yang seragam diperhatikan oleh massa. Stimuli membangkitkan reaksi berupa 

emosi atau proses berpikir hingga kadang hampir tidak terkontrol oleh individu, 

(Andi Alimuddin Unde, 2015 : 54).  

Kasus yang berbeda akibat keberagaman jenis media yang 

menyampaikan pemberitaan mengenai virus corona menjadikan isu pandemi 
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tersebut semakin kompleks, hal ini mempengaruhi berbagai respon masyarakat. 

Media dianggap  memberikan pengaruh terhadap opini publik, Noelle-Neumann, 

menjelaskan bahwa “media tidak memberikan interpretasi yang luas dan 

seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap 

realitas secara terbatas dan sempit”. Media massa memiliki tiga sifat atas 

karakteristik yang berperan membentuk opini publik itu sendiri, (Morissan, 2014  : 

531). 

Upaya – upaya pemerintah terus mensosialisasikan, menginformasikan 

kiat – kiat menghadapi wabah virus corona sejak beberapa bulan terakhir pada 

tahun 2020 terus disuarakan secara tegas, tidak tanggung – tanggung 

pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa indonesia masih dalam masa darurat corona, salah satu hal 

yang paling dianggap sederhana oleh masyarakat namun sangat penting bagi 

perlindungan pencegahan penyebaran virus yakni peraturan menggunakan 

masker saat beraktifitas diluar rumah, terdapat sanski bagi siapapun yang  

melanggar penerapan protokol kesehatan tersebut.  

Beberapa kasus dimuat di berbagai media baik TV, Radio, Media Online 

korban – korban yang terpapar virus corona yang disebabkan karena kelalain 

dan ketidak patuhan terhadap kebijakan pemerintah  untuk mengikuti protokol 

kesehatan. Satu diantaranya dimuat dalam berita online Kompas.com yang 

memberitakan bahwa salah seorang warga yang dinyatakan positif corona kabur 

saat diisolasi dan sempat melakukan shalat di mesjid yang ditemui di jalan 

akhirnya pengunjung masjid pun diperiksa dan ada yang kemudian diisolasi, 

kejadian ini terjadi di Lombok pada selasa 28 April 2020 di RSUD Praya. Kasus 

kabur dari rumah sakit merupakan kasus yang paling banyak ditemui di 
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Indonesia setelah petugas berhasil menemukan pasien yang kabur berbagai 

alasanpun dilontarkan untuk melakukan pembelaan.  

Hampir seluruh daerah di Indonesia ditemui adanya masyarakat yang 

terjangkit virus corona dengan beragam kondisinya dan penyebab serta kendala 

dalam penanganannya, salah satunya adalah Kab. Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat. Kab. Polewali merupakan daerah yang berbatasan langsung 

dengan Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan pintu gerbang jalur lalu – 

lalang masyarakat hal ini menyebabkan masyarakat di Kab. Polewali riskan 

tertular virus corona. Tercatat bahwa kab. Polewali memiliki kasus corona lebih 

banyak dibandingkan kabupaten- kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yakni 

Kab. Majene, Mamuju, Mamasa, Mamuju Tengah. Polewali dengan status 

daerah yang padat penduduk dan sebagai gerbang perbatasan antar provinsi 

terdata memiliki kasus corona sebanyak 657 kasus hingga bulan November 

2020, hal ini tentu disebabkan karena beberapa faktor, meskipun pemerintah di 

daerah Polewali masih terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menekan 

penyebaran corona dengan mematuhi protokol kesehatan.  

Pentingnya mematuhi protokol kesehatan berulang kali disampaikan oleh 

semua pihak dengan berbagai strategi pendekatan, strategi komunikasi dan 

negosiasi yang dilakukan baik itu oleh pemerintah pusat,  termasuk juga 

pemerintah kab. Polewali Mandar, terlebih lagi para dokter dan tenaga kesehatan 

yang notabenenya memahami kondisi kedaruratan yang dialami didaerah saat 

ini, akibat penyebaran virus yang terbilang sangat signifikan. Pada kenyataanya 

pemerintah dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tugasnya telah 

melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi penularan dan mengedukasi 

masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona dengan mengeluarkan 
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berbagai kebijakan, meski demikian masih banyak kalangan yang menilai 

kebijakan pemeritah belum terlalu menyentuh pada aspek kesadaran masyarakat 

dimana kesadaran diri masing – masing untuk mematuhi apa yang digaungkan 

pemerintah terkait pencegahan virus tersebut merupakan kunci agar setiap 

pribadi masyarakat mampu secara mandiri mencegah penularan terus terjadi, 

(Ahmad Faizin Karim, dkk, 2020 : 168). 

Sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa proses 

komunikasi  berperan penting dalam kontrol pemerintah terhadap sikap 

masyarakat menghadapi pandemi virus corona, kemudian melalui media yang 

digunakan dengan kekuatannya mampu mempengaruhi cara pandangang 

masyarakat, keberadaan media sangat mendukung dan menjadi wadah bagi 

pemerintah untuk terus mengkomunikasikan, menginformasi masyarakat terkait 

penanganan dan perkembangan virus corona di Indonesia, meski demikian 

masih terdapat berbagai kekurangan dan masih banyak masyarakat  yang tidak 

menyadari akan pentingnya infromasi yang disampaikan terkait protokol 

kesehatan dan aturan lain guna menekan penyebaran virus corona di dalam 

negeri penerapan protokol kesehatan ini berlaku baik di tingkat nasional maupun 

pada masing – masing daerah. Salah satunya juga diterapkan di daerah Kab. 

Polewali Mandar, sebagai satu kabupaten yang masuk dalam lingkup provinsi 

Sulawesi Barat yang mana merupakan daerah yang memiliki kasus corona 

tertinggi di sulawesi barat terhitung sejak bulan Maret hingga November 2020. 

Kab. Polewali merupakan daerah pertama penemuan kasus tertinggi corona 

yang didata oleh tim gugus pada saat itu.  
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Indikator keberhasilan suatu kebijakan diterapkan dimasyarakat dengan 

melihat respon masyarakat pada instruksi dalam kebijakan tersebut, diantaranya 

perubahan – perubahan perilaku masyarakat sesuai tujuan dari pembuatan 

kebijakan tersebut, khususnya dalam kasus penanganan wabah virus corona, 

dapat dilihat dengan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat setelah kebijakan 

tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Namun fakta dilapangan menunjukkan  

kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol 

kesehatan. Banyaknya dijumpai Pelanggaran penerapan protokol kesehatan di 

Kab. Polewali Mandar dan pelanggaran yang terbanyak berdasarkan survei awal 

yang dilakukan peneliti adalah penggunaan masker, disusul pelanggaran lain 

yaitu masih melakukan kerumunan tanpa menjaga jarak, seperti hajatan, 

kunjungan ke rumah makan, dan kumpul – kumpul di berbagai cafe, kedai kopi, 

atau titik kumpul yang disebut alun – alun kota polewali,  serta himbauan rajin 

mencuci tangan, meski pemerintah sempat mengeluarkan aturan pembatasan 

pengunjung di tempat – tempat umum, kemudian memberi tanda titik untuk 

menjaga jarak dan menggunakan masker namun faktanya sebagian besar 

masyarakat masih tidak mematuhi aturan tersbut. Terdapat berbagai faktor yang 

menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan 

protokol kesehatan dan mendisiplinkan diri masyarakat menghadapi wabah virus 

corona, sebagaimana fenomena – fenomena yang ditemui ini sudah berlangsung 

sejak masuknya virus korona di kab. Polewali mandar hingga novermber 2020. 

Hal-hal yang telah disebutkan diatas yang mendasari penulis mengangkat 

judul penelitian “Strategi Komunikasi Tim Satuan Tugas (SATGAS) Kab. Polewali 

Mandar dalam Meningkatkan kesadaran  Masyarakat Menghadapi Wabah Virus 

Corona”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana strategi komunikasi Tim Satuan Tugas (SATGAS) Kab. Polewali 

Mandar dalam meningkatkan kesadaran  masyarakat menghadapi wabah 

virus corona ? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektifitas strategi 

komunikasi Tim Satuan Tugas (SATGAS) Kab. Polewali Mandar dalam 

meningkatkan kesadaran  masyarakat menghadapi wabah virus corona ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi  yang tepat digunakan Tim Satuan 

Tugas (SATGAS) Kab. Polewali Mandar dalam meningkatkan kesadaran  

masyarakat menghadapi wabah virus corona 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat 

efektifitas strategi komunikasi Tim Satuan Tugas (SATGAS)  Kab. Polewali 

Mandar dalam menghadapi wabah virus corona. 

D. MANFAAT PENELLITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan strategi komunikasi dalam meningkatkan kesadaran  

masyarakat menghadapi wabah virus corona serta diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur 

maupun penelitian di bidang ilmu sosial terutama pada di bidang ilmu 

komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 
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ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan kontribusi konseptual 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang 

berhubungan dengan strategi komunikasi dan situasi yang dihadapi negara 

indonesia saat ini yakni dalam masa pandemi. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus 

menentukan solusi atas masalah yang dia=lami dan maslah yang akan 

muncul dimasa yang akan datang. 

E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN 

Pembahasan mengenai batasan masalah dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk memberikan batasan pada pokok permasalahan yang akan diteliti 

saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga 

masalah – masalah dalam penelitian dapat dipahami dengan mudah serta, baik 

dan benar. Adapun batasan masalah penelitian merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam memberikan fokus pada pokok permasalahan yang akan 

menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini guna untuk menghindari 

adanya kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang 

lingkup penelitian dimaksud sebagai suatu penegasan mengenai batasan – 

batasan objek. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu tindakan koperatif masyarakat 

terhadap kebijakan SATGAS  dalam hal pencegahan penyebaran virus corona 

di Kab. Polewali Mandar. Mengingat penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa 

tingkat magister maka penelitian ini menitik beratkan ruang lingkup pada 
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pemberdayaan masyarakat dengan jaminan kesehatan dengan strategi – 

strategi komunikasi yang tepat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. KAJIAN KONSEP 

 

1. Strategi Komunikasi 

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

artinya tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian 

strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang 

artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi strategi adalah konsep militer 

yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (The Art of General), atau 

suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Dalam 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”.  

Karl Von Clausewitz (1780-1831) seorang pensiunan jenderal Prusia 

dalam bukunya On War merumuskan strategi ialah “suatu seni menggunakan 

sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang”. Marthin – Anderson (1968) 

juga merumuskan “strategi adalah seni di mana melibatkan kemampuan 

intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam 

mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien”. 

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh 

para praktisi. Karena itu para pakar strategi tidak saja lahir dari kalangan yang 

memiliki latar belakang militer, tetapi juga dari profesi lain, misalnya pakar 
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strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, Thomas Schelling berlatar 

belakang ekonomi, dan Alberst Wohlsetter berlatar belakang matematika. 

Dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan 

pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi 

penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan 

yanng ingin dicapai. Rogers (1982) memberi batasan pengertian strategi 

komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku 

manusia dalam skala yang lebih besar melalui trasnfer ide – ide baru. Seorang 

pakar perencanaan komunikasi Middleton (1989) membuat definisi dengan 

menyatakan “strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua 

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

asampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal.”, (Hafied Cangara 2014 : 64). 

Kajian – kajian terkini dari strategi komunikasi cukup banyak, dimana 

aplikasinya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan proses komunikasi 

yang dilakukan siapa saja. Proses komunikasi mungkin dilakukan oleh individu 

maupun kelompok dan bahkan oleh organisasi atau kelembagaan formal 

maupun nonformal dan bahkan informal. Namun yang terpenting adalah 

bagaimana strategi komunikasi dapat diterima sebagai suatu pendekatan 

maupun model dalam kajian komunikasi praktis.  

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya (Dimensi – Dimensi 

Komunikasi) menyatakan bahwa “Strategi komunikasi merupakan panduan dari 

perencanaan komunikasi (Communication planning) dan manajemen 

(communications management) untuk mencapai suatu tujuan” Untuk mencapai 



16 
 

 
 

tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan 

(approach) bisa berbeda sewaktu – waktu tergantung dari situasi dan kondisi,  

(Edy Suryadi, 2018 : 5). 

Anwar Arifin dalam bukunya (Strategi Komunikasi) menyatakan bahwa 

“sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang 

tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi, merumuskan 

strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan 

waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan untuk 

mencapai efektifitas. Dengan strategi komunikasi ini berarti dapat ditempuh 

beberapa cara memaknai komunikasi secara sadar untuk menciptakan 

perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat, (Edy Suryadi 2018 : 6). 

2. Teknik Strategi Komunikasi 

 

Terdapat beberapa tekni yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, 

(Anwar Arifin, 1994 : 28). 

1. Redundancy (Repetition), teknik ini adalah cara memengaruhi khalayak 

dengan jalan mengulang – ulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik 

ini sekalian banyak manfaat yang dapat ditarik darinya, manfaat itu 

antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena 

justru kontras dengan pesan yang tidak diulang – ulang, sehingga ia 

akan lebih banyak mengikat perhatian. 

2. Canalizing, teknik ini memahami dan meneliti pengaruh kelompok 

terhadap indivdu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka 

harus dimulai dari memenuhi nilai – nilai dan standar kelompok dan 
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masyarakat dan secara berangsur – angsur mengubahnya ke arah yang 

dikehendaki. 

3. Informatif, teknik ini 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 yag benar serta 

pendapat – pendapat yang benar pula. 

4. Persuasif, teknik ini adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk, 

dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya maupun dan terutama 

perasaannya. 

5. Edukatif, teknik ini merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak 

dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam 

bentuk pesan yang berisi pendapat – pendapat, dan fakta – fakta dan 

pengalaman – pengalaman. Mendidik berarti memberikan suatu ide 

kepada khalayak apa sesungguhnya, diatas fakta – fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, kesengajaan, teratur dan 

berenana dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang 

diinginkan. 

6. Koersif, teknik ini mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa, 

biasanya di manifestasikan dalam bentuk peraturan – peraturan, 

perintah, intimidasi.  
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3. Elemen – elemen Strategi Komunikasi 

Elemen – elemen penting yang dimaksud dalam rangka membangun 

strategi komunikasi, (Edy Suryadi, 2018 : 11). 

a. Mendefinisikan dan memformulasikan sasaran komunikasi dengan 

menerapkan sistem Formulasi SMART, yaitu Specific, Measurable, 

Appropriate, Realistic, dan Temporaly (dalam kurun waktu tertentu) 

digunakan dalam program kesadaran tentang implementasi kebijakan 

yang akan dilaksanakan. 

b. Memilih kelompok target. Dalam pemilihan kelompok target, terdapat 

dua kelompok target yaitu primary target groups, dan scondary target 

groups. 

c. Membuat pesan kunci / key messages bagi kelompok target dengan 

mempertimbangkan alasan dilaksanakannya program, tujuan perubahan 

tingkat pengetahuan kelompok target dan bagaimana cara melakukan 

pesan yang disampaikan. 

4. Tujuan Strategi Komunikasi 

 

Ketika kita membayangkan strategi komunikasi, maka kita akan 

memikirkkan tentang tujuan yang ingin kita capai dan jenis meteril apa saja yang 

kita pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan tersebut. Oleh 

karenanya diperlukan sebuah strategi yang tidak hanya dipikirkan secara 

sepintas namun memerlukan pemikiran yang matang dalam perencanaannya 

sehingga ada yang dikatakan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai 

tujuan strategi komunikasi itu sendiri, dimana tujuan – tujuan itu salah satunya 

adalah mendukung keputusan yang dibuat (Supporting Decision Making), yang 

mana praktiknya terdiri dari tiga esensi utama yakni strategi implementasi, 
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dukungan dan integrasi. Kemudian ketiga esensi tersebut membingkai praktik 

strategi komunikasi dengan beberapa kriteria atau standar kualitas, (Alo Liliweri; 

249) sebagai berikut; 

1. Mengidentifikkasi visi dan misi, visi merupakan cita – cita ideal jangka 

pannjang yang dapat di capai oleh komunikasi, rumusan visi biasanya 

terdiri dari “beberapa kata” yang mengandung tujuan, harapan, cita –cita 

ideal komunikasi. Dari rumusan visi itulah akan dirumuskan misi yang 

menjabarkan cita- cita ideal ini. 

2. Menentukan program dan kegiatan. Program dan kegiatan adalah 

serangkaian aktivitas yang harus dikerjakan, program dan kegiatan 

merupakan penjabaran misi. 

3. Menentukan tujuan dan hasil, setiap program atau kegiatan biasanya 

mempunyai tujuan dan hasil yang akan diperoleh. Biasanya para 

perumus kebijakan membuat definisi tentang tujuan dan hasil yang akan 

dicapai. 

4. Seleksi audiance yang menjadi sasaran. Perencana komunikasi 

menentukan kategori audiance yang menjadi sasaran komunikasi. 

5. Mengembangkan pesan. Kriterianya adalah semua pesan yang 

dirancang sedapat mungkin memiliki isi khusus, jelas, persuasif fan 

merefleksikan nilai – nilai audians, tampilan isi yang dapat memberikan 

solusi bagi masyarakat, atau menunjukkan tindakan tertentu. 

6. Identifikasi pembawa pesan (tampilan komunikator), kriteria komunikator 

antara lain kredibilitas dalam ilmu pengetahuan, keahlian, profesional 

dan keterampilan yang berkaitan dengan isu tertentu. 
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7. Mekanisme komunikasi/media, kriterianya adalah memilih media yang 

dapat memperlancar mekanisme pengiriman dan pengiriman balik, atau 

pertukaran informasi. Kriteria media adalah media yang mudah diakses 

atau yang paling disukai audiens, misalnya melalui radio, koran dan 

leaflet. 

8. Scan konteks dan persaingan, kriterianya adalah menghitung risiko dan 

konteks yang akan mempengaruhi strategi komunikasi, misalnya 

memnghitung peluang untuk meenangkan persaingan dengan merebut 

hati audiens. 

5. Hambatan Strategi Komunikasi 

Hambatan dalam komunikasi umumnya terjadi pada saat penyampaian 

pesan dari pengirim kepada penerima dan sangat sering terjadi ketidak sesuaian 

dengan apa yang dikehendaki, bahkan tak jarang menimbulkan 

kesalahpahaman. Tidak dapat diterimanya pesan tersebut dengan baik karena 

perbedaan lambang atau bahasa antara apa yang dipergunakan dengan yang 

diterima. Atau terdapat hambatan secara teknis lainnya yang menyebabkan 

gagasan terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah pihak, terdapat 4 

jenis hambatan yang dapat menganggu strategi komunikasi, (Ruslan, 2003 : 34). 

a. Hambatan dalam proses penyampaian (process barrier) 

Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikator (sender barrier) 

yang mendapat kesulitan dalam penyampaian pesan – pesannya, tidak 

menguasai materi pesan dan belum memiliki kemampuan sebagai 

komunikator yang handal. 

b. Hambatan secara fisik (physical barrier) 
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Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya 

pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem dan gangguan 

pada sistem pengeras suara yang sering terjadi dalam suatu ranah baik 

perkuliahan, seminar, pertemuan dll. 

c. Hambatan semantik (semantik barrier) 

Hambatan semantik (bahasan dan arti perkataan), yaitu adanya 

perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan 

penerima tentang suatu bahasa atau lambang 

d. Hambatan psiko-sosial (psychosocial barrier) 

Adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, 

adat istiadat, kebiasaan, persepsi dan nilai – nilai yang dianut sehingga 

kecenderungan, kebutuhan serta harapan – harapan dari kedua belah 

pihak yang berkomunikasi juga berbeda. 

 

6. Perkembangan Strategi Komunikasi di Masyarakat 

Formula Lasswell dapat menjadi suatu acuan untuk melihat 

perkembangan strategi komunikasi di tengah masyarakat, formula yang 

dimaksud dimulai dari, Who (Siapa Komunikatornya), Say What (Mengatakan 

Apa), In Which Channel (Media Apa yang Digunakan), To Whom (Siapa 

Komunikannya), Whit What Effect (Efek Apa Yang Diharapkan). Selanjutnya 

lebih detail akan diuraikan item – item dalam formula Laswell tersebut sebagai 

berikut; 

1. Who (Siapa Komunikatornya) 

Seperti dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat bahwa efektivitas 

komunikator dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni kredibilitas, atraksi, dan 
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kekuasaan. Kredibilitas sebagaimana yang disebutkan oleh Person dan 

Nelson bahwa kredibilitas itu mirip dengan kecantikan, ia ada pada mata 

orang yag memandangnya. Kredibilitas merupakan citra yang dimiliki 

oleh seorang komunikator. Kredibilitas sendiri sangat ditentukan oleh 

dua komponen kredibilitas, yakni keahlian dan kepercayaan. Keahlian 

berhubungan dengan penilaian di mana sumber dianggap 

berpengetahuan, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan 

tertentu, dan menguasai skill yang bisa diandalkan, sementara 

keterpercayaan berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa 

komunikator dianggap, tylus, jujur, bijak dan adil, objektif, memiliki 

integritas pribadi, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. 

Selain kredibilitas, Atraksi juga merupakan daya tarik yang bisa 

menjadikan seorang komunikator menarik, dan karena menarik ia 

memiliki daya persuasif. Secara umum konsep ini meliputi penampilan 

fisik dan identitas psikologis. Penampilan fisik seseorang akan 

memengaruhi bagaimana khalayak mempersepsi komunikator. Menurut 

Stone, Singletary, dan Richmond, daya tarik fisik sebenarnya bersifat 

perseptual dalam arti ia bergantung pada persepsi orang yang 

melihatnya. Sedangkan untuk komponen kekuasaan, nilai jual dari 

kekuasaan yang dijadikan komoditi. 

2. Says What (Mengatakan Apa) 

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, Jalaluddin Rakhmat 

megatakan bahwa ada tiga hal pokok yang berkaitan dengan isi pesan, 

yaitu organisasi pesan, struktur pesan, dan imbauan pesan. Istilah 

organisasi pesan dalam hal ini sebenarnya lebih mengacu pada 
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susunan dari pesan. Dalam artian apakah pesan tersebut akan disusun 

berdasarkan urutan deduktf, induktif, kronologis, logis, spasial, atau 

topikal. Menurut kobala, sikap yang terbentuk berdasarkan contoh – 

contoh dan peristiwa sejarah yang telah terjadi di masa lalu lebih 

menetap dalam diri seseorang dalam waktu yang lama, dibandingkan 

dengan sikap yang terbentuk berdasarkan data – data. Selanjutnya 

adalah struktur pesan merujuk pada bagaimana unsur – unsur pesan 

diorganisasikan. Pengorganisasian pesan – pesan menurut Jalaluddin 

Rakhmat, yakni organisasi pesan dan struktur pesan masing – masing 

berdiri sebagai satu pokok tersendiri. Terakir dalam item Say What ini 

adalah, Imbauan Pesan, imbauan pesan yang dimaksud dalam hal ini 

yakni imbauan motivasional yang artinya memotivasi khalayak agar 

tidak menyia – nyiakan kesempatan untuk memilih suatu hal.  

3. In Which Channel (Media Apa yang Digunakan)  

Media apa yang digunakan dalam menyampaikan sebuah pesan 

atau disebut juga In Which Channel yakni melalui saluran apa informasi 

atau komunikasi dilakukan atau dijalankan. 

4. Tho Whom (Siapa Komunikatornya) 

McQuaol dan Windahl medefinisikan komunikan atau khalayak 

sebagai sejumlah besar orang yang oengetahuan, sikap dan perilakunya 

akan di ubah melalui sebuah kegiatan kampanye. Karakteristik media 

sebenarnya telah menggambarkan khalayak akan menjadi target 

sasarannya. 
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5. Whit What Effect (Efek Apa yang Diharapkan) 

Secara umum efek yang diharapkan dari sebuah  pesan , atau 

dengan istilah lain yakni dampak yang diharapkan dari sebuah pesan 

apakah mendapat respon yang baik atau tidak oleh sang penerima 

pesan. 

7. Tahap Strategi Komunikasi Yang Efektif 

Strategi komunikasi yang dirancang dengan mempertimbangkan 

bagaimana komunikasi yang efektif yang tepat digunakan, komunikasi yang 

efektif akan membantu jalan menuju tercapainya apapun tujuan yang dilakukan. 

Apapun kedudukan, keterampilan komunikasi secara efektif merupakan modal 

penting dalam sebuah keberhasilan. Komunikasi yang efektif menurut Cutlip dan 

Center komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan melalui 4 tahap, 

yaitu; 

a. Fact finding 

Mencari data dan mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang 

melakukan kegiatan komunikasi. Untuk berbicara didepan masyarakat perlu 

dicari fakta dan data tentang masyarakat tersebut keinginannya, 

komposisinya, dan seterusnya. 

b. Planing 

Planning, dari fakta dan data dibuat suatu rencana tentang apa yang 

akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. 

c. Communicating 

Setelah planning disusun maka tahap selanjutnya adalah berkomunikasi 
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d. Evaluating 

Penilaian dan menganalisa kembali untuk setiap kali, hasil komunikasi 

tersebut. Hal ini diperlukan untuk dijadikan bahan bagi perencanaan 

selanjutnya. 

Proses komunikasi ialah langkah – langkah yang menggambarkan 

terjadinya kegiatan komunikasi. Secara sederhana proses komunikasi dapat 

dikatakan efektif jika proses yang menghubungkan pengiriman dengan 

penerimaan pesan. 

8. Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi Virus Corona 

Memahami Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku 

pemangku kepentingan sangatlah penting untuk bisa menilai dan melakukan 

evaluasi, apakah kebijakan yang telah diambil atau dibuat sudah sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai ataukah tidak. Kebijakan publik diartikan sebagai suatu 

tindakan atau perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh 

pemerintah dallam mengatasi sebuah masalah yang sedang dihadapi. Perlunya 

kebijakan pemerintah dalam mengatasi sebuah masalah yang dihadapi apakah 

masalah itu terjadi dari hasil perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk program kegiatan ataukah sama sekali belum pernah direncanakan 

sebelumnya dan tiba – tiba saja hadir di tengah masyarakat tidaklah menjadi 

soal adanya. Kehadiran persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan tidak 

hanya cukup diselesaikan dengan cara atau  jalan yang biasa saja, namun 

harus diselesaikan melalui sebuah perumusan kebijakan yang dituangkan 

kedalam instrumen atau sarana perundang – undangan. Perumusan kebijakan 
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harus melalui langkah – langkah yang sudah ditetapkan dalam mengambil suatu 

kebijakan pemerintah atau sering juga disebut sebagai suatu kebijakan publik.  

Para ahli berpendapat salah satunya oleh Robert Eyestone. Ia 

mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai 

“hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Seorang pakar ilmu 

politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami 

sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta 

konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada 

sebagai suatu keputusan tersendiri”.  

Merumuskan kebijakan terhadap penanganan pandemi covid-19 tentu 

harus pula melalui tahapan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada 

pembahasan sebelumnya guna menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu 

mengatasi persoalan yang dihadapi, dan bukan justru membuat rumit dan 

runyam sehingga kebijakan yang diambil itu tidak bisa menyelesaikan masalah 

tersebut dengan baik dalam arti kebijakan yang diambil dan diputuskan 

seharusnya bisa menyelesaikan maslah yang dihadapi dan bukan malah 

menimbulkan permasalahan yang baru, (Aminuddil Ilmar, 2020 : 9). 

Berikut beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia 

dengan melalui berbagai pertimbangan dimasa pandemi Covid-19, diantaranya 

Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah Otoritas pintu masuk negara di 

bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Pada 18 Januari 

2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandara udara, 

darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Kementrian kesehatan 

(Kemenkes) menunjuk sedikitnya 100 Rumah sakit rujukan yang sebelumnya 
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dipakai khusus flu burung. Kemenkes megembangkan pedoman kesiapsiagaan 

mengacu pada pedoman sementara World Health Organization (WHO). 

Kemenkes  membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini 

digunakan untuk  mengkomunikasikan hal – hal terkait Covid – 19. Pada 2 

Februari 2020, Pemri mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT 

daratan yang berlaku mulai 5 februari 2020 pukul 00.000 WIB. Pada 4 februari 

2020, Pemri menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan. 

Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT. Penerbitan 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Perceptan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) pada 13 Maret 

2020; dan Kepres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 

Tahun 2020 pada 20Maret 2020.  

Kebijakan – kebijakan yang diambil tentu mendapat perhatian lebih dari 

masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung dan tentu menjadi 

sasaran dari kebijkan – kebijakan tersebut. Secara detail dapat dijelaskan 

sebagai berikut kebijakan yang diambil oleh pemerintah indonesia diberbagai 

bidang, diantaranya; 

a. Bidang Kesehatan (Senilai 75 Triliun) 

1) Perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APBD 

2) Pembelian alat – alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti; test kit, 

reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain – lain sesuai standar yang 

ditetapkan kementrian kesehatan 

3) Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid – 

19 termasuk Wisma Atlet 
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4) Insentif dokter (spesialis Rp. 15 juta/bulan), dokter umu (Rp. 10 

Juta), Perawat Rp. 75 Juta dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta 

5) Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta 

6) Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya 

b. Bidang Sosial (senilai Rp. 110 Triliun) 

1) Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 triliun.  

2) PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga 

bantuan setahun naik 25%) 

3) Kartu sembako dinaikkan dari 15, 2 juta menjadi 20 juta penerima, 

dengan manfaat naik dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000, - 

Selama  9 Bulan (naik 33%) 

4) Kartu prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 Triliun untuk bisa 

mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro 

dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp. 

600.000, dengan biaya pelatihan 1 juta.  

5) Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 

450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. 

6) Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu. 

c. Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (Senilai Rp. 70-,1 Triliun) 

1) Relaksasi batas maksimal defisit APBN (Sebelumnya sebesar 3%) 

diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Deiprediksi defisit 

APBN tahun ini adalah sebesar5, 07% 

2) PPH 21 Pekerja sektor industru pengolahan dengan penghasilan 

maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100% 
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3) Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak 

kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE indust 

kecil menengah. 

4) Pengurangan PPH 25 seesar 305 untuk sektor tertentu kemudahan 

impor tujuan ekspor KITE dan wajib Pajak KITE industri kecil 

menengah 

5) Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga 

likuiditas pelaku usaha 

6) Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema 

Kredit Usaha Rakyat (KUR)  yang terdampak Covid – 19 selama 6 

bulan 

7) Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 

2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022 

8) Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung 

pemulihan ekonomi. 

d. Kebijakan perdagangan Ekspor – Impor 

1) Penyederhanaan larangan terbatas (lartas ekspor) 

2) Penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) 

3) Percepatan layanan proses ekspor – impor melalui national logistic 

ecosystem 

e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) senilai RP. 150 Triliun 

1) Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit 

sampai 20 Milyat berdasarkan ketepatan membayar 

2) Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit 
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3) Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dpat langsung 

menjadi lancar 

f. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam 

rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 

- 19) ditetapkan pada 13 Maret 202. Pemerintah Daerah (Pemda) 

dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten /kota 

tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh 

gubernur/bupati/walikota kepada Mentri Kesehatan. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman 

PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ditetapkan 

pada tanggal 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain (1. Peliburan 

sekolah dan tempat kerja, 2. Pembatasan Kegiatan keagamaan,3. 

Pembatasan kegiatan di tempat / fasilitas umum, 4. Pembatasan 

kegiatan sosial budaya, 5. Pembatasan moda transportasi, 6. 

Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan 

keamanan) 

3) Pada 7 April 2020, Menkes, menyetujui PSBB untuk diterapkan di 

DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang 

membawa penumpang. Jadwal KRL dievaluasi ulang dan 

dikkurangi. Di wilayah Jabodetabok, akan dibagikan sembako 

senilai Rp. 200 ribu per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan 

mendapatkan Rp. 600 ribu perkeluarga yang diberikan selama 

kurun waktu 3 bulan. 

g. Bidang Hukum 
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1) Kementrian Hukum dan Ham telah membebaskan 22.158 orang 

narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar 

penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya 

menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baim berupa 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang 

bebas. 

h. Kebijakan / Fasilitas lainnya 

1) Pemri membangun fasilitas observasi, penampungan , dan 

karantina untuk mengendalikan infeksi Covid-19 di Pulau Galang. 

Kapasitas ini terdiri dari 100 tempat tidur. Fasilitas ini siap pada 6 

April 2020 

2) Pada 23 Maret 2020. Wisma atlet kemayoran diresmikan mejadi 

rumah saki darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan 

laboraturium, farmasi, dan peralatan medis prtable. Fasilitas ini 

mampu menampung sampai dengan 3000 tempat tidur. 

9. Pandemi Wabah Virus Corona 

Virus corona merupakan virus yang berbahaya untuk tubuh manusia, 

Virus ini berasal dari bahasa latin yaitu “corona”, yang berarti crown (mahkota) 

atau wreath (rangkaian bunga bundar). Virus ini berukuran sangat kecil dengan 

bentuk seperti bola (kadang – kadang seperti pleomorfik), memiliki rata – rata 

diametr partikel virus sekitar 80 x 160 nanometer, diameter envelope sekitar 85 

nanometer dan spikes sekitar 12 hingga 24 genome. Virus ini tidak dapat dilihat 

secara langsung melalui mata, tetapi dapat dilihat menggunakan alat bantu 

berupa mikroscop, (Rossi Passarella, 2020 : 17). 
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Dalam sejarah ada salah satu kasus virus yang pernah terjadi di tahun 

2009 di mana World Health Organization mengumumkan status virus menjadi 

pandemi di negara China. Pandemi telah muncul dengan sebutan influenza A 

(H1N1), hal yang demikian telah terjadinya penularan influenza di semua daerah 

secara terus menerus di beberapa negeri. Seputar ini sudah sesuai untuk 

mendefinisikan arti pandemi influenza. Salah satu definisi klasik dari sesuatu 

pandemi adalah menyebarnya penyakit dari orang ke orang dengan pesat. WHO 

beranggapan dengan meyakinkan bahwa sekiranya definisi pandemi influenza 

pada tahun 2009 susah untuk dimengerti akan tetapi merujuk pada definisi 

epidemologis klasik pandemi. Pandemi didefinisikan bagaikan epidemi yang 

terjadi di semua daerah di dunia, ataupun tempat yang amat luas, melintasi batas 

internasional. Definisi klasik meliputi imunitas populasi, virologi maupun 

keparahan penyakit. Dengan definisi ini, pandemi dapat dikatakan dengan 

menyebarnya penyakit dengan jumlah yang sangat besar dibelahan dunia. 10 

tahun berlalu, terhitung buan desember 2019 hingga memasuki 2020 bahkan 

hampir dipenghujung tahun 2020 nama virus corona tengah menjadi pokok 

pembahasan isu terkini disemua kalangan orang – orang dibelahan dunia, 

alasannya virus yang berakar dari kota Wuhan, Cina ini telah membunuh ribuan 

bahkan belasan ribu orang dari bermacam – macam negeri. Kejadian ini terus 

menjadi darurat karena maraknya penyebaran hampir diseluruh belahan negara 

manapun didunia, organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization 

melaporkan virus corona bagaikan pandemi. Status ini naik berubah dari 

semulanya epidemik menjadi pandemik. WHO menyebutkan vorus corona 

bagaikan pandemik yang amat merisaukan disemua kalangan. Pihak WHO 

menjelaskan dan membeberkan jika mereka maupun suatu negeri belum sempat 
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memandang dan memperhatikan pandemi yang dipicu oleh virus corona sudah 

menyebar dengan sangat cepat. Serta kami belum sempat memperhatikan, 

memandang dan mengamati pandemi yang dapat dan bisa dikendalikan dengan 

alat maupun obat yang sudah diuji cobakan.  

Para ahli dan pakar dari WHO maupun kesehatan dunia secara formal 

melaporkan bahwa wujud virus corona baru yang lebih dikenal dengan sebutan 

Covid-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 bagaikan pandemi. Seputar hal 

yang demikian diinformasikan bahwa Direktur Jendral World Health Organization, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus menatakan penetapan virus corona ataupun 

Covid-19  bagaikan pandemik hal ini menyusul terdapatnya persoalan, keadaan 

dan masalah penularan dan penyebaran yang menjangkiti lebih dari 118 ribu 

orang di sebagian Negara bahkan jumllahnya timbul hingga angka 110 negeri.  

Penyebutan maupun pengenalan nama wabah corona bagaikan pandemik 

tidak menjadi suatu permasalahan oleh negara – negara yang baru terjangkit 

Covid-19, sebagian sumber maupun media terpercaya halaman Worldmeters 

sudah mencatat, melaporkan dan menunjukkan secara real time, total terdapat 

sebanyak 126.273 orang emiliki permasalahan pada peradangan tenggorokan. 

Dari masalah maupun situasi sulit untuk bernafas dan terjangkitnya penyakit 

peradangan, akan tetapi pada angka total kesembuhan masih besar 68.286 

orang di seluruh dunia. Disisi lain angka kematian cukup tinggi ialah tercatat di 

angka 4.633 orang, dengan Cina yang jadi sentra penyebaran virus corona, 

negara tersebut yang mempunyai angka kematian paling tinggi, setelah itu diikuti 

oleh negara Italia yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 
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Status pandemik telah sesuai dengan realitas yang terjadi pada masa ini, 

dimana virus corona telah melanda sebagian orang diberbagai macam daerah 

dibelahan dunia dengan demikian pesatnya. Status pandemik merupakan wabah 

sebuah penyakit virus corona yang sudah menggapai titik spot kritis, karena 

menyebar ke sebagian negeri dengan begitu cepatnya disertai rewasnya ribuan 

orang. Makna kata pandemi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani “pan”, yang 

berarti seluruh, serta “demo”, yang berarti orang. Istilah pandemi diberlakukan 

dan dilegalkan sebab sistem penularannya yang begitu cepat. Sebutan ini tak 

mengacu pada kecakapan dan kemampuan meningkatnya korban yang 

meninggal, akan tetapi masa perkembangan serta penyebarannya, kendati 

demikian bukan berarti virus  corona selalu berujung pada kematian, (Masrul, 

2020 : 20). 

10. Individu Masyarakat Sebagai Penentu Dalam Menghadapi Pandemi 

Virus Corona  

Setiap orang merupakan penentu penyebaran rantai virus corona. Saat 

ini, ada dua peran yang dapat dilakukan oleh setiap orang yakni peran pertama, 

memperpanjang atau memperluas rantai penyebaran virus corona. Peran kedua, 

memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pertama dilakukan oleh orang 

yang tidak menjalankan langkah – langkah Pencegahan penuralan virus 

sedangkan peran kedua dilakukan oleh orang yang menjalankan langkah – 

langkah pencegahan virus, (Ridwan, 2020 :94). 

Penyebaran virus corona diketahui mampu menular dengan sangat cepat 

dan mudah, hal ini membuat semua orang memiliki peluang untuk terifeksi virus, 

namun ada beberapa faktor penentu untuk terinfeksi virus corona sebagai 

berikut; 
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a. Berada atau bepergian di wilayah terdampak kasus virus corona, 

b. Tidak menjaga kebersihan tubuh, 

c. Tidak menggunakan masker saat berada diluar rumah, 

d. Tidak menjaga jarak dengan siapapun, 

e. Berjabat tangan dengan siapapun, 

f. Tidak menjaga kebersihan lingkungan. 

11. Memahami Masyarakat Sebagai Objek Sosial  

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, bahwa masyarakat adalah 

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan 

perasaan yang sama. Akan tetapi, masyarakat itu dapat dikelompokkan – 

kelompokkan ke dalam kekompok yang lebih  kecil dan mempunyi erat antara 

satu sama lainnya.  Dalam suatu masyarakat, terdapat unsur – unsur individu 

yang menyatukan diri dalam suatu kelompok atau komunitas guna mengadakan 

interaksi sosial, suatu interaksi sosial hanya di temukan dalam masyarakat, 

sedang masyarakat itu sendiri merupakan objek kajian dari sosiologi.  

Masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan 

tetapi di antara mereka yang berkumpul harus ditandai dengan adanya 

hubungan atau pertalian satu sama lain. Paling tidak, setiap individu sebagai 

anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lain 

di dalam masyarakat, dengan demikian maka salah satu ciri masyarakat bahwa 

setiap individu yang ada di dalam masyarakat seyogyanya mempunyai perhatian 

terhadap individu yang lain dalam setiap berintegrasi dan beraktifitas. 

Membiasakan penerapan perhatian dimaksud, lambat alun akan menjadi tradisi 

atau adat dan pada akhirnya akan melembaga, sehingga wajar apabila pertalian 
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primer yang saling pengaruh – mempengaruhi merupakan suatu sistem 

pergaulan hidup dalam suatu masyarakat. 

Secara sosiologi kehidupan sosial masyarakat dapat berorientasi pada 

satuan mayarakat yang relatif besar (desa, kota/kabupaten, negara) maupun 

terhadap satuan masyarakat yang lebih kecil (keluarga, sekolah, organisasi). 

Dengan demikian, maka kehidupan dalam suatu komunitas masyarakat 

hendaknya dipandang sebagai sebuah sistem sosial, artinya kehidupan tersebut 

harus dilihat sebagai suatu kesatan yang bersifat menyeluruh (totalitas) terhadap 

bagian – bagian atau unsur – unsur yang saling berhubungan satu sama lain. 

Disamping itu, bagian – bagian dan unsur – unsur tersebut saling 

ketergantungan yang pengaruh – mempengaruhi dalam sebuah sistem sosial. 

Selanjutnya mengenai karakteristik tentang adanya kecenderungan untuk 

senantias mempertahankan ekuiliberium atau keseimbangannya, dimana 

keseimbangan itu merupakan norma dari suatu sistem sosial. Sekiranya didalam 

sistem sosial terjadi penyimpangan yang mengakibatkan ketidak teraturan 

norma, maka secara exofficio sistem sosial yang berusaha menyesuaikan diri 

dan mencoba untuk kembali pada keadaan semula. Kemudian melalui proses 

penyesuaian yang bersifat akomodatif, maka cepat atau lambat sebuah sistem 

sosial akan menjadi terbiasa dan kemudian keseimbangan sistem sosial akan 

kembali normal, (Syamsuddin Pasamai 2014 : 68). 

Contoh kesiapan masyarakat menghadapi kenyataan kehadiran virus 

corona dengan pesat menyebar dan menimbulkan banyak kekhawatiran, 

kemudian secara bersamaan berbagai kebijakan dan peraturan diterapkan di 

masyarakat  hal ini tentu menggeser nilai – nilai atau tatanan sosial yang normal 
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dilakukan masyarakat selama ini. Pada awalnya tentu akan mengganggu 

keseimbangan masyarakat dan lambat laun melalui akomodatif yang cepat akan 

menetralkan kembali dan membawa masyarakat kembali merasa tenang dengan 

situasi yang dialami. Pengadaptasian dampak yang ditimbulkan sebagai bagian 

integral dari sebuah sistem sosial, banyak tergantung dari sifat sistem pelapisan 

yang ada di tengah – tengah masyarakat. Ada masyarakat yang mudah 

mengadaptasi perkembangan, tetapi ada pula masyarakat yang memang tidak 

mau menerima kenyataan dari suatu perubahan dalam tatanan kehidupannya, 

(Syamsuddin Pasamai 2014: 69). 

12. Data  Kasus Virus Corona Maret 2020 Sampai Desember 2020 

No. Keterangan Waktu 

Jumlah Kasus 

Terkonfirmasi Positif 

Skala Nasional 

Jumlah Kasus 

Terkonfirmasi 

Positif Skala 

Kabupaten (Polewali 

Mandar) 

1 Maret 1.528 kasus 0 

2 April 10.118 kasus 8 

3 Mei 26.473 kasus 340 

4 Juni 56.385 kasus 113 

5 Juli 99.778 kasus 199 

6 Agustus 172.053 kasus 311 

7 September 278.722 kasus 223 

8 Oktober 410.088 kasus 445 

9 November 538.883 kasus 657 
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10 Desember 743.198 kasus 797 

Tabel 01. Data Kasus Viirus Corona Maret s.d Desember 2020 

 Sumber : http://kemkes.go.id/ 

 

13. Tinjauan Hasil Penelitian 

 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. 
Dana Riska 
Buana 

Analisis Perilaku 

Masyarakat Indonesia 

dalam Menghadapi 

Pandemi Virus Corona 

(Covid-19) dan Kiat 

Menjaga Kesehatan Jiwa 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perilaku yang ditampilkan 

oleh orang yang tidak 

mematuhi himbauan 

pemerintah didasari oleh 

bias kognitif. Selain 

menganalisa perilaku 

masyarakat juga 

memaparkan kiat – kiat 

menjaga kesejahteraan 

jiwa dalam pendekatan 

psikologi positif. 

2 Latif Syaipudin Peran Komunikasi 

Massa di Tengah 

Pandemi Covid-19 (Studi 

Kasus di Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan 

Covid-19 Kabupaten 

Tulungagung) 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu, pertama 

menyatakan bahwa 

komunikasi massa 

memiliki peran sentral 

dalam menghadapi 

pandemi Covid-19 ini, 

http://kemkes.go.id/
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kedua, bahwasanya 

persoalan yang 

ditimbulkan oleh pandemi 

Covid-19 ini yang menjadi 

permasalahan global 

berpotensi memicu 

adanya tatanan atau 

rekonstruksi sosial yang 

baru, dengan demikian 

diperlukan adanya 

komunikasi yang erat 

antara stakeholder 

dengan masyarakat 

dalam menanggapi 

permasalahan ini. 

Tabel 02. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

B. LANDASAN TEORI 

 

1. Teori Perubahan Sosial (Teori Keseimbangan) 

 

Para penganut teori keseimbangan, beranggapan bahwa masyarakat itu 

terdiri dari sejumlah bagian – bagian yang saling tergantung satu sama lain dan 

masing – masing bagian sangat membantu keefektifan masyarakat. Sehubungan 

dengan hal tersebut, teori keseimbangan beranggapan bahwa apabila terjadi 

perubahan – perubahan sosial yang berpotensi menganggu salah satu dari 

bagian – bagian tersebut akan menggoyahkan masyarakat. Bilamana 
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masyarakat menjadi goyah, akan terjadi perubahan – perubahan baru yang 

bersifat perubahan tambahan pada bidang – bidang yang lain. Hal ini akan 

mengembalikan masyarakat ke dalam kedudukan yang harmonis, sehingga 

timbullah keseimbangan di dalam masyarakat, (Syamsuddin Pasamai,2014 : 95). 

Pada hakikatya terjadinya suatu perubahan sosial karena anggota 

masyarakat merasa adanya sesuatu yang sudah tidak relevan dilaksanakan 

dalam hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga seolah – olah ada 

sesuatu harapan untuk mengadakan perbaikan yang dianggap lebih sesuai 

dengan keadaan yang berlaku sekarang. 

2. Communication Goal Theory (Teori Tujuan Komunikasi) 

Communication Goal Theory, atau dalam bahasa indonesia disebut teori 

tujuan komunikasi menekankan inti pada sebuah pernyataan “the majority of our 

communication with others is goals directed”, teori ini menjelaskan bahwa daam 

berkomunikasi kita memiliki tujuan masing – masing. Goal adalah tujuan atau 

keadaan yang diinginkan untuk dicapai. Keinginan seseorang menjadi tujuan dari 

interkasi ketika berkomunikasi dan berkoordinasi. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan, (Stephen W. Littlejhon, Karen A.Foss, 2009 : 129). 

Menurut teori ini, mayorita komunikasi kita lakukan mengarah pada tujuan 

yang kita bawa masing – masing. Namun, selalu memikirkan tujuan kita saja 

tidak cukup. Perlu adanya perencanaan agar tujuan dapat tercapai melalui 

sebuah interaksi. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi dilakukan untuk 

mencapai tujuannya. Interaksi yang dilakukan digerakkan oleh tujuan mereka 

yang sudah tertanam di memori. Terkadang dalam situasi yang sama dengan 

dua orang yang berbeda, keduanya memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, 
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selain karena faktor perspektif setiap individu yang berbeda, tujuan dari masing – 

masing individu dalam berkomunikasi juga turut memberikan perbedaan kepada 

keduanya dalam berkomunikasi, yang menjadi ciri khas strategi komunikasi yakni 

dalam teori ini memiliki tujuan yang jelas dan sebuah komunikasi telah disusun 

atau direncanakan terlebih dahulu, teori ini merupakan teori komunikasi yang 

lebih mengarah pada memengaruhi komunikannya.  

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Satuan Tugas (SATGAS) Kab. Polewali Mandar  

 

Strategi Komunikasi Tim 

Satuan Tugas 

(SATGAS)Kab. Polewali 

Mandar 

Faktor Pendukung Efektifitas 

Strategi Komunikasi Tim Satuan 

Tugas (SATGAS) kab. Polewali 

Mandar dalam Meningkatkan 

kesadaran  Masyarakat 

Menghadapi Wabah Virus 

Corona 

 

 

Teori Perubahan Sosial 

Teori Tujuan Komunikasi 

(Communication Goals Theory)  

Faktor Penghambat Efektifitas 

Strategi Komunikasi Tim Satuan 

Tugas (SATGAS) kab. Polewali 

Mandar dalam Meningkatkan 

kesadaran  Masyarakat 

Menghadapi Wabah Virus Corona 

 

 

Model Komunikasi Yang Efektif 

Cultip end Center  

1. Data Finding 

2. Planning 

3. Communicating 

4. Evaluating 


