
       
MENYUSUN STRATEGI 

KOMUNIKASI



Apa itu Strategi Komunikasi?

•Strategi komunikasi merupakan paduan dari 
perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi 
untuk mencapai tujuan tertentu. (Effendy, 2003).
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Kenapa Penting, Apa Tujuannya?

1.  Meningkatkan efektifitas proses komunikasi 
2.  Meningkatkan efektifitas pesan komunikasi 
3.  Membantu tercapainya tujuan komunikasi meliputi ketepatan target 

sasaran, efek yang ingin ditimbulkan, serta feedback yang diharapkan 
4.  Mengurangi potensi hambatan komunikasi, sehingga memperkecil 

peluang kegagalan.
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Perencanaan

Tujuan

Audiens

Pesan

Medium/ saluran

Dampak yang diharapkan
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Tujuan

✔Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi.

✔Tujuan dibuat dan disepakati di internal organisasi.

✔Tujuan ini harus mampu menjawab kebutuhan dari anggota 
organisasi. Semisal tujuan dibuat serikat buruh adalah untuk 
memastikan semua buruh mendapat akses sama di perusahaan; 
tujuan dibuat SOP kekerasan seksual di perusahaan perikanan adalah 
agar tak ada lagi nelayan perempuan yang tak merasa aman; tujuan 
dibuat pelatihan keselamatan adalah agar perusahaan bisa menekan 
angka kecelakaan para pekerjanya.
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Audiens

• Internal (pekerja, manajemen)
•Eksternal (pelanggan, pemerintah, supplier, media massa)
•Selain internal dan eksternal, kamu bisa juga melihat jenis kelamin, 
umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal (desa atau kota), status sosial, 
status ekonomi, style atau gaya hidup, hobi, dan lingkungan.
•Analisis audiens ini sangat signifikan karena berkaitan dengan isi dan 
pengemasan pesan yang akan disampaikan.
•Analisis audiens yang lengkap juga berdampak pada jangkauan yang 
lebih luas dan lebih sesuai dengan karakteristiknya.
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Pesan

•Pesan komunikasi seperti apa yang baik? Tentu yang dapat diterima 
oleh audiens, singkat, padat, jelas, dan lugas. 
•Pesan yang mudah diingat dan unik. Kenapa unik karena banyaknya 
informasi membuat kita harus bersaing dengan pesan-pesan lain, 
sehingga lebih mudah diingat.
•Disesuaikan dengan saluran di mana pesan itu ditampilkan. 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Medium/ Saluran

• Kita bisa pakai berbagai jenis saluran atau medium. Bisa berupa media massa, 
media sosial (IG, FB, Twitter, TikTok, WA, Youtube), media analog (poster, 
mading, selebaran, pamflet, leaflet). Karakter media ini berbeda-beda, 
sehingga perlu dipikirkan baik-baik kira-kira saluran mana yang paling 
efektif.
•Memilih media pun harus disesuaikan dengan isi pesan yang akan kita 
sampaikan.
•Memilih media juga harus dikalkulasi terkait biaya yang harus kita bayarkan 
ketika menggunakannya.
•Waktu penanyangan dan seberapa sering menggunakan media menjadi 
penting agar pesan yang kita sampaikan dapat mengjangkau audiens di 
waktu dan cara yang tepat.
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Dampak yang diharapkan

•Dampak ini perlu dipikirkan di tahap perencanaan.
•Dampak bisa lebih dari satu. Semisal dampak yang saya harapkan dari 
Menyusun strategi kampanye anti-kekerasan seksual di perusahaan 
adalah agar semakin banyak orang sadar betapa penting dan 
mendesaknya isu ini. Pun, agar angka KS bisa diminalisasi.
•Dampak juga bisa berupa angka. Semisal, saya ingin agar tulisan saya di 
website ini dibaca oleh 1.000 orang, di-share atau di-repost oleh 500 
orang, dan seterusnya.
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Output Strategi Komunikasi

• Internal: 

1. Memo

2. Wa blast

3. Poster

4. Leaflet/ pamflet

5. Pelatihan

• Eksternal:

1. Berita di media massa (perlu ada juru bicara atau upaya menyamakan persepsi saat di depan media)

2. Kampanye digital di media sosial (infografis, video, komik, foto atau ilustrasi lengkap dengan caption, tulisan)

3. Poster

4. Rilis pers (untuk disebarkan ke media-media yang telah ditentukan, menjadi pernyataan sikap resmi organisasi)

5. Konten di web organisasi (artikel kreatif, termasuk berita, opini, esai)

©Magdalene2023



Analisis SWOT

✔ Analisis SWOT menilai kekuatan, kelemahan, 
kesempatan, dan ancaman.

✔ Ini melihat secara keseluruhan, baik internal atau 
eksternal.

✔ Dengan analisis SWOT, kamu bisa melihat 
bagaimana posisimu dan sekaligus menentukan 
mana-mana saja yang jadi prioritas.
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Contoh Analisis SWOT

S (KEKUATAN)

Sudah ada budget APD lengkap
W (KELEMAHAN)

Tak semua pekerja senang kegiatan voluntary, 
termasuk pelatihan keamanan

O (KESEMPATAN)

Hubungan manajemen perusahaan dengan serikat 
buruh baik, sering berkegiatan bareng

T (ANCAMAN)

Hoaks atau kabar bohong soal APD, pelatihan 
perusahaan, dsb.

SWOT: Pelatihan keamanan di 
tempat kerja
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Yuk kita isi bareng analisis SWOT ini:

S (KEKUATAN) W (KELEMAHAN)

O (KESEMPATAN) T (ANCAMAN)

SWOT SERIKAT KERJA DI 
PERUSAHAANMU
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Manajemen Komunikasi

Pelaksanaan kegiatan (siapa 
pelaksananya, jadwal kegiatan, panduan 

dalam perencanaan). 

Monitoring (dilakukan agar rencana 
bisa diimplementasikan lebih terarah. 

Ini dilakukan selama kegiatan 
berlangsung).

Evaluasi (mengantisipasi dan 
mengoreksi jika tujuan tidak tercapai 

atau gagal. Ini dilakukan di tengah atau 
akhir kegiatan).
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LATIHAN

•Dari hambatan atau problem yang sudah kamu inventarisasi di sesi 
pertama, pilih salah satu hambatan yang paling besar dan 
berpengaruh untukmu sebagai anggota organisasi.

• Susunlah tiga strategi komunikasi untuk menyelesaikan hambatan itu, 
lengkap dengan output-nya, baik internal atau eksternal.

•Penyusunan strategi komunikasi mesti mempertimbangkan tujuan, 
audiens, pesan, saluran, dampak yang diharapkan.

•Buatlah analisis SWOT untuk strategi komunikasi itu.
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