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Abstract 

At this time the whole world is facing a pandemic which has a major impact 

on all sectors of human life. The number of COVID-19 cases in Indonesia which is 

getting higher every day has prompted the Indonesian Government to issue a PSBB 

policy. Tangerang City as an area directly adjacent to Jakarta also submits data 

relating to the PSBB application requirements and approved by the Ministry of 

Health. The Mayor and Deputy Mayor of Tangerang as Regional Heads then 

implement the PSBB policy in the Tangerang City area. 

The Mayor of Tangerang stated that one of the reasons for the increase in 

COVID-19 cases in the Tangerang City area was that health protocols had not been 

implemented properly. As a policy holder in Tangerang City, the Tangerang City 

Government has the duty to make a direction according to Central Government 

policy and provide understanding and understanding for the people of Tangerang 

City on how to reduce the transmission of COVID-19. One way that can be applied 

to minimize the transmission of the COVID-19 carrier virus is by implementing 

health protocols. For this reason, a communication strategy is needed to convey 

messages related to an orderly health protocol. In this case, of course, the existence 

of PR is very necessary. One of the roles of Public Relations in government is to 

help and become a bridge for the government to society. Public relations in 

government has several tasks and one of the tasks is to publish, promote, and 

provide understanding, including conveying messages to the public regarding 

government policies. Delivering messages requires a good communication strategy. 

Therefore, this study aims to determine how the public relations strategy of the 

Tangerang City Government in delivering orderly messages on health protocols to 

the community in Tangerang City. 

This research uses qualitative research methods with a descriptive 

approach. Sources of data obtained from interviews, observation, and 

documentation. The selection of informants used a purposive sampling technique, 



 

 

namely selecting the informants who best knew the information needed. The validity 

of the data used data triangulation and used data analysis techniques through the 

stages of reduction, data, data presentation, and conclusion drawing. The theory 

used in this research is the theory from Cangara (2014) regarding the 

establishment of a communication strategy. 

The results of this study show that the communication strategy in delivering 

orderly health protocol messages to the public by the Public Relations of the 

Tangerang City Government is carried out by assigning communicators, namely 

the Mayor and Deputy Mayor of Tangerang City as well as Doctors or Health 

Workers, then setting target targets, namely all levels of Tangerang City society. 

then compiling messages that are informative, persuasive, and educational in the 

form of videos, pictures, and writings, and the last is to choose media or 

communication channels, namely through old media and new media. 
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Pendahuluan 

Pada saat ini seluruh belahan dunia sedang menghadapi sebuah pandemi 

yang membawa dampak bagi segala sektor di kehidupan manusia. Organisasi 

Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) pada tanggal 11 Maret 

2020 resmi menetapkan dan menyampaikan bahwa Coronavirus Disease 2019 atau 

yang biasa disebut COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Kemunculan pertama 

kasus COVID-19 terjadi di Wuhan, Tiongkok. Pandemi ini lalu menyebar hampir 

di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Persebaran yang sangat cepat dan 

mencakup wilayah luas membuat para ahli belum mampu untuk memprediksi 

kapan berakhirnya pandemi ini. 

Sejak kasus pertama yang terjadi di Indonesia, kemudian disusul dengan 

laporan-laporan kasus baru, Pemerintah Indonesia mulai membuka mata pada 

bencana non-alam atau pandemi ini. Tepat pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden 

Joko Widodo mengumumkan kepada publik melalui konferensi mengenai 

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan 

penyelenggaraan PSBB pertama kali diterapkan pada wilayah Jakarta pada tanggal 

10 April 2020 dan selanjutnya diikuti oleh wilayah-wilayah yang lain, termasuk 

wilayah Kota Tangerang. 



 

 

Gambar 1. 1 

Update Kasus COVID-19 Kota Tangerang (30 September 2020) 
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Sumber: (Pemerintah Kota Tangerang, 2020) 

Tabel di atas memuat data jumlah kasus COVID-19 di Kota Tangerang per 

30 September beserta perbandingan lonjakan dan penurunan kasus dari hari 

sebelumnya yaitu 29 September 2020. Tingginya kasus yang terdapat di Kota 

Tangerang menjadikan penerapan PSBB memang baik untuk dilakukan. Meskipun 

PSBB sudah diterapkan di Kota Tangerang, lonjakkan kasus COVID-19 masih 

tetap terjadi. Wali Kota Tangerang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di bulan September ini. Pertama 

faktor klaster rumah tangga dimana satu orang terjangkit COVID-19 lalu 

menularkan pada orang di dalam rumah. Adapun fator kedua yaitu masyarakat yang 

belum benar dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Pemerintah Kota Tangerang harus memiliki strategi untuk menyampaikan 

pesan kepada masyarakat agar tertib menjalankan protokol kesehatan agar 

penyebaran COVID-19 tidak semakin masif. Strategi komunikasi yang dilakukan 

dengan baik akan mendukung pendekatan kepada publik atau masyarakat sehingga 

hasil yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan maksimal. Dalam hal ini tentu 

keberadaan Humas sangat diperlukan. Peran Humas dalam pemerintahan salah 

satunya adalah membantu dan menjadi jembatan bagi pemerintah ke masyarakat. 

Humas dalam pemerintahan memiliki beberapa tugas dan salah satu tugasnya 

adalah mempublikasikan, mempromosikan, serta memberi pemahaman kepada 

masyarakat mengenai kebijakan pemerintah. Sebuah pesan dan informasi yang 

nantinya disampaikan kepada masyarakat harus menggunakan bahasa serta cara 

yang efektif agar masyarakat dapat mengerti dan memahami. Untuk itu humas 



 

 

pemerintah juga harus memiliki strategi komunikasi agar tujuan dari penyampaian 

pesan atau kebijakan pemerintah dapat tercapai 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi 

komunikasi Humas Pemerintah Kota Tangerang dalam penyampaian pesan tertib 

protokol kesehatan pada masyarakat di Kota Tangerang?”. 

Kajian Teori 

1. Komunikasi 

Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi: 

Suatu Pengantar, communication berasal dari bahasa latin communis yang 

artinya sama, lalu communicare yang berarti membuat sama (to make 

common) (Mulyana, 2010). 

Menurut Everett M. Rogers komunikasi merupakan sebuah proses 

dimana suatu gagasan atau ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima 

atau lebih, dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku (Cangara, 2014). 

Berdasarkan pernyataaan tersebut, pada dasarnya hakikat komunikasi 

adalah proses penyampaian gagasan, ide, atau pemikiran dan juga perasaan 

dari pembuat pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). 

Harold D. Lasswell dalam Mulyana (2010) mengatakan bahwa cara 

untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan 

Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?. Maksud 

dari pernyataan Lasswell adalah Who (siapa komunikatornya?), Says What 

(pesan apa yang disampaikan?), In Which Channel (dengan media apa?), To 

Whom (kepada siapa?), With What Effect (efek apa yang diinginkan?), dan 

jika disatukan menjadi Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada 

Siapa Dengan Pengaruhnya Bagaimana. 

 

 



 

 

2. Humas Pemerintah 

Cutlip dalam Suprawoto (2018) menyatakan humas pemerintah 

merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang bertugas untuk 

membantu organisasi dalam suatu lingkungan agar berhubungan secara 

timbal balik dengan masyarakatnya. 

Menurut Bowen dalam Suprawoto (2018) humas pemerintah 

merupakan suatu fungsi komunikasi yang menjadi penghubung interaksi 

antara masyarakat dan pemerintah dengan suatu peraturan atau dalam kata 

lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah  

Pada dasarnya humas pemerintah tidak memiliki wewenang untuk 

terlibat suatu perumusan dalam pemerintahan. Bagian humas dalam 

pemerintahan dibentuk untuk membantu pemerintah dalam 

mempublikasikan serta mempromosikan suatu kebijakan. Humas 

memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

kebijakan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain 

berhubungan dengan publik eksternal, humas juga harus dapat memberi 

saran maupun masukan kepada para pejabat mengenai informasi yang 

dibutuhkan dan memberi gambaran kemungkinan reaksi masyarakat 

terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dibahas. 

Walter Lippman dalam Kusumastuti (2002) mengatakan “Public relations 

is another name for political leadership.,”. 

 

3. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam 

sebuah kegiatan atau perencanaan komunikasi. Strategi komunikasi yang 

dibangun secara matang akan menghasilkan keberhasilan dalam 

perencanaan komunikasi. Sebaliknya bila terjadi perencanaan komunikasi 

tanpa strategi, perencanaan komunikasi tersebut tidak akan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Strategi komunikasi merupakan perpaduan dari perencanaan dan 

manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rangka 



 

 

mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan 

bagaimana taktik operasional dilakukan. Dalam kata lain bahwa pendekatan 

bisa berbeda sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi (Effendy, 

2008). 

Dalam membuat atau menetapkan sebuah strategi komunikasi, 

diperlukan beberpaa tahapan. Assifi dan French dalam Cangara (2014) 

menyatakan ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penetapan suatu 

strategi komunikasi. Tahapan tersebut antara lain penetapan komunikator, 

penetapan taerget sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun 

pesan-pesan, dan pemilihan media dan saluran komunikasi (Cangara, 2014). 

 

4. Protokol Kesehatan 

Masyarakat di Indonesia dan seluruh belahan dunia dihimbau untuk 

tetap berada di rumah dan tidak berpergian selama masa pandemi. Namun 

pada kondisi tertentu ada aktivitas yang membuat masyarakat harus keluar 

rumah. Maka dari itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah 

memberikan panduan dan instruksi terkait dengan penerapan protokol 

kesehatan selama masa pandemi sesuai dengan arahan Organisasi 

Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Protokol 

kesehatan merupakan serangkaian aturan yang dibuat untuk tujuan 

membentengi diri dan orang lain dari terpapar virus pembawa COVID-19. 

Jika masyarakat tertib menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan 

benar, maka penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir. 

Regulasi yang menjelaskan mengenai protokol kesehatan tersebut 

terdapat di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Secara umum, 

protokol kesehatan harus memuat mengenai perlindungan kesehatan 

individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. 



 

 

Pada protokol perlindungan kesehatan individu, dijelaskan bahwa 

penularan COVID-19 terjadi saat droplet yang mengandung virus pembawa 

COVID-19 masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi, prinsip 

pencegahannya adalah dengan melakukan tindakan yang akan menghindari 

masuknya virus melalui tiga jalur tersebut yakni dengan menggunakan alat 

pelindung seperti masker, mencuci tangan teratur, menjaga jarak, dan 

meningkatkan daya tahan tubuh. 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti 

ingin mendapatkan hasil yang mendalam dari permasalahan yang ingin digali. 

Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap 

dan mendalam sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui dua sumber data antara lain data primer melalui wawancara dan 

data sekunder melalui literatur, jurnal, artikel, berita, dokumentasi dan lainnya yang 

berhubungan dengan hal yang diteliti. 

Sajian dan Analisis Data 

Dalam melakukan penyampaian pesan tertib protokol kesehatan tersebut, 

Humas Pemerintah Kota Tangerang tentunya melakukan sebuah strategi 

komunikasi tertentu agar pesan yang diinginkan dapat tersampaikan dengan baik. 

Adapun beberapa langkah awal yang dilakukan dalam menetapkan strategi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penetapan Komunikator 

Komunikator atau narasumber di dalam penyampaian pesan tertib 

protokol kesehatan kepada masyarakat oleh Humas Pemerintah Kota 

Tangerang adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah 

Kota Tangerang dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Dokter 

atau Tenaga Kesehatan. Hal tersebut tertera sebagaimana pernyataan dari 



 

 

Yunita Virdianti selaku Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Kota 

Tangerang. Berikut pernyataan beliau: 

“Pertama ini kalau fokus ke tertib protokol kesehatan, kalau yang saya 

bilang tadi kan pemerintah pusat tetep. Terus kalau di kita, di 

pemerintah daerah, sebenernya ikon atau pun juga tokoh utama 

pemerintah daerah itu kan Wali Kota dan Wakil Walikota ya. …jadi 

komunikator tuh yang pertama, ya karena ini kan kebijakannya dari 

pusat, kalau ada kebijakan baru di daerah, pasti pimpinan utama 

menjadi tokoh sentralnya.” (Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 

Oktober 2020) 

Pernyataan dari Yunita Virdianti selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan 

Informasi juga didukung oleh pernyataan dari Tenaga Ahli yaitu Rindang 

Kusumaninggar. Berikut pernyataan dari beliau: 

“Narasumbernya bisa siapa aja, kalau misalkan dari berita ya otomatis 

pimpinan, Wali Kota, Wakil Walikota, atau mungkin bisa Kabag 

Humas sendiri gitu Pak Burce.” (Wawancara dengan Rindnag 

Kusumaninggar, 1 November 2020) 

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota), dokter serta tenaga kesahatan (nakes) juga menjadi 

komunikator dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. Berikut 

penjelasan dari Erna Amirullah: 

“…tentunya orang-orang yang memiliki kewajiban untuk memberikan 

pesan, misalnya salah satunya dokter. Lalu juga ada orang-orang yang 

terkait dengan covid, nakes.” (Wawancara dengan Erna Amirullah, 28 

Oktober 2020) 

 

2. Penetapan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak 

Target sasaran atau yang biasa disebut khalayak (audience) dalam 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan oleh Humas Pemerintah Kota 

Tangerang adalah seluruh lapisan masyarakat pada segala usia terutama 

masyarakat dalam ruang lingkup Kota Tangerang. Hal itu dilatar belakangi 

oleh tingginya angka kasus COVID-19 yang terjadi di Kota Tangerang. 

Oleh karena itu pemerintah setempat terus mengupayakan berbagai hal 

untuk menekan angka kasus yang belum menunjukkan penurunan. Hal 



 

 

tersebut berdasarkan pada pernyataan Kepala Sub Bagian Pelayanan 

Informasi, Yunita Virdianti. Berikut pernyataan beliau: 

“Tapi tetep target kita adalah masyarakat kota tangerang bagaimana 

mereka sadar akan protokol kesehatan, bagaimana angka penurunan 

covid ini bisa terjadi di kota tangerang, tidak ada peningkatan lagi 

dengan cara semua masyarakat itu patuh dan menjalankan protokol 

kesehatan.” (Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Pernyataan lainnya oleh Tenaga Ahli Humas Pemerintah Kota 

Tangerang, Erna Amirullah. Beliau menyatakan pesan-pesan yang 

disampaikan ditujukan secara khusus untuk masyarakat Kota Tangerang. 

Hal tersebut karena ruang lingkup Humas Pemerintah Kota Tangerang 

terbatas, yakni di dalam Kota Tangerang. Oleh karena itu masyarakat yang 

wajib dihimbau adalah masyarakat Kota Tangerang. Berikut pernyataan 

Erna: 

“Oh ini udah jelas, target sasarannya ya masyarakat luas, khususnya 

masyarakat warga kota tangerang, kita dan semuanya dalam ruang 

lingkup kota tangerang.” (Wawancara dengan Erna Amirullah, 28 

Oktober 2020) 

Selanjutnya beliau menambahkan: 

“karena ruang lingkup kita ini adalah masyarakat kota tangerang yang 

harus dihimbau, ya ini target yang tepat gitu, karena pesan-pesan yang 

kita sampaikan memang tujuannya dan target kita adalah warga 

masyarakat kota tangerang itu sendiri.” (Wawancara dengan Erna 

Amirullah, 28 Oktober 2020) 

 

3. Menyusun Pesan-Pesan 

Teknik penyusunan pesan dalam penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan harus terstruktur bentuknya dan sesuai dengan target sasaran. 

Target sasaran yang dituju oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang adalah 

masyarakat Kota Tangerang itu sendiri. Berdasarkan penjelasan dari Kepala 

Bagian Pelayanan Informasi Humas Pemerintah Kota Tangerang, Yunita 

Virdianti mengenai penyusunan pesan tertib protokol kesehatan, beliau 

menjelaskan seperti berikut: 



 

 

“Jadi yang perlu digaris bawahi, semua yang berkaitan dengan 

penanggulangan covid 19 itu semuanya terstruktur bentuknya dan 

biasanya perintah utamanya itu perintah awalnya itu selalu dari pusat. 

Dari satgas covid 19 yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi nanti 

kebijakan-kebijakan yang dalam bentuk nasional itu tetap harus 

menunggu ataupun juga melihat arahan dari pusat. Itu yang terpenting 

ya.” (Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Kemudian beliau menambahkan: 

“Jadi kita tidak bisa keluar dari pattern atau keluar dari arahan 

pemerintah pusat. Nah kalaupun memang nanti ada kebijakan yang 

dibuat di daerah, yaitu tadi yang saya bilang. Tetap dari setengahnya 

itu atau misalkan aturan utamanya itu disampaikan dari pusat.” 

(Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Kemudian pernyataan dari Tenaga Ahli Humas bagian media sosial, 

Syifa Ismiyati mengenai pesan yang disampaikan dalam penyampaian 

pesan tertib protokol kesehatan adalah seperti berikut: 

“Protokol kesehatan pastinya yang 3M itu kan, menjaga jarak, mencuci 

tangan pakai sabun, memakai masker kaya gitu. Jadi kaya ada 

perpaduan antara protokol kesehatan 3M itu digabungin sama 

kesehatan-kesehatan lainnya.” (Wawancara dengan Syifa Ismiyati, 28 

Oktober 2020) 

 

4. Pemilihan Media dan Saluran Komunikasi 

Pemilihan media dan saluran komunikasi oleh Humas Pemerintah Kota 

Tangerang dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan 

menyesuaikan target sasaran. Target sasaran dalam penyampaian pesan 

tertib protokol kesehatan oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang adalah 

masyarakat Kota Tangerang. Berdasarkan target sasaran yang merupakan 

masyarakat luas, Humas Pemerintah Kota Tangerang lebih banyak 

menyampaiakan pesan tertib protokol kesehatan lewat media massa. 

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, Yunita Virdianti memberikan 

penjelasan mengenai pemilihan media dalam penyampaian pesan tertib 

protokol kesehatan. Beliau menjelaskan dalam pemilihan media dan saluran 

komunikasi harus disesuaikan dengan audiens.  Berikut penjelasan beliau: 



 

 

“Terus dari yang kita bikin ya harus disesuaikan dengan jenis 

audiensnya ya, masyarakat kota tangerang yang seperti apa, terus 

media-medianya juga yang dimanfaatkan.” (Wawancara dengan 

Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Selanjutnya beliau menambahkan pernyataan mengenai bentuk media 

yang digunakan: 

“Terus media cetak, elektronik, media massa ini kita masih tetep pake 

karena itu jalur utamanya.” (Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 

Oktober 2020) 

 

“Ini kan salah satu kota penyangga Ibu Kota, jadi kan kita berpikirnya 

orang-orang Tangerang udah modern dong, kita udah ga mungkin lagi 

pake selebaran dong, jadi kita perkuat misalkan di sosial media.” 

(Wawancara denga Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Tenaga Ahli bagian video, Erna Amirullah mengatakan sampai saat ini 

Humas Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyampaian pesan tertib 

protokol kesehatan dengan berbagai cara, salah satunya lewat video. Beliau 

menjelaskan bahwa Humas Pemerintah Kota Tangerang membuat beberapa 

jenis video mengenai penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. Berikut 

penjelasan beliau: 

“Jadi, kalau aku dibidang video, aku terus berusaha untuk bikin pesan 

gitu untuk mengingatkan masyarakat dalam bentuk itu motion, dalam 

bentuk itu podcast atau video jurnalis, atau video cinematic gitu. 

…kadang kita sudah bikin berbagai macam bentuk, dari motion, dari 

video vox pop, dari features gitu kan.” (Wawancara dengan Erna 

Amirullah, 28 Oktober 2020) 

 

Selanjutnya Humas Pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan 

penggunaan media baru sebagai media penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan. Penggunaan media baru seperti media sosial dalam penyampaian 

pesan tertib protokol kesehatan dirasa sangat dapat dioptimalkan. Seperti 

pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, Yunita Virdianti 

berikut: 



 

 

“Media sih dimanfaatkan ya apalagi media-media yang memang di 

dalam tanda petik gratis ya tinggal kita optimalisasi aja kan ya.” 

(Wawancara dengan Yunita Virdianti, 26 Oktober 2020) 

Kemudian Tenaga Ahli bagian media sosial, Syifa Ismiyati menyatakan 

Humas Pemerintah Kota Tangerang memiliki beberapa media sosial yang 

digunakan dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. Berikut 

pernyataan beliau: 

“Awalnya itu cuma 4 kan, Instagram, Youtube, Twitter, dan Facebook. 

Cuma, pas kemarin nih. Kita abis ikutan zoom meeting sama 

kementerian itu dia bilang sekarang tuh lagi hits Tiktok. Oh yaudah nih, 

kita bikin Tiktok aja gitu.” (Wawancara dengan Syifa Ismiyati, 28 

Oktober 2020) 

Pernyataan beliau didukung dengan pernyataan dari Tenaga Ahli bagian 

video, Erna Amirullah. Beliau memberikan keterangan mengenai media 

yang menjadi saluran dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. 

Beliau menyatakan: 

“Medianya ya. Medianya kita ada rilis yang bisa diakses dari 

tangerangkota.go.id, lalu ada akun sosmed. Akun sosmed itu ada 

Instagram di humas_kota_tangerang, lalu ada Youtube Humas Kota 

Tangerang. Dan itu menjadi media penyalur dari konten-konten yang 

kita bikin gitu.” (Wawancara dengan Erna Amirullah, 28 Oktober 2020) 

 

Analisis Data 

1. Penetapan Komunikator 

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pihak Humas Kota 

Tangerang, Humas Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyampaian 

pesan tertib protokol kesehatan secara terstruktur dari pusat. Berbagai 

kebijakan atau pesan serta informasi yang Pemerintah Pusat sampaikan 

selanjutnya disalurkan kepada daerah melalui pemerintahan daerah. Oleh 

karena itu penetapan komunikator dalam penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang 

otomatis adalah pemimpin dan pihak ahli. Pemimpin serta pihak ahli 



 

 

tersebut antara lain: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Dokter, 

dan Tenaga Kesehatan. 

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi yaitu Yunita Virdianti dan 

Tenaga Ahli Humas lainnya menyatakan bahwa pemilihan komunikator 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan adalah tokoh utama dalam 

pemerintahan daerah yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, 

dokter dan tenaga kesehatan yang merupakan pihak yang ahli dalam bidang 

kesehatan juga ditetapkan menjadi komunikator. Sebagaimana pernyataan 

oleh Kepala Sub bagian dan Tenaga Ahli tersebut dalam hasil wawancara, 

terdapat faktor atau syarat yang mendasari pemilihan komunikator dalam 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. 

Menurut Cangara (2014), ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang 

komunikator, hal tersebut antara lain: keredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. 

Sesuai dengan teori dari Cangara, pemilihan komunikator dalam 

pemyampaian pesan tertib protokol kesehatan oleh Humas Pemerintah Kota 

Tangerang adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang serta dokter 

atau tenaga kesehatan yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan 

sehingga ucapannya dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Mereka 

merupakan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tertib protokol 

kesehatan. 

 

2. Penetapan Target Sasaran dan Analisis Kebutuhan Khalayak 

Berdasarkan pernyataan dari pihak Humas Pemerintah Kota Tangerang, 

penetapan target sasaran dalam penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan adalah masyarakat di wilayah Kota Tangerang. Seperti yang 

diketahui, angka kasus COVID-19 yang terjadi di Kota Tangerang belum 

menunjukkan penurunan meskipun sudah banyak kasus sembuh. Oleh 

sebab itu, masyarakat di wilayah Kota Tangerang merupakan target yang 

disasar oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang dalam penyampian pesan 

tertib protokol kesehatan agar angka kasus COVID-19 di Kota Tangerang 

tidak terus mengalami peningkatan. Penyampaian pesan tertib protokol 



 

 

kesehatan terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya menjalankan protokol kesehatan. 

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, Yunita Virdianti menyatakan 

dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan, Humas Pemerintah 

Kota Tangerang juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat Kota 

Tangerang yang terbilang sudah metropolitan karena dekat dengan Ibu Kota 

dan merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota membuat masyarakat 

Kota Tangerang melek akan teknologi. Kemudian beliau menyampaikan 

bahwa pendidikan, psikologis, dan perilaku masyarakat menjadi salah satu 

hal yang membuat masyarakat masih banyak yang lalai akan protokol 

kesehatan. Selain itu, Tenaga Ahli Rindang Kusumaninggar menyatakan 

mayarakat berbulan-bulan tidak menjalani aktivitas seperti biasa karena 

pandemi, otomatis hal tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi. 

Pernyataan dari pihak Humas Pemerintah Kota Tangerang terkait 

penetapan target sasaran sesuai dengan teori dari Cangara (2014) mengenai 

cara yang digunakan dalam pemetaan karakteristik masyarakat yaitu dari 

aspek sosiodemografik yang mencakup pendidikan, tingkat pendapatan, 

serta pemilikan media dan juga dari aspek karakteristik perilaku masyarakat. 

 

3. Menyusun Pesan 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Humas Pemerintah Kota 

Tangerang mengenai penyusunan pesan terkait tertib protokol kesehatan, 

Humas Pemerintah Kota Tangerang menyusunnya secara terstruktur. 

Humas Pemerintah Kota Tangerang menterjemahkan kebijakan-kebijakan 

dari pusat dan daerah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh 

masyarakat.  Sebagaimana pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pelayanan 

Informasi, Yunita Virdianti mengenai bentuk kebijakan dan informasi yang 

didapat dari pusat dan daerah berbentuk satu bundel sehingga tidak mungkin 

jika disampaikan seperti itu kepada masyarakat. Untuk itu Humas 

Pemerintah Kota Tangerang menyusun pesan sedemikian rupa agar 

masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memahami pesan. 



 

 

Penyusunan pesan yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang 

sesuai dengan teori dari Cangara (2014) mengenai teknik penyampaian 

pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan edukatif. 

Adapun sifat pesan yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota 

Tangerang dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan adalah 

pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan edukatif. Dalam menyusun 

pesan informatif, Humas Pemerintah Kota Tangerang membuat suatu pesan 

berisi info baru yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat, 

misalnya seperti tipe-tipe masker. Penyusunan pesan yang bersifat 

informatif ini berguna agar tidak meinmbulkan kesalahan dalam persepsi. 

Selanjutnya dalam menyusun pesan yang bersifat persuasif, Humas 

Pemerintah Kota Tangerang membuat pesan yang mempersuasi masyarakat 

agar senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan berbagai 

teknik mulai dari pesan yang penuh dengan emosi sampai dengan pesan 

yang penuh humor. Berikutnya Humas Pemerintah Kota Tangerang 

menyusun pesan dengan sifat yang mendidik atau edukatif. Dalam 

menyusun pesan yang mendidik, Humas Pemerintah Kota Tangerang 

menyusunnya dengan tujuan tertentu. Salah satu contoh pesan edukatif yang 

disampaikan dalam penyusunan pesan tertib protokol kesehatan adalah cara 

cuci tangan yang benar. 

Selanjutnya menurut pernyataan dari pihak Humas Pemerintah Kota 

Tangerang, Humas Pemerintah Kota Tangerang memperhatikan sekali 

penggunaan bahasa. Hal ini dilakukan Humas Pemerintah Kota Tangerang 

dengan melihat target sasaran dan media yang akan digunakan. Jika bahasa 

yang digunakan tidak disusun dengan benar, maka sebagus apapun ide yang 

ingin disampaikan tidak akan sampai dengan efektif dan akan menimbulkan 

kekacauan (Cangara, 2014). 

 

4. Pemilihan Media dan Saluran Komunikasi 

Sebagaimana pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, 

Yunita Virdianti bahwa penggunaan media massa merupakan saluran utama 



 

 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan. Dalam pemilihan media 

komunikasi, Humas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan media 

massa untuk menyampaikan pesan tertib protokol kesehatan. Penggunaan 

media massa dipilih karena target sasaran penyampaian pesan tertib 

protokol kesehatan adalah masyarakat Kota Tangerang. Berdasarkan hasil 

wawancara, Humas Pemerintah Kota Tangerang menggunakan media lama, 

media baru, dan secara langsung sebagai media untuk menyampaikan pesan 

tertib protokol kesehatan. 

 Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi, 

Yunita Virdianti, pemilihan media dalam penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan menyesuaikan jenis khalayak yang menjadi target sasaran dan 

media yang banyak diakses oleh masyarakat Kota Tangerang. Hal tersebut 

sesuai dengan teori dalam buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi oleh 

Cangara (2014) bahwa diperlukan pertimbangan mengenai kepemilikan 

media di kalangan masyarakat. Media lama seperti surat kabar dan majalah 

masih digunakan oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu 

penggunaan media baru (internet) terus dioptimalkan. Penyampaian pesan 

tertib protokol kesehatan juga dilakukan secara langsung yaitu melalui 

Operasi Aman Bersama. 

Menurut beliau kondisi masyarakat Kota Tangerang dapat dikatakan 

sudah metropolitan, membuat penggunaan selebaran atau brosur sudah tidak 

efektif. Melihat hal tersebut, Humas Pemerintah Kota Tangerang 

mengoptimalisasikan penggunaan teknologi internet yang di dalamnya 

terdapat salah satu fasilitas untuk mengakses informasi yaitu media sosial. 

Penggunaan Internet dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan 

dapat dilihat melalui rilis yang diunggah pada website milik Pemerintah 

Kota Tangerang dan melalui media sosial milik Humas Pemerintah Kota 

Tangerang. 

Humas Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyampaian pesan 

tertib protokol kesehatan melalui bentuk video, gambar, dan rilis. Bentuk 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan tersebut selanjutnya banyak 



 

 

disampaikan melalui media sosial milik Humas Pemerintah Kota Tangerang. 

Sebagaimana pernyataan dari pihak Humas Pemerintah Kota Tangerang 

meskipun target sasaran mereka adalah masyarakat Kota Tangerang, namun 

kenyataanya tidak hanya masyarakat Kota Tangerang yang menerima pesan 

tertib protokol kesehatan melainkan juga masyarakat di luar Kota 

Tangerang. Hal tersebut terjadi karena internet memiliki kelebihan, salah 

satunya adalah bahwa setiap penggunanya dapat membuat informasi dan 

menyebarkannya ke pihak lain tanpa batas (multilevel marketing model) 

(Cangara, 2014). Selain itu Tenaga Ahli bidang media sosial, Syifa Ismiyati 

menyatakan bahwa penyampaian pesan tertib protokol kesehatan melalui 

media sosial, siapa saja dapat memberikan komentar. Hal tersebut sesuai 

dengan teori dari Cangara (2014) mengenai kelebihan internet sebagai 

media sosial yaitu interaktif, terbuka, dan demokratis sehingga siapa saja 

dapat berkomentar dan berpartisipasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Humas Pemerintah Kota 

Tangerang, media sosial yang mereka miliki ada 5 antara lain Instagram 

(@humas_kota_tangerang), Youtube (Humas Kota Tangerang), Tiktok 

(@humaskotatangerang), Facebook (Humas Kota Tangerang), dan Twitter 

(@humastangerang). Selain itu terdapat juga website tangerangkota.go.id.  

Melalui media sosial milik mereka, Humas Pemerintah Kota Tangerang 

menyampaikan pesan tertib protokol kesehatan melalui video sinematik, 

video vox pop, features, podcast, meme, dan rilis. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah 

Kota Tangerang dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan di Kota 

Tangerang adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan komunikator oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang dilakukan 

secara terstruktur. Komunikator merupakan tokoh sentral dalam 

pemerintahan, merupakan orang yang tepat serta menguasai materi, serta 



 

 

memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan (power). Berdasarkan hal 

tersebut maka komunikator dalam penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang serta Dokter 

atau Tenaga Kesehatan. 

2. Target sasaran dalam penyampaian pesan tertib protokol kesehatan adalah 

seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang. Hal tersebut berdasarkan 

masih tingginya kasus COVID-19 yang terjadi di Kota Tangerang, sehingga 

penyampaian pesan tertib protokol kesehatan perlu disampaikan secara 

berulang kepada masyarakat agar masyarakat senantiasa disiplin protokol 

kesehatan. 

3. Pesan yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota Tangerang bersifat 

informatif, persuasif, dan edukatif. Penyampaian pesan tertib protokol 

kesehatan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan dituangkan 

dalam bentuk video, gambar, dan rilis. Contoh pesan informatif yang 

disampaikan salah satunya adalah tipe masker, lalu pesan persuasif salah 

satunya adalah ajakan untuk senantiasa disiplin terapkan 3M (Memakai 

masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak), dan pesan edukatif seperti 

cara mencuci tangan yang baik dan benar. 

4. Humas Pemerintah Kota Tangerang menyampaikan pesan tertib protokol 

kesehatan secara langsung melalui Operasi Aman Bersama dan banyak 

menggunakan media massa (media lama dan media baru). Media lama 

(konvensional) yang digunakan berbentuk rilis di surat kabar, sedangkan 

media baru (new media) yang digunakan adalah melalui website dan media 

sosial. Media sosial yang digunakan utnuk menyampaikan pesan tertib 

protokol kesehatan antara lain Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook, dan 

Twitter. 
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