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Abstract 

Nowadays various new communities have sprung up. The community that 

develops includes various aspects as well, such as the Japanese culture lover 

community, the football club fan community, the reptile lover community, the 

bicycle community, the photography community, the mountain climbing 

community, the film community and others. The community that emerged and then 

developed was the historical community. The historical community itself is a 

community that contains a group of individuals who have an interest in history. 

The activities of the historical community range from touring historical places, 

conserving historical places, holding discussions, to creating a photography 

exhibition. In almost every major city in Indonesia there is a historical 

community, namely the Indonesian Historia Community in Jakarta, the Aleut 

Community in Bandung, the Lopen Semarang Community in Semarang, the Night 

Museum Community in Jogja, and the Solo Societeit Community in Solo. 

This study aims to determine how the application of persuasive communication by 

the Solo Societeit community in creating interest in history among students in the 

city of Solo with a qualitative descriptive. This research is based on data obtained 

through observation and in-depth interviews with selected sources by purposive 

sampling. Furthermore, secondary data were obtained from other related 

documents. Source Triangulation is used to prove the truth and validity of the 

data obtained. 

The results of this study indicate that the communication applied by Solo Societeit 

received positive responses among students, this is indicated by the high interest 

of students in every activity held by Solo Societeit. Apart from that, Solo Societeit 

has also succeeded in creating a good impression among students and on history 

in particular that history is something interesting to study. 
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Pendahuluan 

Komunitas sejarah Solo Societiet yang berada di Kota Solo berdiri sejak 6 

Mei 2018. Pendirinya adalah Heri Priyatmoko, seorang sejarawan yang juga 

akademisi Jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Solo Societeit 

seperti yang dilansir dari Radar Solo terbentuk karena adanya kegelisahan 

terhadap situs sejarah yang terabaikan di Surakarta, dan minimnya kontribusi 

masyarakat dalam bidang kebudayaan terutama kalangan generasi muda.
1
 Meski 

baru sebulan berdiri, Solo Societeit sudah melakukan beragam kegiatan, seperti 

diskusi, bincang sejarah, dan napak tilas situs-situs bersejarah. 

Solo Societeit seringkali berbagi informasi seputar sejarah Kota Solo 

melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti Jelajah & Bincang 

Sejarah, Sarasehan Wicara Sejarah, hingga mengisi salah satu program televisi di 

MTA TV
2
. Dalam hal ini kemudian komunikasi persuasi menjadi penting dan 

memiliki peran penting dalam proses mempengaruhi dan mengajak generasi muda 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Solo 

Societeit, karena dalam hal mepengaruhi atau mengajak diperlukan strategi atau 

metode untuk menentukan berhasil atau tidak nya mereka dalam mempengaruhi 

atau mengajak generasi muda untuk ikut partisipasi. Solo Societeit mencoba 

melakukannya melalui komunikasi persuasif yang dekat dengan generasi muda 

salah satunya adalah pemanfaatan media sosial yang kemudian diisi dengan 

konten-konten menarik seperti foto-foto dengan keterangan dengan narasi yang 

mudah dipahami. 

Dalam catatan Solo Societeit tercatat ada beberapa situs sejarah yang 

terabaikan di Surakarta seperti Situs Komplek Kauman Mangkunegaran; bekas 

komplek Kepatihan; Ndalem Pangeran; Omah Kembang Banowati; bekas Rumah 

                                                 
1
 Perdana, “Kiprah Komunitas Societeit dalam Melestarikan Situs Sejarah”, 

https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/09/22/156983/kiprah-komunitas-societeit-dalam-

melestarikan-situs-sejarah 
2
 Ibid 



4 

 

Sakit Kadipolo; Ndalem Padmanegara
3
. Selain itu, minimnya kontribusi 

masyarakat dalam bidang kebudayaan terutama kalangan generasi muda, seperti 

yang kita ketahui minat generasi muda terhadap sejarah bisa dikatakan sangat 

minim. Cotohnya bisa dilihat dari tingkat kunjungan generasi muda ke situs 

sejarah seperti museum juga yang sangat minim, Museum Ranggawarsita 

misalnya, tingkat kunjungan di museum tersebut sepanjang 2018 hanya mencapai 

61,426 orang. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 7,795 pengunjung yang berasal 

dari kalangan dewasa atau sekitar 12%.
4
 Sementara kunjungan terbanyak 

didominasi kalangan pelajar SD dan taman kanak-kanak (TK) mencapai 39%.
5
 

Sedangkan sisanya diisi kalangan pelajar SMP, SMA, mahasiswa, serta tamu 

undangan yang mengikuti darmawisata. Rendahnya kunjungan ke museum yang 

diresmikan sejak 1989 itu sebenarnya sudah terlihat sejak dua tahun terakhir. Pada 

2016, museum yang memiliki koleksi 59.784 benda bersejarah itu dikunjungi 

sekitar 100.000 orang. Jumlah itu menurun drastis pada 2017, menjadi sekitar 

75.000 pengunjung. Sedangkan tahun ini, jumlah kunjungan kembali menurun 

pada angka 61.426 orang
6
. Data diatas menunjukan betapa minimnya minat 

terhadap sejarah khususnya di kalangan generasi muda. Di kota Solo sendiri 

terdapat begitu banyak situs-situs sejarah yang terabaikan sebagaimana yang 

tercantum dari data diatas, hal ini tentu menimbulkan keprihatinan yang 

mendalam mengingat situs-situs sejarah tersebut merupakan warisan budaya yang 

apabila tidak dilestarikan maka nilai historis yang terkandung akan hilang begitu 

saja. Selain itu, museum-museum yang ada di kota Solo juga sepi peminat. 

Data yang dikutip menunjukan rendahnya minat sejarah di kalangan 

generasi tak terkecuali mahasiswa. Penting bagi mahasiswa untuk mempelajari 

sejarah, karena sejarah bukan hanya tentang menghapal lebih jauh sejarah mampu 

mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu, belajar bagaimana kejadian di masa 

                                                 
3
 Wawancara dengan Sri Wardani, tanggal 16 April 2020, via Whatsapp 

4
 Imam Yuda Saputra, “Minat Generasi Milineal Terhadap Sejarah Dan Budaya Rendah, Ini 

Buktinya”, https://www.solopos.com/minat-generasi-milineal-terhadap-sejarah-dan-budaya-

rendah-ini-buktinya-951575. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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lalu tersebut bisa memengaruhi kehidupan kita sekarang dan bagaimana 

implikasinya untuk kehidupan sekarang. Mempelajari sejarah pada dasarnya 

adalah bukan persoalan menghapal melainkan memahami seacara keseluruhan 

mengapa peristiwa sejarah tersebut bisa terjadi.  

Dengan demikian Solo Societeit tentu perlu menerapkan strategi 

komunikasi persuasi yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kontribusi 

masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa terhadap sejarah. Melihat 

pentingnya sebuah usaha untuk mempersuasi masyarakat untuk sadar akan 

sejarah, komunitas Solo Societiet berupaya untuk menerapkan strategi komunikasi 

yang tepat guna menarik minat terhadap dunia sejarah di kalangan mahasiswa 

Kota Solo 

Rumusan Masalah  

Bagaimana strategi komunikasi persuasif komunitas Solo Societeit dalam 

menumbuhkan minat terhadap sejarah di kalangan mahasiswa Kota Solo? 

Kajian Pustaka  

1. Komunitas 

Komunitas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok 

organisasi yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, 

masyarakat, paguyuban
7
. Sedangkan menurut kamus Pocket Oxford Dictioary, 

komunitas adalah masyarakat yang hidup dalam satu tempat, daerah atau negara, 

masyarakat agama atau suatu profesi; masyarakat dengan kepentingan sama; dan 

masyarakat yang saling memiliki. Komunitas (community) merupakan salah satu 

konsep yang tersamar dan sulit dipahami dalam sosiologi, dalam arti sempit 

komunitas mengacu pada kumpulan orang-orang di wilayah geografis. Definisi 

secara luas, komunitas sering kali mensyaratkan tiga elemen lain
8
: 

                                                 
7
 DEPDIKNAS, 2007 

8
 Dzaki M, Sosiologi Konsep, Teori dan Metode, (Jakarta: Mitra Wacana Pustaka, 2015), hlm. 40 
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1) Komunitas dapat dianggap sebagai kolektifitas orang dengan struktur 

sosial tertentu. Gagasan ini seringkali menyamakan komunitas dengan 

pedesaanatau perindustri. 

2) Adanya rasa memiliki atau semangat komunitas 

3) Semua kegiatan sehari-hari baik pekerjaan dan non pekerjaan berlangsung 

dalam wilayah geografis yang mandiri.  

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunitas adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi di daerah tertentu. 

Di dalam sebuah proses pertukaran informasi dapat dibagi menjadi dua 

bentuk, yakni komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Komunikasi 

antar pribadi dijelaskan merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau 

lebih dalam kelompok kecil, sementara komunkasi organisasi merupakan proses 

penyampaian pesan melalui komunikator kepada khalayak dalam kelompok besar, 

lembaga-lembaga atau individu-individu selain dirinya, komunikasi terhadap 

khalayak ini juga dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh khalayak
9
. Proses pertukaran 

informasi ini yang nantinya memungkinan individu yang terlibat di dalamnya 

untuk saling bertukar pendapat serta pemikiran mengenai suatu hal.  

Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. Komunitas bergantung pada 

pengalaman dan emosi bersama, kemudian komunikasi berperan menjelaskan 

kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga berbagi bentuk – bentuk 

komunikasi yang berkaitan dengan seni, agama dan bahasa, dan masing masing 

bentuk tersebut mengandung dan menyampaikan gagasan, sikap, perspektif, 

pandangan yang mengakar kuat dalam sejarah komunitas tersebut. 

2. Komunikasi Persuasif 

Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, 

yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau komunikannya, 

                                                 
9
 A.W Widjaja, Komunikasi dan hubungan masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 8.  
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sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 

Menurut K. Andeerson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku 

komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku 

individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. 

Persuasi merupakan usaha untuk mengubah sikap melalui penggunaan 

pesan, berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan pendengar. 

Sehingga komunikasi persuasif lebih jelasnya merupakan komunikasi yang 

berusaha untuk mengubah sikap receiver melalui penggunaan pesan yang 

dilakukan sender. 

De Vito menjelaskan komunikasi persuasif dalam buku Komunikasi 

Antarmanusia sebagai berikut: Pembicaraan persuasif mengetengahkan 

pembicaraan yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi, dan 

menyodorkan informasi kepada khalayak. Akan tetapi tujuan pokoknya adalah 

menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, 

pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan 

persuasifnya. 

Dari penjelasan tersebut, De Vito mengemukakan terdapat dua macam 

tujuan atau tindakan yang ingin kita capai dalam melakukan pembicaraan 

persuasif. Tujuan tersebut dapat berupa untuk mengubah sikap atau perilaku 

receiver atau untuk memotivasi perilaku receiver. 

1) Strategi Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku. Istilah persuasif (persuasion) bersumber pada 

perkataan latin persuasion. Kata kerja nya adalah persuade yang berarti 

membujuk, mengajak, merayu
10

. 

a) Metode Asosiasi 

Metode ini adalah penyajian pesan komunikasi dengan 

jalan menumpangkan  pada suatu peristiwa yang aktual atau 

sedang menarik perhatian dan minat massa.
11

 Pada metode 

                                                 
10

 Effendy Onong Uchjana, op.cit.,hlm. 12. 
11

 M. Yusuf, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 122. 
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ini menandakan kepada komunikator bahwa penyajian 

pesan dapat mempengaruhi perhatian komunikator. 

b) Metode Integrasi 

Metode ini merupakan kemampuan untuk menyatukan diri 

secara komunikatif sehingga tampak menjadi satu atau 

mengandung arti kebersamaan dan senasib serta 

sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan verbal 

maupun nonverbal (sikap).
12

 Pada metode ini dapat 

dipahami bahwa kedekatan komunikator kepada lawan 

bicaranya, seperti halnya berbaur kepada komunikan yang 

dapat mempengaruhi komunikan dalam menerima pesan 

yang disampaikan komunikator. 

c) Metode Pay-Off Fear – Arousing 

Metode ini merupakan kegiatan mempengaruhi orang lain 

dengan melukiskan hal-hal  yang  mengembirakan  dan  

menyenangkan  perasaannya,  atau  memberi harapan  

(iming-iming)  dan sebaliknya dengan  menggambarkan 

hal-hal  yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi 

yang buruk dan tidak menyenangkan perasaan.
13

 Nilai-nilai 

positif yang diberikan kepada komunikan seperti manfaat 

perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuataan akan 

menjadi daya tarik tersendiri komunikan untuk menerima 

pesan  yang disampaikan komunikator karena dianggap 

Human Interest. 

d) Metode Icing 

Metode ini menjadikan indah sesuatu sehingga menarik 

siapa yang menerimanya. Metode Icing juga disebut 

metode memanis-maniskan atau mengulang kegiatan 

persuasif dengan jalan menata rupa sehingga komunikasi 

                                                 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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menjadi lebih menarik.
14

 Metode ini merupakan suatu 

kemasan unik dan dapat memberikan ketenangan terhadap 

komunikan. 

2) Tahapan-Tahapan Komunikasi Persuasif 

Berhasilnya komunikasi persuasif perlu dilaksanakan secara 

sistematis. Dalam komunikasi ada sebuah formula yang dapat dijadikan 

landasan pelaksanaan yang disebut AIDDA yakni: 

a) Attention (Perhatian): yang dimaksud disini adalah 

khalayak dapat memperhatikan pesan yang disampaikan 

komunikator secara sengaja, karena ia berkeinginan 

untuk mendengarkannya. 

b) Interest (Minat): Pada tahap ini kita berusaha agar 

khalayak menyetujui gagasan yang kita kemukakan atau 

memahami pokok yang kita sampaikan. 

c) Desire (Hasrat): Pada tahap ini, dalam diri khalayak 

timbul keinginan untuk melakukan perubahan dan 

berusaha untuk merealisasikannya. 

d) Decision (Keputusan) : Pada tahap ini, khalayak dapat 

menentukan tindakan yang akan diambilnya. 

e) Action (Kegiatan): ialah merumuskan tahapan visualisai 

dalam bentuk sikap dan kenyakinan tertentu, atau tindakan 

yang nyata. 

3) Proses Komunikasi Persuasif 

Hovland mengemukakan konsep proses komunikasi yang 

fokus pada pembelajaran dan motivasi. Komunikasi persuasif 

yang bertujuan untuk mempengaruhi opini, pendapat, sikap 

atau perilaku seseorang haruslah memerhatikan, memahami 

                                                 
14

 Ibid. 
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mempelajari, menerima dan menyimpan pesan persuasi 

tersebut.
15

 

  Message Learning:   

  1. Attention   
 

 
2. Comprehension 

 

Attitude Communication  
 

3. Learning 
  

    

  4. Acceptance  Change 
    

  

5. Retention 

  

    
        

Sumber: Richard M. Perloff, The Dynamic of Persuasion; 

 
Communication and Attitudes in the 21 st Century. 

 
 

Berdasarkan  gambar  di  atas,  sebelum  melakukan  perubahan  sikap,  

persuasi melewati proses komunikasi persuasif message learning. Dalam proses 

itu, persuasi melewati lima tahapan yaitu: Attention (Perhatian), Comprehension 

(Pemahaman), Learning (Pembelajaran), Acceptance (Penerimaan), dan Retention 

(Penyimpanan). 

Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif adalah metode untuk mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa ataupun kejadian yang terjadi sekarang. 

Penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang ada, akan 

tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Sedangkan kualitatif adalah 

pengukuran data bukan berupa angka, melainkan berupa pendapat dari para ahli 

dan objek penelitian (pengurus, anggota, dan masyarakat non komunitas). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk menghimpun, 

mengolah dan menganalisa data secara detail dan mendalam. 

                                                 
15

 Richard Perloff, The Dynamic of Persuasion: Communication and Attitudes In The 21
st
 Century, 

(New Jersey: Erlbaum Assosiates Publisher, 2003), hlm. 121. 
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Data yang didapatkan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni 

sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sebagai sumber data primer 

yaitu pengurus dan anggota komunitas Solo Societeit seperti contohnya adalah 

Dhani Saptoni selaku ketua Solo Societeit, dan Ardian Nur Rizky selaku wakil 

ketua Solo Societeit. Selain itu, penulis juga mengikutsertakan sumber data lain 

seperti peserta kegiatan komunitas baik anggota maupun non anggota khususnya 

dari kalangan generasi muda yang dilakukan dengan wawancara mendalam. 

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini data-data yang diperoleh 

berkaitan dengan komunitas Solo Societiet dan berbagai kegiatannya. Data ini 

didapat dari berbagai artikel terkait dengan pemberitaan kegiatan Solo Societeit 

yang didapat lewat surat kabar dan media internet. Selain itu, juga didapat dari 

arsip data dan dokumentasi kegiatan dari komunitas Solo Societeit. 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber atau informan 

utamanya pengurus dan anggota komunitas Solo Societeit seperti contohnya 

adalah Heri Priyatmoko, Dhani Saptoni, Ardian Nur Rizky, dll. Selain itu, penulis 

juga mengikutsertakan narasumber lain seperti peserta kegiatan komunitas baik 

anggota maupun non anggota khususnya dari kalangan mahasiswa. Metode 

wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan atau mengumpulkan 

informasi dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah untuk mendapatkan 

informasi mengenai strategi komunikasi persuasif komunitas Solo Societeit. 

Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder penulis melakukan pencarian data 

melalui dokumen dan arsip terkait baik dari internet, buku, jurnal, dan beberapa 

arsip dan dokumen yang di dapatkan dari Solo Societeit. 

Sajian dan Analisis Data 

1. Pola Komunikasi Persuasif Solo Societeit 

Komunikasi persuasif Solo Societeit kepada mahasiswa yaitu dengan 

menggunakan kalimat yang menimbulkan perasaan intim dan dekat, yang tidak 
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menimbulkan kesan angkuh dan sombong serta menggurui. Seperti yang 

disampaikan oleh Ardian Nur Rizki: 

“Caranya dengan cara menggunakan kalimat-kalimat yang ramah dan 

seperti berbicara dengan teman, kemudian menyertakan mereka dalam 

diskusi, kita juga selalu terbuka terhadap kritik dan saran.”
16

 

Selain itu, Solo Societeit juga senantiasa aktif di media sosial dengan 

mengunggah konten-konten yang aktual dan faktual, dimana konten-konten 

tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga menarik mahasiswa dan kaum 

milenial untuk melihat dan membaca konten sejarah yang dihadirkan.  

Solo Societeit senantiasa mencoba untuk menghadirkan konten-konten 

sejarah untuk media sosial dengan pengemasan yang menarik. Selain itu, dalam 

upayanya menarik minat mahasiswa dan millenial Solo Societeit mencoba untuk 

melakukan pola komunikasi yang menimbulkan kesan akrab dan tidak berjarak. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Dhani Saptoni: 

“Meskipun kita mengenal medsos dengan begitu dekat tapi ketika kita 

membuat sebuah caption terjadi sebuah pembacaan, nah terkadang minat 

baca terganggu juga kalau bahasa yang digunakan dalam sebuah caption 

itu terlalu kaku atau terlalu resmi nah maka kita menghindari itu dengan 

bahasa yang senyaman mungkin dan bahasa yang bisa diterima oleh 

semua kalangan. Dengan demikian kita memilih untuk menggunakan 

bahasa yang seolah kita sedang ngobrol dalam suasana akrab.”
17

 (Dhani 

Saptoni, wawancara tanggal 30 September 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Solo Societeit 

melakukan upaya persuasi kepada mahasiswa dan kalangan millenial dengan 

menghadirkan konten yang menarik, relevan, dan kontekstual sehingga 

mahasiswa dan kaum millenial lebih tertarik untuk melihat dan membaca. Dengan 

upaya yang dilakukan tersebut Solo Societeit juga memerhatikan pemilihan 

bahasa sehingga tidak menimbulkan kesan angkuh atau menggurui. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Ardian Nur Rizki: 

                                                 
16

 Wawancara dengan Ardian Nur Rizki, Wakil Ketua Solo Societeit, tanggal 27 September 2020 
17

 Wawancara dengan Dhani Saptoni, Ketua Solo Societiet, tanggal 30 September 2020 
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“Itulah mengapa dalam pemilihan diksi pun kita tidak kaku, kita 

memanggil mereka dengan sebutan konco-konco, lur, atau slur jadi itu 

sebagai cara komunikasi kita untuk menggaet mereka dan tidak berjarak. 

Jadi intinya kami mengajak siapa pun yang mau menelusuri sejarah, yang 

ingin merawat masa lalu dan tidak ada batasan usia.”
18

 

Hal senada perihal pemilihan bahasa juga diutarakan oleh Pak Dhani Saptoni: 

“Karena kita menyampaikan, komunikasi yang kita bangun dengan 

masyarakat terutama dengan para pemuda dan dengan anak anak jaman 

sekarang itu menyesuaikan, kita tidak menggunakan bahasa bahasa yang 

terlalu kaku atau dengan metode yang sulit diterima oleh anak anak jaman 

sekarang, kita menyesuaikan dalam arti kita kontekstual dengan kondisi 

jaman. Bahasa bahasa komunikasi yang seperti itu yang mudah diterima 

yang membuat animo masyarakat khususnya dari pemuda dan anak anak 

jaman sekarang meningkat dan mengapresiasi keberadaan komunitas solo 

societeit.”
19

 

Dengan demikian konten-konten yang dihadirkan di media sosial Solo 

Societeit akan senantiasa menggunakan bahasa-bahasa yang seakan sedang 

berbicara dengan teman dan dengan hal ini diharapkan tidak tercipta jarak dengan 

pengikutnya di media sosial. 

Solo Societeit mencoba untuk menjalin komunikasi dengan menggunakan 

pola komunikasi yang ramah, persuasif, serta partisipatif. Solo Societeit juga 

senantiasa untuk menciptakan suasana yang akrab pada setiap kegiatan yang 

diadakan, hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta jarak antara pendiri, pengurus, 

dan peserta kegiatan maupun dengan pengikut di media sosial. Dengan demikian, 

diharapkan dapat tercipta komunikasi multiarah, dinamis, dan partisipatif 

sehingga dengan pendektan seperti itu diharapkan mahasiswa dan millenial 

menjadi lebih tertarik untuk mempelajari sejarah. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ardian Nur Rizki berikut ini: 

“Kalau berbicara tentang cara komunikasi jelas bahwa kita tidak ingin 

membangun jarak karena kita bukan artis maupun ilmuwan tapi kita juga 

belajar. Kita menjadikan Solo Societeit itu ruang belajar untuk semua, 
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jadi tidak ada perbedaan antara pendiri, pengurus, maupun anggota. 

Artinya dalam jelajah kita semua sama, kita semua saling belajar, saling 

berkomunikasi multi arah yakni kami terbuka dengan masukan dan 

pendapat agar tejalin komunikasi yang dinamis. Kemudian, untuk media 

sosial kami menggunakan pola komunikasi yang ramah, persuasif, dan 

partisipatif, artinya kami mencoba membangun komunikasi seperti dengan 

kawan sendiri yang menggunakan sapaan-sapaan seperti lur, konco, atau 

slur.”
20

 

Dengan pendekatan seperti yang diutarakan dalam petikan wawancara 

diatas Solo Societeit mencoba untuk menciptakan impresi yang tidak kaku dan 

tidak membosankan di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Hal serupa juga 

diamini oleh Maria Regina Natasha seorang mahasiswa yang mengikuti media 

sosial dari Solo Societeit khususnya di Intagram. Menurutnya cara komunikasi 

yang dilakukan oleh Solo Societeit di media sosial terkesan tidak kaku dan tidak 

membosankan, seperti yang diutarakan berikut ini: 

“Cara komunikasinya menurutku sih mereka gak kaku banget. Biasanya 

kan sejarah tuh nulisnya kaku banget sampai bikin mumet kan, tapi kalau 

Solo Societeit tuh tidak, terus dia (Solo Societeit) tuh pakai gambar dan 

foto jadi lebih enak saja liatnya.”
21

 

Selain menggunakan media sosial sebagai basis utama dalam 

mempublikasikan serta mempersuasi mahasiswa dan millenial, Solo Societeit juga 

melakukan publikasi melalui media konvensional salah satunya melalaui media 

massa. Solo Societeit memanfaatkan jaringan yang mereka miliki dengan media 

massa lokal maupun nasional, hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan timbal 

balik yang positif antara Solo Societeit dengan para jurnalis. Ardian Nur Rizki 

mengungkapkan:  

“Cara publikasi lain itu melalui media massa. Kami menjalin hubungan 

yang sangat dekat dengan wartawan, jadi bisa ditelusuri di berbagai 

media massa lokal maupun nasional karena memang hubungan kami 

dengan para kuli tinta itu terjalin dengan baik. Mas Heri, Mas Dhani, Mas 

Dayat adalah pengurus-pengurus yang punya koneksi dengan wartawan 

dan selalu kita kabarkan setiap kita ada acara, jadi mutualisme dimana 

wartawan butuh berita yang positif nah kita punya acara yang positif. Di 
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sisi lain, kita juga butuh wartawan untuk mendiseminasikan informasi 

yang nantinya juga akan menggaet orang-orang yang mau belajar 

sejarah. Dan lagi, kita juga menulis seperti saya atau Mas Heri 

Priyatmoko itu kan sangat aktif menulis dan di setiap tulisannya beliau 

selalu mencantumkan fouder  Solo Societeit. Hal tersebut bisa dianggap 

sebagai iklan juga karena dengan demikian pembaca akan mencari tahu 

tentang Solo Societeit.”
22

 

Lebih lanjut hal Pak Dhani Saptoni mengungkapkan bahwa Solo Societeit 

juga memanfaatkan jaringan antar anggota dan peserta dari kegiatan terdahulu 

untuk kemudian mempublikasikan kegiatan yang akan diadakan: 

“Selain dari media sosial, publikasi kita mengandalkan jaringan yang 

sudah terjalin antar anggota dan peserta sebelumnya misalnya jika akan 

ada event itu akhirnya masyarakat tahu dan akhirnya mereka 

mengapresiasi.”   

Selain itu, Solo Societeit juga memanfaatkan hubungan yang terjalin 

dengan masyarakat sekitar untuk mempublikasikan kegiatan mereka, hal ini 

dimaksudkan untuk menjangkau masyarakat di akar rumput yang mungkin bukan 

pengguna intens media sosial sehingga dibutuhkan interaksi langsung. Seperti 

yang diungkapkan Pak Dhani Saptono bahwa interaksi langsung tetap diperlukan: 

“Kebetulan Solo Societeit sudah banyak yang tahu bahkan sampai ke 

kampung-kampung karena anggota kita juga terlibat dalam berbagai 

kegiatan sosial di kampung-kampung. Komunikasi yang dibangun tidak 

melulu menggunakan media sosial namun tetap berinteraksi langsung.”  

Meskipun demikian memang tidak bisa dipungkiri bahwa Solo Societeit 

lebih intens menggunakan media sosial sebagai saluran publikasinya karena 

memang media sosial mampu menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang 

relatif singkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Dhani Saptoni: 

“Namun, memang kita lebih intens menggunakan media sosial karena 

mudah dijangkau semua orang.”
23

 

Dalam melakukan komunikasi persuasif melalui beberapa saluran yakni 

media sosial dan media massa, tentunya Solo Societeit merlukan pengemasan 
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konten yang mampu menarik mahasiswa dan millenial terutama dari dari segi pola 

komunikasi yang digunakan. Seperti pernyataan yang diunkapkan dalam 

wawancara bahwa Solo Societeit mencoba untuk menggunakan pola komunikasi 

yang ramah dan akrab sehingga tidak menimbulkan jarak antara anggota dengan 

peserta kegiatan maupun pengikut media sosialnya. 

2. Pengemasan Konten Media Sosial dan Kegiatan Solo Societeit 

Solo Societeit sebagai komunitas sejarah yang publikasinya berbasis pada 

media sosial tentu harus memerhatikan betul pengemasan konten sehingga 

menarik untuk mengimbangi isi kontennya yang terbilang “berat”. Hal serupa juga 

berlaku untuk setiap kegiatan yang diadakan oleh Solo Societeit yang mana 

kegiatannya tentu selalu berhubungan dengan sejarah yang acapkali sepi peminat. 

Tentunya dengan pengemasan yang menarik, konten media sosial dan kegiatan 

yang diadakan mampu menarik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat 

khususnya mahasiswa dan millenial. 

Dalam menghadirkan konten media sosial tentunya Solo Societeit 

senantiasa memerhatikan penggunaan bahasa dan pengemasan yang menarik 

sehingga dapat diterima di kalangan mahasiswa dan millenial. Sementara itu 

dalam berbagai kegiatan yang diadakan Solo Societeit juga senantiasa mencoba 

untuk menghadirkan tema-tema yang variatif dan diharapkan mampu untuk 

menyentuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak lupa Solo Societeit senantiasa 

melibatkan elemen masyarakat dalam setiap kegiatan khususnya dari kalangan 

muda seperti Pokdarwis dan Karang taruna, hal ini ditujukan agar kegiatan yang 

diadakan dapat menimbulkan rasa ingin tahu dari kalangan muda terhadap objek-

objek bersejarah di lingkungan mereka dan nantinya diharapkan akan 

menimbulkan efek keberlangsungan dalam pemeliharaan objek bersejarah 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pengemasan konten baik 

di media sosial maupun konten untuk kegiatan, Solo Societeit mencoba 

menghadirkan konten-konten dengan kemasan yang mampu menarik mahasiswa 

dan millenial. Beberapa cara yang dilakukan diantaranya dengan selalu mencoba 
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menghadirkan konten yang kontekstual dan penggunaan bahasa yang tidak kaku 

sehingga mampu menarik mahasiswa dan generasi millenial. 

3. Animo Mahasiswa Terhadap Sejarah 

Animo dari masyarakat khususnya dari mahasiswa dan millenial terhadap 

sejarah yang semula dianmggap rendah ternyata menunjukan sebaliknya. Generasi 

muda dan mahasiswa ternyata memiliki minat yang cukup tinggi terhadap sejarah 

hanya saja mereka tidak memiliki tempat untuk menyalurkan keingintahuannya 

tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Pak Dhani Saptoni, sebagai berikut: 

“Jadi begini dengan adanya media sosial khususnya instagram banyak 

anak muda yang berbondong-bondong mencari tempat yang 

instagramable yang berbau klasik dan menarik. Contohnya benteng 

vastenberg yang tadinya terbengkalai kini menjadi ramai dikunjungi 

bahkan digunakan untuk berbagai event yang banyak dihadiri anak muda, 

dengan demikian ketika mereka datang kesana paling tidak mereka akan 

membaca dan mencari tahu tentang tempat tersebut. Ketika Solo Societeit 

hadir, anak muda seperti mendapat tempat untuk menyalurkan rasa 

penasarannya dengan mengikuti langsung kegiatan komunitas.”
24

 

Setelah Solo Societeit hadir mahasiswa dan millienial yang semula 

terpencar dan seakan tidak memiliki wadah untuk menyalurkan keingintahuannya 

akan sejarah pada akhirnya memiliki tempat untuk berdiskusi dan menyalurkan 

rasa keingintahuannya. 

Tingginya animo dari mahasiswa seakan meruntuhkan stigma buruk yang 

selama ini melekat dengan sejarah. Sejarah yang selama ini dianggap sebagai 

suatu hal yang membosankan dan cenderung tidak digemari pada realitanya justru 

menunjukan hal sebaliknya, terlebih dengan hadirnya internet saat ini mahasiswa 

dan millenial menjadi semakin mudah untuk mengakses dan mencari tahu tentang 

objek-objek sejarah yang ada dan Solo Societeit hadir sebagai wadah untuk 

mendiseminasikan sejarah agar nantinya tidak terjadi misinformasi sejarah. Minat 

dan animo sejarah yang tinggi dari mahasiswa dan millenial ini juga dibenarkan 

oleh Pak Dhani Saptoni, seperti yang beliau ungkapkan berikut ini: 
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“Ada dan besar (minat terhadap sejarah) tapi karena tidak mendapat 

media untuk melampiaskan keingintahuan mereka akhirnya hal tersebut 

menjadi buntu dalam arti adanya kemungkinan mendapat informasi yang 

salah atau pada akhirnya hanya sebatas menjadikan tempat bersejarah 

untuk tempat berfoto. Karenanya solo societeit hadir untuk menjadi wadah 

menyalurkan keingintahuan dari generasi muda” 

Maria Regina yang pernah mengikuti kegiatan Solo Societeit 

mengungkapkan bahwa dirinya akan tertarik untuk mengikuti kegiatan Solo 

Societeit lagi kedepannya, hal tersebut diutarakan sebagai berikut: 

“Jelas tertarik, karena gak ada ruginya juga ya karena ya itu tadi dengan 

cara penyampaian yang menarik udah gitu juga bisa dapat wawasan dan 

gak boring terus juga bisa jalan-jalan.”
25

 

Dengan tingginya animo dari mahasiswa dan millenial sudah menjadi 

sebuah keharusan untuk Solo Societeit senantiasa menjaga animo tersebut. Karena 

tingginya animo terhadap sejarah ini merupakan suatu tanda yang baik dalam 

upaya pelestarian sejarah khususnya di kalangan mahasiswa dan millenial. Dalam 

upayanya menjaga animo ini Solo Societeit tentunya terus berinovasi dan 

mencoba untuk tetap kontekstual dengan keadaan zaman karena dengan begitu 

diharapkan mahasiswa dan millenial akan terus tertarik untuk belajar sejarah.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang 

dilakukan oleh penulis terhadap komunikasi persusasif yang dilakukan komunitas 

Solo Societeit dalam munumbuhkan minta terhadap sejarah di kalangan 

mahasiswa Kota Solo, penulis memperoleh hasil bahwa Solo Societeitd senantiasa 

aktif di media sosial dengan mengunggah konten-konten yang aktual dan faktual, 

dimana konten-konten tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga menarik 

mahasiswa dan kaum milenial untuk melihat dan membaca konten sejarah yang 

dihadirkan. Solo Societeit juga senantiasa mencoba untuk menghadirkan konten-

konten sejarah untuk media sosial dengan pengemasan yang menarik. Selain itu, 

dalam upayanya menarik minat mahasiswa dan millenial Solo Societeit mencoba 
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untuk melakukan pola komunikasi yang menimbulkan kesan akrab dan tidak 

berjarak. 

Komunikasi yang diterapkan Solo Societeit menerima tanggapan yang 

positif di kalangan mahasiswa, hal tersebut ditandai dengan tingginya minat 

mahasiswa di setiap kegiatan yang diadakan oleh Solo Societeit. Selain itu, Solo 

Societeit juga berhasil menciptakan impresi yang baik di kalangan mahasiswa dan 

terhadap sejarah pada khususnya bahwa sejarah adalah sesuatu yang menarik 

untuk dipelajari. Selain itu penulis juga menemukan fakta bahwa animo dari 

masyarakat khususnya dari mahasiswa dan millenial terhadap sejarah yang semula 

dianggap rendah ternyata menunjukan sebaliknya. Generasi muda dan mahasiswa 

ternyata memiliki minat yang cukup tinggi terhadap sejarah hanya saja mereka 

tidak memiliki tempat untuk menyalurkan keingintahuannya tersebut, Solo 

Societeit hadir sebagai wadah untuk mahasiswa dan millienial untuk menyalurkan 

minat mereka terhadap sejarah. 

Daftar Pustaka 

Anwar, M. A. (1975). Prinsip-prinsip Metodologi Research. In M. A. Anwar, 

Prinsip-prinsip Metodologi Research (p. 22). Yogyakarta: Sumbangsih. 

Ardial, H. (2014). Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. In H. Ardial, 

Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi (p. 262). Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Asmani, J. M. (2014). Tips Membangun Komunitas Di Sekolah. In J. M. Asmani, 

Tips Membangun Komunitas Di Sekolah (p. 44). Yogyakarta: Diva Press. 

Azanella, L. A. (2018). Kompas. Retrieved Maret 3, 2020, from Kompas: 

https://travel.kompas.com/read/2018/06/12/094741627/solo-societeit-

mereka-yang-gelisah-dengan-kelangsungan-situs-sejarah-dan?page=all 

DEPDIKNAS. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In D. P. Nasional, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (p. 365). Jakarta: Balai Pustaka. 

Effendy, O. U. (2008). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. In O. U. Effendy, 

Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (p. 21). Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Historia. (n.d.). Retrieved from Historia.id: https://historia.id/about-us 

Kuswarno, S. S. (2010). Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

M.Yusuf, P. (2013). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. In P. M.Yusuf, Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktek (p. 122). Jakarta: Bumi Aksara. 



20 

 

Moloeng, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. In L. J. Moloeng, Metode 

Penelitian Kualitatif (p. 13). Bandung: Rosda Karya. 

Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda 

Karya. 

Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya Bandung. 

Narbuko, C., & Ahmadi, H. (2005 ). Metodologi Penetian. In C. Narbuko, & H. 

Ahmadi, Metodologi Penelitian (p. 83). Jakarta: Bumi Aksara. 

Noor, J. (2014). Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya 

Ilmiah. In J. Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, dan 

Karya Ilmiah (pp. 34-35). Jakarta: Kencana. 

Perloff, R. M. (2003). The Dynamic of Persuasion: Communication And Attitudes 

In The 21st Century. In R. M. Perloff, The Dynamic of Persuasion: 

Communication And Attitudes In The 21st Century (p. 121). New Jersey: 

Erlbaum Assosiates Publisher. 

Sulistyo. (2017, October 9). Kompasiana. Retrieved from Kompasiana: 

https://www.kompasiana.com/listyo/59db44957461b116fe2beaa2/betapa-

pentingnya-mempelajari-dan-memahami-sejarah 

Suryawati, I. (2014). Jurnalistik Suatu Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Widodo, L. (2019, Februari 17). Suara Merdeka. Retrieved Maret 3, 2020, from 

Suara Merdeka: 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/168334/komunitas-solo-

societeit-dorong-anak-milenial-kenal-sejarah-kota 

Susan Ferebee dan James Wayne Davis, “Persuading library use in 

technologically structured individuals”. Library Hi Tech Vol. 29 No. 4, 

2011, hlm. 584-604. 

Tony Manning, “The art of successful persuasion: seven skills you need to get 

your point across effectively”. Industrial and Commercial Training Vol. 44 

No. 3, 2012, hlm. 150-158. 

Mitra Pashootanizadeh dan Saideh Kalilian, “Application of the AIDA model: 

Measuring the efectiveness of television program in encouraging 

teenagers to use public libraries”, 2012. 

Frieda Isyana Putri, Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si, dan  Dr. Hapsari 

Dwiningtyas S.,MA, Drs. Joyo NS Gono, M.Si, “Teknik-teknik Persuasif 

Dalam Media Sosial (Studi Analisis Isi Kualitatif Pada Akun Mentor 

Parenting Ayah Edy di YouTube)”, 2015. 

Wawancara dengan Dhani Saptoni, Ketua Solo Societiet, tanggal 30 September 

2020 

Wawancara dengan Maria Regina Natasha, Mahasiswa, tanggal 20 November 

2020 

Wawancara dengan Ardian Nur Rizki, Wakil Ketua Solo Societeit, tanggal 27 

September 2020 


