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ABSTRACT 

 

Covid-19 has become global health problem which has been stated as pandemic by 

the World Health Organization. Government continually strives to terminate this 

pandemic. One of government’s efforts is to create public awareness through 

vaccination campaign. The importance of Covid-19 vaccination campaign is to reach 

herd immunity. Therefore, government vigorously do mass vaccinate in Java. 

Surakarta city achieved a 135,07% target through the vaccination from medics, 

elderly and public servant. The result portrays that the chosen communication 

strategy has been accomplished well. 

The object of this research is the Public Health Department of Surakarta and the 

purpose of this research is to find out Public Health Department of Surakarta’s 

communication strategy in order to raise awareness towards the elderly through 

“ELING PUSPA” program to actively participate in Covid-19 vaccination program. 

The method of this research used qualitative descriptive method which the data was 

taken from field research and interviews. 
The results of this research are the analysis of strength, weakness, opportunities 

threats upon the communication strategy. There are some communication strategies 

in this vaccination campaign, such as SO communication strategy, WO 

communication strategy, ST communication strategy, and  WT communication 

strategy. The results of SO strategies are: (1) Bring up the Covid-19 vaccination 

information back for the elderly on every socialization. (2) Utilize the evaluation 

results data with a cross-program partner and intersectoral. The results of WO 

strategies are: (1) Persuade public to actively participate in processing information 

about Covid-19. (2) Establish new database regarding the program target of 

“PUSPA ELING”. The results of ST strategies are: (1) Choosing the right 

communicator to convince the target. (2) Utilize social media to counter hoaxes. (3) 

Produce messages that are easily understood by public especially the elderly. The 

results of WT strategies are: (1) Increase plans and full coordination with various 

parties to counter hoaxes. (2) Straight to the field to explain the information and 

education. 

 

Keywords: SWOT Analysis, Communication Strategy, Campaign, Vaccination. 

  



2 

 

Pendahuluan 

Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan nama Covid-19 adalah penyakit 

yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Penyakit ini awalnya merebak di Wuhan, China kemudian menjadi 

bencana non-alam berupa wabah atau pandemik. Covid-19 menyebabkan gangguan 

sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, 

seperti pneumonia. Situasi pandemi global Covid-19 telah mengakibatkan masalah 

kesehatan yang masssive dan mengakibatkan korban jutaan jiwa.  

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

mengumumkan penularan Covid-19 telah masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya 

(Detikcom, 2020). Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19, Indonesia mengalami dampak yang luar biasa yaitu jumlah 

kasus terkonfirmasi positif hingga 18 April 2021 adalah 1.559.763 orang, tertinggi 

di Asia Tenggara.  Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 telah 

mengupayakan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka 

penyebaran dari penderita Covid-19. Diantaranya dengan upaya percepatan 

penanganan Covid-19 melalui penerbitan berbagai kerangka regulasi, seperti 

penerapan kebijakan tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan 

Presiden Nomor 11 Tahun 2020, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 namun belum dapat diimplementasikan 

secara efektif di tingkat masyarakat.  

Hingga penghujung tahun 2020, pemerintah terus berupaya menekan penularan 

Covid-19 dengan menerapkan sejumlah kebijakan, diantaranya memperbanyak 

tracing berupa tes usap atau swab test, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga 

upaya mengadakan vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 yang 

diselenggarakan di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Pemerintah 

mengadakan program vaksinasi Covid-19 di Istana Negara untuk yang pertama kali. 

Program vaksinasi tersebut menjadi salah satu upaya penanganan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penyebaran Covid-19 di 

Indonesia. Orang yang pertama kali disuntik menggunakan Vaksin Sinovac adalah 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Di saat yang bersamaan, sejumlah 

pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, dan perwakilan dari masyarakat turut 

mengikuti program vaksinasi Covid-19 tersebut. Vaksinasi tersebut telah 
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mendapatkan izin edar dan penggunaan darurat oleh Emergency Use Authorization 

(EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kemenkes, 2021). 

Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam kampanye vaksin pernah mengalami 

penolakan. Saat pemerintah Kota Surakarta menggencarkan vaksinasi campak 

(measless) dan rubella (MR), pemerintah Kota Surakarta mendapatkan penolakan 

untuk vaksinasi dari dua sekolah di wilayahnya (cnnindonesia.com, 2021). Maraknya 

disinformasi serta masih masifnya penyebaran hoaks di masyarakat berpengaruh 

terhadap keputusan seseorang untuk melakukan vaksinasi.  

Paparan hoaks serta disinformasi di media sosial membuat sejumlah warga 

menolak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 (kompas.id, 2021). 

Pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko vaksinasi Covid-19 perlu 

diperhatikan dalam penyebaran informasi kesehatan yang benar. Berdasarkan data 

yang dirilis Kompas.id, meskipun pemerintah telah mewajibkan warganya untuk 

mengikuti vaksinasi Covid-19, masih terdapat warga yang ragu dan khawatir 

terhadap Vaksin Sinovac yang digunakan oleh pemerintah. Kemunculan informasi 

seputar vaksin Covid-19 memenuhi dunia maya selama masa pandemi berlangsung. 

Isu lain yang masih berkaitan terhadap vaksin adalah soal kehalalan bahan penyusun 

vaksin. Menurut Ketua Presidium Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) 

kluster isu terkait halal-haram vaksin ditujukan untuk kelompok keagamaan yang 

spesifik, padahal sudah keluar fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Upaya menyeluruh dibutuhkan untuk menjernihkan ruang yang dipenuhi oleh hoaks. 

Informasi publik yang diperlukan oleh masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 perlu 

diperjelas secara meluas. 

Direktur Kesehatan Keluarga Kementrian Kesehatan, Erna Mulati menjelaskan 

bahwa para tenaga kesehatan memerlukan waktu untuk memberi edukasi pada 

kelompok lanjut usia (lansia) dengan tujuan mencegah ketakutan terkait hoaks 

vaksinasi (Health.detik.com, 2021). Di Kota Surakarta capaian vaksinasi dinilai 

masih rendah pada minggu pertama oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 

Berdasarkan data kependudukan, jumlah lansia di Surakarta sebanyak 74.000 orang 

dengan target vaksinasi 49.000 orang. Beberapa faktor memengaruhi vaksinasi lansia 

di Kota Surakarta masih rendah, diantaranya kurangnya sosialisasi ke masyarakat 

dan lokasi tempat tinggal yang jauh dengan fasilitas kesehatan (Kompas.com, 2021).  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. DKK Kota Surakarta melalui UPT 
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Puskesmas Pajang dalam penelitian ini sebagai bagian dari pemerintah yang 

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan informasi terkait informasi 

kesehatan di lingkungan masyarakat. Informasi yang disebarluaskan salah satunya 

dengan menggunakan platform media sosial yang menjadi sebuah wadah bagi 

masyarakat untuk menerima informasi. Disamping itu upaya lain yang dilakukan 

oleh DKK Kota Surakarta dalam rangka kampanye vaksinasi Covid-19 terhadap 

masyarakat lanjut usia melalui program “ELING PUSPA” menjadi data penting yang 

dikumpulkan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. 

Fenomena yang diteliti adalah bagaimana sebuah instansi pemerintah 

menjalankan salah satu fungsinya, yaitu penyebaran informasi publik.  Dinas 

Kesehatan Surakarta dalam menjalankan strategi komunikasi kesehatan akan 

memerhatikan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh DKK Kota Surakarta 

melalui UPT Puskesmas Pajang di Kecamatan Laweyan menjadi sebuah 

pertimbangan dalam penerapan sebuah strategi komunikasi. Analisis SWOT sendiri 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui elemen apa saja yang sekiranya 

dimiliki oleh obyek penelitian dalam penerapan strategi komunikasi.  

Rumusan Masalah 

 

Bagaimana strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam 

memunculkan kepedulian terhadap lansia melalui program “ELING 

PUSPA” di Kecamatan Laweyan untuk berpartisipasi aktif mengikuti 

program vaksinasi Covid-19 melalui kampanye vaksinasi Covid-19? 

Kajian Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi dapat digunakan menjadi alat yang paling efektif untuk 

mempengaruhi tingkah laku manusia, sehingga komunikasi perlu dikembangan 

secara terus-menerus. Supaya dapat lebih memahami pengertian dari 

komunikasi, berikut beberapa definisi komunikasi dari para ahli: 

Harold D. Lasswell dalam Mulyana (2010: 69), menyatakan bahwa cara yang 

tepat digunakan untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, Who Says What In Which Channel To 

Whom With What Effect? 

Maksud dari pernyataan Lasswell di atas adalah komunikasi digambarkan 

dengan: Who? (siapa komunikatornya?), Says What? (pesan apa yang 
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dikatakan?), In Which Channel? (media apa yang digunakan?), To Whom? (siapa 

komunikannya?), With What Effect? (efek apa yang diharapkan?), atau jika 

digabungkan menjadi, Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada 

Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? 

Menurut Cherry dan Stuart (1983) dalam Cangara (2011: 18), komunikasi 

berasal dari akar kata dalam bahasa latin communico yang artinya membagi. 

Sedangkan Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi adalah sebuah proses 

dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk merubah tingkah laku mereka, (Cangara, 2011: 20). Pengertian 

komunikasi kembali dispesifikasikan oleh Everett M. Rogers menjadi hakekat 

suatu hubungan dengan adanya suatu pertukaran informasi (pesan), dimana ia 

menginginkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta kebersamaan 

dalam menciptakan saling pengertian dari orang-orang yang ikut serta dalam 

suatu proses komunikasi, (Cangara, 2011: 20). 

2. Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif adalah sebagai suatu proses, yakni proses 

mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal 

maupun non verbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang 

menunjukkan suatu perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu, setiap 

pelaksanaan atau perlakuan secara terus-menerus (Soemirat, 2007: 26). 

Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk merubah sikap (attitude) dan 

perilaku (behavior). Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai (Djamaluddin, 1997: 

40). 

3. Strategi Komunikasi 

Menurut Effendy (2006: 3), strategi komunikasi adalah paduan dari 

perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen 

komunikasi atau communication management, yang berguna untuk mencapai 

tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang menunjukan arah saja, melainkan mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi harus menunjukkan 

bahwa pendekatan yang dilakukan dalam operasionalnya bisa berbeda-beda dan 

tergantung pada situasi dan kondisi.  

Assifi dan French dalam Cangara (2013: 108-121) mengemukakan penetapan 

strategi komunikasi dengan tahapan penetapan komunikator, penetapan target 
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sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, pemilihan media, dan 

saluran komunikasi. 

4. Analisis SWOT 

SWOT merupakan singkatan dari strengths (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang), dan threats (ancaman), dimana SWOT 

dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang 

berorientasi profit maupun non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui 

keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif (Fahmi, 2014: 252). 

Dalam perkembangannya, analisis SWOT tidak hanya digunakan untuk 

menyusun strategi di medan perang dan strategi bismis. Analisis SWOT juga 

dapat digunakan secara pribadi, terutama untuk melihat potensi diri dan prospek 

yang akan diraih di masa depan. Sebagaimana dikatakan oleh Stephen P. Robbins 

dan Marry Coulter dalam (Fahmi, 2014: 253) bahwa “sebuah analisis SWOT 

dapat meenjadi alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, 

kemampuan, pilihan karir anda sendiri.” 

Metodologi 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

studi kasus. Mukhtar dalam (Umrati & Wijaya, 2020) menyebutkan metode studi 

kasus cocok digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bertolak pada 

pertanyaan “how” (bagaimana) dan “why” (mengapa). Tipe studi kasus yang 

digunakan ialah studi kasus deskriptif.  Informan dalam penelitian ini merupakan 

Dinas Kesehatan dan Lansia yang telah memenuhi kriteria penelitian yang ada. 

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini 

mengumpulkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan 

data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas 

data, peneliti menggunakan validasi triangulasi data sumber. Teknik analisis data 

menggunakan model Miles dan Huberman, dimana analisis data kualitatif 

dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tercapai 

titik jenuh (Helaluddin & Wijaya, 2019). Proses analisis data dilakukan dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Analisis Data 

a. Strength (Kekuatan) 

Dalam penelitian ini, kasus Covid-19 menjadi masalah kesehatan tingkat 

internasional yang mengawali terbentuknya kebijaksanaan komunikasi di tingkat 
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internasional yang berpengaruh pada formulasi kebijaksanaan komunikasi di 

tingkat nasional maupun di suatu daerah atau kawasan di suatu negara.  Hal ini 

sesuai dengan konsep formulasi kebijaksanaan komunikasi dalam Perencanaan 

& Strategi Komunikasi, dalam formulasi kebijaksanaan komunikasi dapat 

dilaksanakan pada tingkat internasional dan nasional, (Cangara, 2017: 15-16). 

Dalam kebijaksanaan komunikasi Dinas Kesehatan Kota Surkarta tidak 

membentuk kebijakan khusus terkait kampanye vaksinasi Covid-19. Namun, 

kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencaanan 

kampanye bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang 

mendapat instruksi World Health Organization (WHO), namun kebijakan 

tersebut disesuaikan kembali dengan kondisi di masing-masing wilayah di Kota 

Surakarta. Hal ini dibenarkan oleh Informan I terkait tidak adanya kebijakan 

resmi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam wawancara 

berikut: 

“Untuk kebijakan resmi tidak ada, mengacu kepada Kementerian 

Kesehatan. Tetapi kebijakan juga menyesuaikan kondisi di Kota 

Surakarta,” (wawancara dengan Informan 1 pada tanggal 27 Mei 

2021). 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membuat serta menetapkan 

peraturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

didukung dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan 

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Peraturan tersebut lah yang menjadi acuan, pedoman, serta asas bagi aparatur 

pemerintahan di daerah untuk melaksanakan kampanye vaksinasi Covid-19. 

Peraturan tersebut diturunkan ke masing-masing pemerintahan Provinsi maupun 

Kabupaten dan Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur 

memberi instruksi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, lalu 

diinstruksikan lagi ke tingkat kota, salah satunya ke Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta. 

Dalam pelaksanaan kampanye vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta tidak merancang sendiri kebijaksanaan untuk melakukan implementasi 

kerja. Dinas Kesehatan Kota Surakarta hanya mengadopsi peraturan yang telah 

dibuat oleh Kementerian Kesehatan serta langsung menerapkan dalam program 

kampanye vaksnasi Covid-19. Peraturan Kementerian Kesehatan menjadi 
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pedoman bagi Pemerintahan di tingkat Kabupaten dan Kota melalui Dinas 

Kesehatan dalam membuat perencanaan serta pelaksanaan kampanye vaksinasi 

Covid-19 disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu wilayah. Hal tersebut 

menjadikan bentuk kampanye vaksinasi Covid-19 bagi lansia yang dilakukan 

melalui gerakan “ELING PUSPA” terdapat peraturan atau kebijakan yang jelas. 

Selanjutnya, dalam melaksanakan kampanye vaksinasi terdapat tujuan yang 

ingin dicapai. Diantaranya, dapat terpenuhinya tingkat kekebalan komunal atau 

herd immunity terhadap penyakit Covid-19 melalui vaksinasi dengan target 

cakupan tiap penduduk secara merata di seluruh wilayah. Dikarenakan masalah 

kesehatan pandemi Covid-19 menjadi perhatian bagi seluruh negara, WHO 

sebagai organisasi kesehatan dunia memberi instruksi secara gencar kepada 

seluruh negara untuk melaksanakan kampanye vaksinasi Covid-19. Adanya 

instruksi untuk melakukan kampanye vaksinasi Covid-19 ini didasari munculnya 

misi serta visi yang sama dari negara-negara di seluruh dunia untuk memerangi 

pandemi Covid-19. Masalah kesehatan yang menjadi perhatian seluruh bangsa 

inilah yang melatarbelakangi dibuatnya sebuah kebijaksanaan komunikasi terkait 

kampanye vaksinasi Covid-19. Tujuan yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta dengan UPT Puskesmas Pajang sebagai pelaksana kegiatan 

kampanye “ELING PUSPA” sama dengan tujuan nasional yaitu memberi 

informasi terkait vaksinasi secara lengkap agar lansia di masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kekebalan komunal. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Informan 2 yang mengatakan: 

“Tujuan dari adanya vaksinasi tentunya yang pertama 

menyampaikan informasi seputar vaksinasi, ya Mas. Jadi mulai dari 

apaitu vaksinasi, kemudian manfaat dari vaksinasi covid 19 ini apa. 

Selanjutnya syarat-syaratnya, kemudian jadwalnya, nah sehingga 

masyarakat tuh menjadi tahu info-info kebenaran soal vaksin dan 

masyarakat menjadi mau untuk mengikuti program vaksinasi 

tersebut dan pada akhirnya tujuan akhir dari vaksinasi ini adalah 

supaya tercapai kekebalan komunal di masyarakat. Seperi itu,” 

(wawancara dengan Informan 2 pada tanggal 18 Juni 2021). 

 

Kampanye vaksinasi Covid-19 melalui kegiatan “ELING PUSPA” di 

wilayah Laweyan, Kota Surakarta bernilai positif bagi masyarakat untuk 

mengetahui program vaksinasi sehingga mayarakat dapat ikut berperan aktif 

dalam kampanye vaksinasi Covid-19. Selain itu, pesan yang disampaikan terkait 

kampanye vaksinasi Covid-19 dinilai positif karena mudah diimplementasikan 

melalui saluran atau media komunikasi di masyarakat. Dalam penyusunan pesan 



9 

 

yang disampaikan dalam kegiatan “ELING PUSPA”, Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta melalui UPT Puskesmas Pajang membuat pesan yang di dalamnya 

mengandung sifat informatif, persuasif, dan edukatif. Hal tersebut sesuai dengan 

3 sifat pesan (Cangara, 2017: 142-14).  

UPT Puskesmas Pajang membuat pesan informatif yaitu pesan yang berisi 

informasi tentang vaksinasi Covid-19. Kemudian pesan tersebut disusun 

sedemikian rupa hingga dapat menarik target sasaran informasi vaksin untuk lebih 

mengenal Vaksinasi Covid-19, baik itu dari manfaat, urgensi, serta dampak 

bahaya yang ditimbulkan jika tidak mengikuti program vaksinasi Covid-19 (pesan 

persuasif). Dalam penyusunan materi juga UPT Puskesmas Pajang menggunakan 

bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sehingga target sasaran yaitu 

lansia dapat menerima pesan dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam 

kampanye vaksinasi Covid-19 (pesan edukatif). 

UPT Puskesmas Pajang telah menerapkan sistem door to door  dalam kegiatan 

“ELING PUSPA.” Strategi komunikasi secara door to door dinilai lebih efektif 

memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya lansia. Keadaan di lapangan 

memaksa petugas kesehatan untuk terjun langsung memberikan edukasi dan 

informasi kepada lansia terkait program vaksinasi Covid-19. Hal ini diutarakan 

oleh informan 2 dalam upayanya melakukan pendekatan door to door. 

“Pendekatannya itu kita adakan lagi yang door to door jadi seperti 

yang kegiatan sebelumnya, door to door ini menyasar kepada lansia 

yang sudah kita berikan informasi tapi masih belum mau juga datang 

nah ini door to door nya bersama dengan lintas sektoral, bersama 

dengan kader kemudian pendekatannya ini tidak langsung hanya ke 

lansianya saja mas kita tetap butuh dukungan dari keluarganya juga 

jadi pendekatannya ini kita juga memberikan edukasi kepada 

keluarga supaya keluarganya ini mendukung si lansianya yang ada 

di rumah ini untuk mau vaksin,” (wawancara dengan Informan 2 

pada tanggal 18 Juni 2021). 

Strategi komunikasi secara door to door yang diimplementasikan Puskesmas 

Pajang untuk memberikan kampanye vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu 

strategi yang efektif untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 serta 

mengatasi kasus antivaksin yang terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

berjudul Strategi Komunikasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap 

Imunisasi Balita oleh Rahmad Saputra, dalam penelitian tersebut strategi yang 

efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap imunisasi balita dan 

meningkatkan cakupan imunisasi adalah dengan cara mendatangi rumah ke rumah 
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(door to door) balita yang belum diimunisasi (Saputra, 2017). 

Komunikator di dalam penyampaian pesan kampanye vaksinasi Covid-19 

kepada lansia oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui UPT Puskesmas 

Pajang sebagai pelaksana yaitu Dokter atau Tenaga Kesehatan. Dokter dan Tenaga 

Kesehatan disertai dengan ketua RT, kader wilayah  dan lintas sektoral 

(Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, dan Forum Kesehatan Keluarga (FKK)) 

diharapkan mampu memberi kepercayaan lebih pada lansia. Hal tersebut terlihat 

dalam beberapa kali kesempatan saat melakukan promosi kesehatan “ELING 

PUSPA” di masyarakat, sosok yang dipilih adalah sosok yang memiliki 

kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan (Cangara, 2013: 108). 

b. Weakness (Kelemahan) 

Beberapa temuan penelitian ditemukan di lapangan terkait kelemahan yang 

ada dalam kampanye vaksinasi Covid-19 melalui program “ELING PUSPA”. 

Kelemahan yang dimaksud merupakan beberapa kejadian yang mengakibatkan 

tidak berjalannya proses vaksinasi Covid-19 untuk lansia di Kecamatan Laweyan 

dengan lancar.  

Dalam proses pelaksanaan vaksin yang diadakan dalam 2 tahap injeksi vaksin, 

masih terdapat lansia yang belum menerima undangan vaksinasi, Informan 3 

mengaku kebingungan dalam program vaksinasi lansia. Menurut penuturannya, 

undangan belum sempat diterima sehingga yang bersangkutan ragu untuk 

mengikuti program vaksinasi Covid-19. Hal ini diutarakan oleh informan 3 yang 

mengatakan: 

“Saya tuh takut, jadinya nggak. Sekarang nggak dikasih surat nggak 

di anu disuruh tanggal 15. Mau dianterin itu, yang ngenterin itu aku 

ya ngga bisa. Lha terus pakai apa. Nggak pakai surat nggak pakai 

anu ya gimana,” (wawancara dengan Informan 3 pada tanggal 18 

Juni 2021). 

Lantas hal tersebut dibenarkan oleh pihak UPT Puskesmas Pajang dengan 

melakukan cross check data. Cross check data dilakukan untuk mengetahui serta 

mendata ulang warga yang belum menerima vaksinasi di waktu yang telah 

ditentukan. Pihak UPT Puskesmas akan melakukan cross check dengan pihak 

kader dibantu oleh RT. Dari pihak UPT Puskesmas Pajang sendiri memastikan 

untuk memberikan edukasi kembali dan memberi jadwal vaksinasi bagi lansia 

yang belum terdaftar. Beberapa alasan lain seperti warga yang sudah tidak tinggal 

sesuai alamat domisili juga menjadi bahan evaluasi bagi UPT Puskesmas Pajang 

untuk melakukan cut data dan tidak lagi dijadikan sasaran vaksinasi Covid-19 di 
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wilayah tersebut. 

Terdapatnya undangan yang terlewat menjadi perhatian dari petugas 

puskesmas yang kemudian dilakukan cross check data atas kejadian tersebut. 

Evaluasi termasuk dalam komponen yang ada di model perencanaan Cutlip dan 

Center yang disempurnakan kembali oleh Cutlip, Center, dan Broom (dalam 

Gregory, 2004: 35) yang menambahkan satu langkah lagi setelah komunikasi 

yaitu evaluasi (evaluation) program dimana langkah ini melakukan evaluasi ke 

seluruh program yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Informan 2 yang mengatakan: 

 

“Jadi ada data sasaran lansia itu dari Dinkes, kemudian data tersebut 

kami cross check kan dengan wilayah jadi Bu Kader melakukan 

pemilahan data. Nama ini ada, tinggal di wilayahnya atau tidak 

kemudian ada yang sudah mendapatkan vaksin, ada juga yang tidak 

jadi untuk memastikan yang belum mendapat vaksin ini kita kan 

cross check data tadi nah sebelumnya yang belum mendapatkan 

vaksin ini kita edukasi lagi kita mintakan jadwal lagi untuk 

mendapatkan jadwal pelaksanaan vaksin,” (wawancara dengan 

Informan 2 pada tanggal 18 Juni 2021). 

Selanjutnya, data kependudukan yang tidak update menjadi hambatan bagi 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melakukan survey data kependudukan. 

Akibatnya banyaknya giliran yang tidak datang padahal sudah terdaftar, hal ini 

menimbulkan terhambatnya proses vaksinasi serta masih adanya warga yang tidak 

tercatat dalam daftar peserta vaksinasi Covid-19. 

Keterbatasan transportasi bagi lansia untuk mengikuti vaksinasi menjadi juga 

menjadi keluhan dari target sasaran vaksinasi Covid-19 untuk mengikuti program 

vaksinasi. Jarak lokasi vaksinasi yang jauh juga dikeluhkan oleh Informan 3 dan 

4 yang merasa keberatan dalam mengikuti program vaksinasi. Hal ini diutarakan 

oleh informan 1 yang mengatakan: 

“Kendalanya cuma di yang nganter aja. Saya juga nunggu dianter anak 

jadi ya di transportasi aja,” (wawancara dengan Informan 3 pada 

tanggal 11 Juni 2021). 

“Ya jauh tempatnya di rumah sakit, sana. Saya di sini ya harapannya 

didatangi aja. Tapi ya gapapa supaya sehat,” (wawancara dengan 

Informan 4 pada tanggal 11 Juni 2021). 

c. Opportunity (Peluang) 

Banyaknya informasi yang tersebar di masyarakat mengenai vaksinasi Covid-

19 menjadi peluang bagi Dinas Kesehatan Kota Surakartan dan UPT Puskesmas 
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Pajang sebagai pelaksana untuk memberikan edukasi dengan lebih mudah. Hal 

tersebut tentunya akan berdampak positif pada percepatan program vaksinasi, 

khususnya untuk lansia yang dibahas dalam penelitian ini. 

 Hasil survei penerimaan vaksin yang dilakukan Kementerian Kesehatan 

bersama ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dengan 

dukungan UNICEF dan WHO pada bulan September 2020 menunjukkan bahwa 

sebagian besar masyarakat (74 persen) sudah mengetahui rencana pemerintah 

untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19. Sebanyak 65 persen bersedia untuk 

divaksinasi, sekitar 27 persen masih ragu. Dan hanya sebagian kecil atau sekitar 8 

persen yang menyatakan menolak dengan alasan khawatir akan keamanan, 

efektivitas dan kehalalan vaksin. Hasil survei juga menunjukkan bahwa mereka 

yang memiliki informasi tentang vaksinasi Covid-19 cenderung lebih menerima 

vaksinasi Covid-19. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memastikan seluruh 

masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat tentang 

penanganan Covid-19, termasuk tentang vaksinasi Covid-19. 

Dalam penyampaian informasi terkait kampanye vaksinasi Covid-19 untuk 

lansia, Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui UPT Puskesmas Pajang 

menentukan target khalayak berupa masyarakat di wilayah kerja yang berusia 

lebih dari 60 tahun. Pendataan sasaran dilakukan sebelum vaksinasi Covid-19 

untuk lansia dimulai. Dinas Kesehatan Kota Surakarta  sebagai pengelola 

imunisasi berkerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta untuk mendapat data sasaran. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta melalui UPT Puskesmas melakukan konfirmasi hingga tingkat RT dan 

RW kemudian didata bersama pejabat tingkat Kelurahan. Hal ini diutarakan oleh 

informan 2 yang mengatakan: 

“Pendekatan pertama memang waktu itu kita melalui RT RW, jadi 

RT dan RW kami minta untuk mendata lansianya di wilayahnya ada 

berapa seperti itu, kemudian kita advokasi ke kelurahan untuk 

membuatkan undangan sesuai jadwal yang sudah kita tentukan 

bersama dengan wilayah,” (wawancara dengan Informan 2 pada 

tanggal 18 Juni 2021). 

Adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait dapat memudahkan serta 

membuat peluang bagi UPT Puskesmas Pajang untuk mengetahui sebaran sasaran 

kampanye vaksinasi Covid-19 untuk Lansia. Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

melakukan kerja sama dengan UPT Puskesmas serta dinas-dinas terkait, salah 



13 

 

satunya Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta. Selain itu kerja sama 

juga dilakukan dengan organisasi keagamaan, pihak keamanan serta media lokal 

di Kota Surakarta. Hal ini diutarakan oleh Informan 2 yang mengatakan:  

“Semua lintas program yang bisa memang ikut terlibat memberikan 

kampanyenya. Jadi kami ada rapat rutin nggih pertemuan biasanya 

untuk koordinasi berkaitan dengan membahas masalah kendala, 

rencana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan vaksin salah 

satunya kampanye ini,” (wawancara dengan Informan 2 pada tanggal 

18 Juni 2021).. 

Dengan memberikan informasi dari media sosial dan saluran komunikasi lain, 

pesan terkait vaksinasi Covid-19 dapat dengan mudah tersebar secara meluas. 

Dengan meluasnya informasi terkait vaksinasi Covid-19 dapat membantu 

kegiatan “ELING PUSPA” memberi pengetahuan lebih serta menangkal isu hoaks 

yang beredar mengenai vaksinasi Covid-19. Hal ini sesuai dengan teori 

komunikasi massa, di mana komunikasi massa menciptakan pengaruh secara luas 

dalam waktu singkat kepada banyak orang serta serentak (Denis McQuail, 2011: 

32). 

d. Threat (Ancaman) 

Dalam pelaksanaan kampanye vaksinasi Covid-19 untuk lansia melalui 

program “ELING PUSPA” terdapat faktor yang mengancam keberlangsungan 

program ini. Salah satunya, terdapat kelompok yang tidak mendukung program 

vaksinasi Covid-19 (kontra), bahkan memunculkan golongan yang menolak 

karena berbagai alasan yang berbahaya apabila memengaruhi orang lain untuk 

kotra terhadap vaksin Covid-19. Selanjutnya, hal yang menjadi perhatian khusus 

dalam program ini adalah sulitnya lansia dalam menerima informasi, hal ini juga 

menjadi perhatian khusus bagi UPT Puskesmas Pajang. Maka dari itu, melalui 

kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 

melalui pejabat tingkat kelurahan dan RT RW didapatkan data lansia untuk 

menyebarkan informasi pelaksanaan vaksinasi.  

Dalam pelaksanaanya, pihak UPT Puskesmas Pajang juga mendapatkan 

informasi mengenai fenomena hoaks yang beredar di masyarakat.  

“Kita membantu pemerintah juga kan menyebarkan info kebenaran 

berkaitan dengan isu hoaks yang beredar seperti itu. Kemudian juga 

dalam pertemuan, biasanya ada pertemuan kemudian ada sasaran 

yang bertanya info tentang vaksin itu benar atau tidak nah itu 

kesempatan kami untuk meluruskan seperti itu jadi ketika pertemuan 

kita sampaikan bahwa berita itu tidak benar yang benar seperti apa 
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langsung dijelaskan saat itu juga,” (wawancara dengan Informan 2 

pada tanggal 18 Juni 2021). 

Pihak UPT Puskesmas Pajang lalu melakukan langkah represif 

penanggulangan disinformasi di masyarakat melalui layar elektronik. Hoaks yang 

beredar melalui media sosial lebih cepat terdistribusikan, sehingga menurut 

Informan 2, perlu untuk memunculkan berita yang benar seperti membuat konten 

edukasi serta poster yang digunakan untuk memerangi disinformasi terkait 

vaksinasi Covid-19. Hal ini diutarakan oleh Informan 2 yang mengatakan:  

“Hoaks nya itu adalah dari media sosial oleh karena itu tentu kita 

juga harus memutusnya melalui media sosial terlebih dahulu jadi 

hoaks-hoaks yang beredar itu seringnya lewat WA. Nah, jadi kita 

munculkan berita itu tidak benar, yang benar seperti apa kita 

tambahkan seperti itu, jadi kita membuat layar elektronik dalam 

artian maksudnya kita membuatkan poster tapi di sosial media 

seperti itu, kita upload di Whatsapp grup kemudian kita upload juga 

di Instagram atau kita biasanya me-repost dari Kementrian 

Kesehatan kemudian dari dokter spesialis,” (wawancara dengan 

Informan 2 pada tanggal 18 Juni 2021). 

Munculnya isu halal-haram vaksinasi Covid menjadi polemik yang sampai 

sekarang masih belum terpecahkan. Hal tersebut pernah dialami oleh Informan 3 

dalam wawancara terkait pernah atau tidak ragu dalam pelaksanaan vaksinas 

Covid-19, sebagai berikut: 

“Pernah dulu waktu ada yang bilang haram itu saya jadi ragu kalau 

vaksinnnya ngga bagus. Trus dikasih tau dari puskesmas kalau 

ternyata boleh ya saya berani,” (wawancara dengan Informan 3 pada 

tanggal 11 Juni 2021). 

Dalam pelaksanaan kampanye vaksinasi Covid-19 tahun 2021, dukungan 

komunikasi UPT Puskesmas Pajang dalam melaksanakan program “ELING 

PUSPA” untuk melaksanakan kampanye vaksinasi Covid-19 salah satunya 

didapat dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dukungan untuk melaksanakan 

komunikasi tersebut berupa fatwa atau kebijakan yang dirumuskan oleh MUI 

terkait vaksinasi Covid-19. Fatwa MUI terkait vaksinasi/imunisasi diatur dalam  

Fatwa Nomor 4 Tahun 2016. Meskipun beberapan varian vaksin Covid-19 

dinyatakan haram karena mengandung tripsin berasal dari babi, namun keadaan 

tersebut dimaklumi dan diperbolehkan dengan beberapa alasan mendasar, 

seperti adanya kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah dalam 

konteks fiqih yang menduduki darurat syari. Kedua, ada keterangan dari ahli yang 

kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera 
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dilakukan vaksinasi Covid-19. Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal 

dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar 

mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Keempat, ada jaminan 

keamanan penggunaanya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang 

disampaikan pada saat rapat komisi fatwa. Kelima, pemerintah tidak memiliki 

keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vaksin yang 

tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global, (beritasatu.com, 2021). 

Terkait hal tersebut, Informan 2 memberikan keterangan terkait ancaman isu 

halal-haram sebagai berikut: 

“Kemudian hambatan yang selanjutnya ini berkaitan dengan masalah 

keyakinan jadi ada yang memang mereka seperti percaya vaksin itu 

mengandung babi. Nah, padahal itu sudah kita luruskan ya, MUI kan sudah 

mengeluarkan statement bahwasannya sudah diperbolehkan seperti itu. 

Nah, ini menjadi hambatan untuk kami ketika melakukan edukasi atau 

promosi untuk mengajak mereka vaksin,” (wawancara dengan Informan 2 

pada tanggal 18 Juni 2021). 

Selanjutnya isu soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dibesar-

besarkan menjadi faktor ancaman bagi strategi komunikasi yang dilakukan 

melalui program “ELING PUSPA.” 

“Ketika kita mengajak untuk vaksin, mereka itu malah menolak seperti itu, 

kemudian karena takut yang berlebihan, ee misal ada beberapa KIPI ya, 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau vaksin itu kan membuat masyarakat 

resah padahal kejadian itu hanya sepersekian persen nah itu juga menjadi 

tantangan untuk kami, kadang ada beberapa yang mengalami KIPI 

kejadian itu padahal hanya ringan mungkin pegal-pegal atau demam biasa 

dibesar-besarkan akhirnya yang lain jadi tidak mau,” (wawancara dengan 

Informan 2 pada tanggal 18 Juni 2021). 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data menggunakan pendekatan analisis SWOT maka 

strategi komunikasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam memunculkan 

kepedulian terhadap lansia melalui program “ELING PUSPA” di Kecamatan 

Laweyan untuk berpartisipasi aktif mengikuti program vaksinasi Covid-19 melalui 

kampanye vaksinasi Covid-19. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi SO, yakni strategi yang menggunakan semua kekuatan untuk 

memaksimalkan peluang yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 

strategi SO yang telah dilaksanakan antara lain: 
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a. Mengangkat kembali informasi terkait vaksinasi Covid-19 untuk lansia 

pada saat dilakukan sosialisasi. 

b. Memanfaatkan data hasil evaluasi dengan lintas program dan lintas 

sektoral. 

2. Strategi WO, yakni strategi yang memanfaatkan kesempatan untuk 

mengatasi kelemahan yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 

strategi WO yang telah dilaksanakan antara lain: 

a. Mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola informasi terkait 

vaksinasi Covid-19. 

b. Membuat data base terbaru terkait target sasaran program “PUSPA 

ELING.” 

3. Strategi ST, yakni strategi yang memanfaatkan semua kekuatan untuk 

menghindari segala ancaman yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat 

bahwa strategi ST yang telah dilaksanakan antara lain: 

a. Memilih komunikator yang dapat meyakinkan target sasaran. 

b. Memanfaatkan media sosial untuk mematahkan informasi hoaks. 

c. Membuat pesan yang mudah diterima oleh masyarakat khususnya lansia 

4. Strategi WT, yakni strategi untuk menekan semua kelemahan sembari 

mencegah ancaman yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 

strategi WT yang telah dilaksanakan antara lain: 

a. Meningkatkan perencanaan serta  koordinasi penuh dengan berbagai 

pihak untuk menangkal isu hoaks 

b. Turun langsung ke lapangan dengan menjelaskan materi informasi dan 

edukasi 

Dari hasil penelitian Analisis SWOT terhadap strategi komunikasi Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dalam memunculkan kepedulian terhadap lansia melalui 

program “ELING PUSPA” di Kecamatan Laweyan untuk berpartisipasi aktif 

mengikuti program vaksinasi Covid-19 melalui kampanye vaksinasi Covid-19, 

apabila dirangkum dalam bentuk matrix akan menjadi seperti di bawah ini: 
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            Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eksternal 

Strength (S) 

1. Adanya kebijakan yang 

jelas 

2. Memiliki tujuan yang 

jelas 

3. Pesan yang 

disampaikan bersifat 

positif 

4. Pesan yang informatif, 

persuasif, dan edukatif 

5. Adanya kekuatan 

komunikator dari 

tenaga kesehatan 

Weakness (W) 

1. Disinformasi terkait 

undangan 

2. Data kependudukan yang 

tidak up to date 

3. Jarak lokasi vaksinasi 

vaksinasi yang jauh 

Opportunity (O) 

1.Sudah banyak 

beredarnya 

informasi terkait 

vaksinasi Covid-

19 

2.Adanya kerja 

sama dengan 

lintas program dan 

lintas sektoral 

3.Adanya edukasi 

kembali warga 

yang belum 

terdata 

4.Promosi 

kesehatan melalui 

saluran 

komunikasi lain 

Strategi SO 

1. Mengangkat kembali 

informasi terkait 

vaksinasi Covid-19 

untuk lansia pada saat 

dilakukan sosialisasi 

2. Memanfaatkan data 

hasil evaluasi dengan 

lintas program dan 

lintas sektoral 

Strategi WO 

1. Mengajak partisipasi aktif 

masyarakat dalam 

mengelola informasi terkait 

vaksinasi Covid-19 

2. Membuat data base terbaru 

terkait target sasaran 

program “PUSPA ELING” 

Threat (T) 

1. Adanya 

masyarakat yang 

kontra dengan 

vaksinasi 

Strategi ST 

1. Memilih komunikator 

yang dapat meyakinkan 

target sasaran 

Strategi WT 

1. Meningkatkan 

perencanaan serta  

koordinasi penuh dengan 
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2. Sulitnya lansia 

menerima 

informasi 

3. Adanaya hoaks di 

masyarakat 

4. Isu Keyakinan 

Halal dan Haram 

5. Isu Kejadian 

Ikutan Pasca 

Imunisasi 

2. Memanfaatkan media 

sosial untuk 

mematahkan informasi 

hoaks 

3. Membuat pesan yang 

mudah diterima oleh 

masyarakat khususnya 

lansia 

berbagai pihak untuk 

menangkal isu hoaks 

2. Turun langsung ke 

lapangan dengan 

menjelaskan materi 

informasi dan edukasi  
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