
637

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

619 

 

ANALISIS KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
PADA PROGRAM KEMITRAAN PTPN V DI PEKANBARU

Rusmadi Awza, Evawani Elysa Lubis, Anuar Rasyid
Jurusan Ilmu Komunikasi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 
 

 

Abstrak
Tujuan penelitian menganalisis komunikasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat 

dan hubungan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pada program kemitraan PTPN V di 
Pekanbaru. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian menggunakan mix methode yaitu survei 
deskriptif korelasional dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 396 orang. Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Dasar penarikan sampel adalah pada populasi yang 
besar minimal mengambil 10% sebagai sampel. Sampel diambil secara acak (random sampling) dari 
populasi. Data dianalisis dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman dan diolah dengan SPSS 17.

Hasil penelitian adalah komunikasi yang dilaksanakan oleh Pegawai PTPN V bidang 
program kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah komunikasi antarpribadi,
komunikasi publik, dan komunikasi kelompok. Pegawai PTPN V bidang program kemitraan tidak 
menggunakan komunikasi massa sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui tentang program kemitraan PTPN V. Selanjutnya terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara komunikator, pesan, model komunikasi dengan perilaku dan peningkatan ekonomi
masyarakat. Sedangkan hubungan antara saluran dengan perilaku dan peningkatan ekonomi
masyarakat tidak terdapat hubungan.
Keys word: komunikasi, pemberdaan masyarakat, program kemitraan

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 
1945, oleh karena itu ng mesti menjadi fokus perhatian dan tanggung jawab semua 
pihak, baik pemerintah, dunia usaha (swasta dan koperasi), serta masyarakat. 
Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai 
program atau kegiatan yang ada, sehingga memungkinkan masyarakat berpartisipasi 
aktif, dan swasta (terutama perusahaan atau korporasi yang mengeksploitasi 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di suatu wilayah). 
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Korporasi atau perusahaan berkontribusi secara wajar di dalam pembangunan 
daerah sebagai implementasi tanggung-jawab sosialnya melalui Program Kemitraan 
Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan 
salah satu model dari pemberdayaan  m asyarakat. Menurut konsepnya setiap 
perusahaan harus memegang prinsip-prinsip 3P (profit, people, and planet), yang 
selain mengejar keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di 
sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan, serta pelestarian dunia seisinya 
(Mardikanto, 2010) 

Pelaksanaan PKBL  di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang No. 40 
tahun 2007, P asal 74 yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Didalam 
Undang-Undang ini pada pasal 74 dinyatakan bahwa semua Perseroan Terbatas wajib 
hukumnya melaksanakan PKBL, sehingga tanggung sosial menjadi bagian dari 
rencana penganggaran perusahaan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Pasal 9. 
Di mana BUMN menyisihkan 1-2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL). Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan telah 
dituangkan dalam surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang 
Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina 
lingkungan Nomor: KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 J uni 2003 pa da pasal 1 a yat 4 
yakni: “Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial 
masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana 
dari bagian laba BUMN ”.  

Perusahaan PTPN V adalah salah satu BUMN yang beroperasi di wilayah 
Riau pada beberapa Kota/Kabupaten. Kota/Kabupaten tersebut antara lain: Pekanbaru, 
Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Siak. PTPN V melaksanakan 
program pemberdayaan masyarakat melalui program PKBL, yaitu Program kemitraan 
dan Bina Lingkungan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 1997 setelah PTPN V 
berdiri setahun sebelummnya. Program PKBL ini kemudian dalam pelaksanaannya 
dibedakan, karena memiliki dua fokus perhatian yang berbeda, Program Kemitraan 
memfokuskan bantuan untuk penyaluran modal kerja bagi perdagangan, industri, jasa 
dan agribisnis (peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan)  dan juga bantuan 
berbentuk hibah seperti magang, pameran dan benchmarking sedangkan program 
Bina Lingkungan lebih memfokuskan bantuannya untuk korban bencana alam, 
pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana dan prasarana. 

Penelitian ini akan fokus menganalisis Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) PTPN V khusus pada program kemitraan dengan masyarakat sekitar 
perusahaan di Kota pekanbaru. Program Bina Lingkungan PTPN V pada program 
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kemitraan dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok 
dan pengembalian dengan bunga ringan yaitu 6% (persen) per tahun. Pinjaman untuk 
individu minimal sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan maksimal Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pinjaman untuk kelompok diberikan maksimal 
Rp. 200.000.000.  

Kota Pekanbaru merupakan salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang 
berada di sekitar PTPN V. Kota pekanbaru merupakan wilayah yang paling dekat 
dengan kantor pusat PTPN V dari beberapa kabupaten/kota yang lain. Bidang Sektor 
yang dibantu lebih beragam diterima oleh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru 
dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Permasalahan yang dihadapi dalam 
menerima pinjaman dana lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota yang lain.  

Permasalahan yang terjadi pada program kemitraan di Kota Pekanbaru 
menurut data dan hasil wawancara dengan Bapak. Jabir, S.Sos, M.Si dari bagian 
PKBL PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Beliau menyampaikan bahwa secara 
umum terjadi penurunan dana yang disalurkan pada program kemitraan dari Tahun 
2010 sampai Tahun 2013. Penurunan dana adalah sebagai berikut (1) Penyaluran dana 
pinjaman program kemitraaan Kota Pekanbaru Tahun 2010 di berikan kepada 179 
orang dengan jumlah dana sebanyak Rp. 2.892.000.000, kemudian pada Tahun  2011 
menjadi 132 orang dengan jumlah dana sebanyak 2.265.000.000 dan pada tahun 2012 
menurun menjadi 85 orang dengan jumlah dana sebesar  1.650.000.000. Masyarakat 
Pekanbaru tidak mendapatkan bantuan sama sekali pada Tahun 2013 (Dokumentasi 
PTPN V, 2013). 

Permasalahan komunikasi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat 
diduga terjadi pada proses awal, yaitu para pegawai PBKL hanya mengumumkan 
penerimaan proposal dari masyarakat dan proposal yang lolos hanya melalui Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Masyarakat luas tidak 
mengetahui adanya pinjaman lunak yang dikucurkan oleh PTPN V sehingga terkesan 
dana tersebut untuk masyarakat yang ada hubungan dengan PTPN V dan masyarakat 
yang pernah mendapatkan pinjaman sebelumnya atau permintaan dari dinas lain yang 
memerlukan. Hal ini sesuai juga dengan hasil wawancara Tanggal 22 April 2014 
dengan Bapak Thamrin, seorang ketua kelompok petani yang mendapatkan pinjaman 
lunak dari PTPN V. Beliau mengatakan bahwa “ Saya mengajukan pinjaman ke Dinas 
Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, namun proposal saya diteruskan dinas tersebut ke 
Dinas UMKM yang mendapat kucuran dana untuk dipinjamkan dari PTPN V”.  

Pembedayaan merupakan hak semua warga dan informasinya mestilah 
diketahui secara luas oleh semua masyarakat. Hal ini akan mencerminkan keadilan 
dalam mensejahterakan masyarakat. berdasarkan fenomena dan permasalahan yang 
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telah dikemukakan maka peneliti akan menganalisis komunikasi dalam pemberdayaan 
masyarakat pada program kemitraan      P TPN V di Pekanbaru. Berdasarkan hal 
tersebut di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pada 
program kemitraan PTPN V di Pekanbaru,  da n    ( 2) Sejauhmana hubungan 
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pada program kemitraan PTPN V di 
Pekanbaru. 

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wilayah kerja PTPN V di Pekanbaru. 
Berdasarkan penelitian yang ingin diteliti, maka penelitian ini dilakukan pada 
masyarakat sekitar PTPN V yang menerima bantuan pada program kemitraan CSR. 
Masyarakat sekitar yang menerima bantuan pada tahun 2010, 2011, dan 2012.  PTPN-
V Pekanbaru. 
 Penelitian ini dirancang sebagai penelitian menggunakan mix methode yaitu 
survei deskriptif korelasional dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
empat tahapan yaitu: Survei pendahuluan yaitu tahapan awal dengan melakukan 
pengamatan dan penelitian pendahuluan guna mengumpulkan data-data untuk 
memperkuat atau mempertajam permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga 
peneliti menjadi yakin bahwa penelitian ini perlu dan dapat dilaksanakan. 
Pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
(interview) meliputi wawancara terstruktur dan wawancara mendalam (depth
interview) dengan informan.  Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terbuka dan 
tertutup. Kuesioner menggunakan pengukuran dengan skala likert. Pengumpulan data 
sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari pihak-pihak dan lembaga-
lembaga terkait yaitu CSR PTPN V, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) dan pihak-pihak atau lembaga lainnya yang dianggap relevan 
dengan penelitian ini. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penerima bantuan pinjaman dana 
program kemitraaan CSR PTPN V. Populasi pada penelitian ini sebanyak 396 orang. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Dasar penarikan sampel 
adalah pada populasi yang besar minimal mengambil 10% sebagai sampel. Sampel 
diambil secara acak (random sampling) dari populasi.  Pengukuran validitas alat ukur 
dilakukan dengan menghitung nilai korelasi product moment. Reliabelitas instrumen 
penelitian (kuesioner terbuka) diuji dengan metode Cronbach á dimana pengukuran 
dilakukan hanya satu kali dan akan diolah dengan SPSS 17. Analisis data penelitian 
ini menggunakan teknis analisis deskriptif, dilanjutkan dengan analisis korelasional 
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yaitu korelasi Rank Spearman (rs). Analisis kualitatif menggunakan model interaktif 
Huberman dan Miles.  
 

PEMBAHASAN
Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V (PTPN V) yang beroperasi di 

Riau  memiliki visi dan misi dalam menjalankan perusahaan. Adapun visi PTPN V
adalah menjadi perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang berkelanjutan dan 
berwawasan Lingkungan. Sedangkan misi PTPN V adalah : (1) Mengelola Agro 
Industri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan 
stakeholder; (2) Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria 
minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar Industri dan Pelestarian Lingkungan 
guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan;      ( 3) Menciptakan 
keunggulan kompetitif dibidang SDM melalui pengelolaan sumber daya manusia 
berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manejemen SDM terkini guna 
menigkatkan kompetensi inti perusahaan. Kemudian kompetitif inti PTPNV adalah 
Mengelola Plasma dan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan 
produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar 

Salah satu program yang dijalankan oleh PTPN V adalah Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) juga memiliki visi dan misi. Visi 
tersebut adalah Visi PKBL adalah mewujudkan mitra binaan yang tangguh dan 
mandiri serta dapat bersinergi dengan perusahaan PTPNV. Sedangkan misinya PKBL
adalah meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan 
perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial iklim 
kondusif bagi perusahaan. Dilingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar 
perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan. 

Kebijakan perusahaan terhadap CSR/PKBL sangat mendukung dalam hal 
membantu masyarakat yang ada disekitarnya. Cara yang digunakan adalah 
berkordinasi dengan pihak kebun unit PTPN V (Program BL) dan dinas Koperasi 
(PK). Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan program kemitraan dan Bina 
Lingkungan adalah banyaknya permintaan/proposal yang masuk tidak dapat dipenuhi 
karena dana yang terbatas. Dana Program PKBL berasal dari penyisihan laba 
perusahaan yang jumlah besar dananya setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS. 
Anggaran Dana PKBL sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahunnya. 

Program PKBL dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan RKA (rencana 
Kerja dan Anggaran) yang ditetapkan setiap awal tahun anggaran yang dilaksanakan 
selama 1 t ahun berjalan, bentuknya adalah pemberian pinjaman kepada UMKM 
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melalui program kemitraan dan pemberian dana hibah melalui program Bina 
Lingkungan, Pemberian Bantuan Kepada UMKM dan masyarakat yang terbesar 
diseluruh wilayah Riau khususnya wilayah di sekitar kebun/unit kerja perusahaan. 
Program Kemitraan terdiri atas: Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, 
Perkebunan, Perikanan, Jasa. Kemudian Program Bina Lingkungan terdiri atas: Sektor 
Pendidikan, Kerohanian, Sarana/Prasarana, Kesehatan, Pelesarian. Alam, Bencana 
Alam, Pengentasan Kemiskinan. Program Kemitraan dibantu oleh dinas koperasi 
setempat karena UMKM berada dibawah naungan Dinas Koperasi. 

Analisis Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat  pada Program 
Kemitraan PTPN V di Pekanbaru

Pelaksanaan/ Implementasi Program Kemitraan
Pada tahapan pelaksanaan/ implementasi pihak-pihak yang terlibat terdiri atas 

; Direksi, Kabag, Kepala Urusan dan Asisten Urusan. Seluruh pihak yang terlibat 
pada tahap ketiga berjumlah sekitar 12 orang. Proses Pelaksanaan menjalankan hasil 
keputusan rapat sesuai dengan yang tertera dalam RKA. Kegiatan yang sampaikan 
dalam pelaksanaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kegiatan yang 
dilakukan pada tahap pelaksanaan antara lain; Penerimaan Proposal dari masyarakat. 
Survey, Pemberian Bantuan dan Pelatihan.  
Tahap Penerimaan Proposal 
Tahap ini Pegawai PKBL PTPN V bekerjasama dengan Pegawai Dinas Koperasi dan 
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Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM. Setelah terkumpul sesuai dengan yang 
diinginkan Pegawai PKBL PTPN V maka Proposal diserahkan kepada mereka. 
Masyarakat juga dapat langsung mengantarkan proposal kepada pegawai PTPN V. 
Pegawai PTPN V juga bisa menghubungi masyarakat yang sudah pernah 
mendapatkan bantuan. Biasanya masyarakat yang lancar pembayaran cicilan pada 
tahap pertama, kemudian pada tahap kedua pegawai PTPN V menghubungi mereka 
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Pada tahap ini masyarakat disamping mengajukan proposal juga harus menyiapkan 
syarat-syarat untuk menerima bantuan. Adapun persyaratan-persyaratan yang 
disiapkan untuk mengikuti program ini diantaranya, membuat proposal permohonan 
bantuan, kartu keluarga (KK), sebagai agunan antara lain; surat tanah, surat rumah, 
BPKB kendaraan dan lain-lain. 
Pada tahap proposal ini terjadi komunikasi dua tahap dan komunikasi satu tahap.  
Proses komunikasi dua tahap yaitu dapat dilihat dari proses ketika pegawai PKBL 
PTPN V menjadikan Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM sebagai perantara untuk 
menerima proposal dari masyarakat. Sedangkan Proses komunikasi satu tahap ketika 
masyarakat langsung datang kepada Pegawai PKBL PTPN V untuk mengantarkan 
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proposal, atau pegawai PKBL PTPN V menelpon langsung masyarakat yang sudah 
pernah dapat untuk memperpanjang bantuan pada tahap berikutnya. 
 
Tahap Survey 

Masyarakat yang sudah memberikan proposal dan bersedia melengkapi syarat-
syarat yang diberikan oleh pegawai PKBL PTPN V, maka dilakukan survey ke lokasi 
atau rumah masyarakat calon penerima bantuan tersebut. Pada tahap ini berlangsung 
komunikasi tatap muka atau komunikasi antarpribadi. Pegawai PTPN V dan 
masyarakat calon penerima bantuan berperan sebagai komunikator dan komunikan 
secara bergantian. Komunikasi tatap muka ini sangat efektif untuk mengetahui 
informasi secara langsung tentang masyarakat yang akan menerima bantuan. Bagi 
masyarakat komunikasi antarpribadi ini dapat mendekatkan hubungan dengan pihak 
pegawai PTPN V dan bertanya langsung tentang program kemitraan secara lengkap 
dan jelas. 

Komunikasi yang terjadi pada tahap ini adalah komunikasi eksternal. 
Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi 
dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih 
banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat dari pada pimpinan sendiri. Yang 
dilakukan sendiri oleh pimpinan hanyalah terbatas pada hal-hal yang dianggap sangat 
penting saja. Komunikasi eksternal terdiri dari jalur secara timbal balik.

Tahap pemberian bantuan dan pelatihan
Kemudian setelah proposal masyarakat dinyatakan diterima, pihak PTPN V 

melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan mengenai program PK 
dan BL kepada masyarakat penerima. Masyarakat dikumpulkan di dalam satu tempat 
secara bersamaan yaitu di gedung pertemuan yang sudah direncanakan dan 
disampaikan kepada undangan, yaitu masyarakat penerima bantuan. Jumlah 
masyarakat yang menghadiri pertemuan lebih dari 50 orang. Adapun unsur-unsur 
yang hadir yaitu dari pihak PTPN V, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan 
masyarkat. Media yang digunakan dalam komunikasi publik/ ceramah/ pidato oleh 
pegawai yang bertugas menjelaskan program.  menggunakan pengeras suara, power 
point/ slide untuk  presentasi dan In focus. 

Hal-hal yang disampaikan mengenai visi dan misi Perusahaan, visi dan misi 
program PKBL, syarat yang dipenuhi ketika menerima bantuan, motivasi usaha, 
manfaat program, cara mengembangkan dan memanfaatkan dana serta tanggung 
jawab yang harus dipatuhi masyarakat penerima bantuan dana PKBL. Masyarakat 
juga mendapatkan pelatihan manajemen keuangan yang baik oleh pegawai PTPN V. 

Tahap ini terkadang membahas juga evaluasi pelaksanaan penerima PKBL 
sebelumnya, respon masyarakat penerima ketika pelaksanaan dan dampak 
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pelaksanaan program pada masyarakat penerima sebelumnya sesuai keadaan dan 
kondisi. Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan adalah Banyaknya permintaan/proposal yang masuk tidak dapat 
dipenuhi  karena yang terbatas. 
 Komunikasi pada tahap ini perlu diperhatikan karena berhubungan langsung 
dengan masyarakat sebagai stakeholders. Komunikasi yang perlu diperhatikan pada 
tahap ini menyangkut unsur-unsur komunikasi. Para ahli komunikasi memberikan 
berbagai konsep tentang berbagai unsur atau aspek komunikasi. Menurut Harold D. Laswell 
”komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 
media yan menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2003).” Paradigma Lasswell menyatakan: 
who, says what, in which channel, to whom with, what effect (siapa, mengatakan apa, melalui 
saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa) hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi 
meliputi 5 unsur yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran, dan efek.  

Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan; Pesan (message), yaitu 
pernyataan yang didukung oleh lambang, ide, opini, informasi dan lain sebagainya; 
Komunikan (communicant, audience), yaitu orang yang menerima pesan; Saluran (media, 
channel), yaitu alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan; dan Efek 
(effect) atau pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan. 
Awalnya David K. Berlo (1960) dalam Cangara (2012), Lubis (2010) membuat 
komunikasi dengan lebih sederhana. Formula itu dikenal dengan nama “ S MCR,”  
yakni: Source (pengirim), Message (pesan), Channel (saluran – media) dan Receiver 
(penerima). Selain Shannon dan Berlo, juga tercatat Charles Osgood, Gerald Miller 
dan Melvin L. De Fleur menambahkan lagi unsur efek dan umpan balik (feedback) 
sebagai pelengkap dalam membangun komunikasi yang sempurna. Definisi unsur-
unsur komunikasi tersebut antara lain:  
1. Sumber sering disebut  pengirim, komunikator, source,  sender, atau  encoder  

adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi/institusi yang 
mengambil inisiatif menyampaikan pesan 

2. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan 
pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa lambang atau tanda seperti kata-
kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, gestura. Dalam Bahasa Inggris 
pesan biasa diterjemahkan dengan kata message, content atau information 

3. Saluran/media, yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat yang digunakan untuk 
memindahkan/menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Misalnya dalam 
konteks komunikasi antarpribadi secara tatap muka menggunakan panca indera 
dan gelombang udara. Selanjutnya, media cetak dan media elektronik yang biasa 
digunakan seperti; misalnya telepon, radio, surat, surat kabar, majalah, TV, 
internet dan lainnya. 

4. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. 
Penerima bisa satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai atau 
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negara. Penerima biasa disebut dengan bermacam istilah, seperti khalayak, 
sasaran, komunikan, atau dalam Bahasa Inggris disebut audience atau receiver. 

5. Akibat/ efek/ pengaruh adalah hasil yang terjadi pada pihak penerima/ 
komunikan.  

6. Tanggapan balik/ umpan balik/feedback yakni tanggapan balik dari pihak 
penerima/ komunikan atas pesan yang diterimanya. 

7. Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor penentu yang dapat mempengaruhi 
jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni 
lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi 
waktu. 

Dari berbagai literatur di atas terlihat ada tujuh unsur yang menjadi aspek 
dalam suatu kegiatan komunikasi. Melalui ketujuh unsur tersebut akan dibahas 
komunikasi dalam CSR perusahaan. Dari sisi komunikator yang perlu dianalisis 
adalah menurut Aristoteles adalah karakter komunikator sebagai ethos yang terdiri 
dari pikiran baik (good sense), akhlak yang baik (good moral  character) dan maksud 
yang baik (good will).  Kemudian, Hovland dan weiss menyebut ethos ini credibility 
yang terdiri dari dua unsur, keahlian (expertise) dan dapat dipercaya (trustworthness). 
Sedikitnya ada tiga karakteristik komunikator yang perlu diperhatikan yaitu:  1.  
Kredibilitas (credibility); 2. D aya Tarik Sumber (attractiveness); 3. Kekuasaan 
(power) (Sendjaya 2008, Cangara 2012). Berkaitan dengan komunikator Hamidi 
(2007) membaginya menjadi tiga, yaitu: ethos komunikator, kredibilitas komunikator, 
dan efektivitas komunikator.  

Hasil wawancara dengan berbagai informan masyarakat bahwa komunikator 
mempunyai karakteristik yang baik. Karakter komunikator sebagai ethos yang terdiri 
dari pikiran baik (good sense), akhlak yang baik (good moral  character) dan maksud 
yang baik (good will) dimiliki oleh komunikator PTPN V. Kemudian dari sisi 
kredibilitas (credibility), Daya Tarik Sumber dan Kekuasaan (power) komunikator 
PTPN V juga memilikinya. 

Hasil wawancara dengan informan masyarakat, dari sisi pesan atau informasi 
yang disampaikan oleh sumber/komunikator merupakan pesan yang mudah untuk 
dimengerti oleh komunikan/ penerima. Hal ini  terlihat dengan telah tercipta 
persamaan makna dan pengertian diantara pegawai PTPN V dengan masyarakat. 
Pegawai PTPN V sebagai komunikator sudah melakukan pertukaran pesan akan 
mempertimbangkan pesan yang diterimanya tersebut berguna bagi masyarakat. Pesan 
yang berguna tersebuts dijadikan referensi dalam menjalankan berbagai kegiatan yang 
dibantu oleh PTPN V. Pesan yang disampaikan sudah efektif sebagaimana Hamidi 
(2007) menyatakan bahwa komunikasi bisa dikatakan efektif jika: (1) pesan yang 
disampaikan dipahami oleh komunikan; (2) komunikan bersikap dan berperilaku 
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seperti yang dikehendaki komunikator; (3) ada kesesuaian antar komponen. Begitu 
juga muta pesan yang disampaikan pada masyarakat sudah sesuai, sebagaimana 
Sperber dan Wilson (1986) dalam Situmeang (2012) menyatakan bahwa mutu 
informasi adalah materi informasi yang sesuai dengan kebutuhan, jelas dan dapat 
dimengerti oleh penerimanya, dapat dipercaya dan mempunyai daya tarik. Pesan yang 
disampaikan kepada masyarakat merupakan pesan yang relevan, kebaruan, dipercaya, 
mudah dimengerti dan dapat memecahkan permasalahan. Hal ini dinyatakan oleh 
Sperber dan Wilson (1986) dalam Situmeang (2012) berpendapat bahwa ada lima hal 
yang terkait dengan mutu pesan yang dapat dipertimbangkan oleh penerima yaitu    
(1) pesan sesuai atau relevan dengan kebutuhan penerima, relevan dengan konteks 
dan budaya yang berlaku bagi pengguna, (2) ada kebaruan/novelty dalam materi pesan 
tersebut, (3) dapat dipercaya, (4) mudah dimengerti, dan (5) dapat memecahkan 
permasalahan pengguna.  

Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan sumber pesan dalam 
menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Saluran ini 
dianggap sebagai sarana penyampai informasi yang berasal dari sumber kepada 
penerima informasi dengan berbagai jenis saluran komunikasi yang dapat digunakan 
sesuai dengan informasi yang disampaikan. Hasil wawancara berkaitan dengan 
saluran menunjukkan bahwa pegwai PTPN V hanya menggunakan saluran 
interpersonal dengan masyarakat. Sedangkan saluran media massa dan media sosial 
diabaikan.  Saluran terbaik untuk program yang terbaik untuk menyampaikan pesan 
secara luas adalah media massa. Sebagaimana Rogers (2003) mengatakan bahwa ada 
dua macam saluran komunikasi yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan 
pertanian atau informasi pertanian yaitu saluran media massa dan saluran 
interpersonal. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sendjaya (2008) bahwa secara 
umum ada dua saluran komunikasi dalam upaya penyebarluasan pesan: saluran 
komunikasi personal (personal channels) dan saluran komunikasi nonpersonal (non-
personal channels) atau lazim disebut dengan saluran komunikasi melalui media 
massa. Sedangkan,  C angara (2012) membagi media komunikasi kedalam empat 
kelompok. Empat kelompok media atau saluran tersebut adalah: media antar pribadi, 
media kelompok, media publik dan media massa.  

Dari sisi receiver/komunikan (penerima pesan) adalah pihak yang menjadi 
sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber (komunikator). Reciver juga bisa disebut 
dengan istilah khalayak, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audience, decoder 
atau komunikan. Berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh 
penerima pesan.  Hasil wawancara dengan informan terlihat bahwa penerima/ 
komunikan dalam hal ini masyarakat sudah menerima pesan dari komunikator dengan 
baik. Penerima pesan dalam komunikasi ini berupa individu, kelompok dari 
masyarakat. Komunikator sudah mengetahui siapa yang akan menjadi khalayaknya 
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sebelum proses komunikasi berlangsung, sehingga proses komunikasi bisa 
berlangsung  dengan baik dan pesan komunikasi bisa tersampaikan. Pegawai PTPN V 
sebagai komunikator sudah mempelajari Karakteristik fisik dan psikologis 
masyarakat. Sehingga penerimaan, interpretasi dan evaluasi pesan-pesan bisa 
dilaksanakan dengan baik.  

 
Dari sisi akibat/ efek/ pengaruh adalah hasil yang terjadi pada pihak penerima/ 

komunikan.  D alam program CSR efek yang diingankan adalah pemberdayaan 
masyarakat. Oleh karena itu aspek-aspek yang dijadikan tujuan program CSR untuk 
memberdayakan masyarakat perlu diperhatikan dengan baik.  Efek atau hasil akhir dari 
suatu komunikasi, merupakan sikap dan tingkah laku individu, sesuai atau tidak sesuai 
dengan yang diinginkan oleh komunikator. Jika sikap dan tingkah laku individu tersebut 
sesuai, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil, demikian pula sebaliknya. (Hamidi, 
2007;  Adler dan Rodman 2006). Hasil wawancara dengan informan menunjukkan 
bahwa masyarakat menjadi berdaya dengan adanya program PKBL PTPN V. 
Kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi, perilaku 
masyarakat dalam memahami usaha mereka sudah meningkat. Mereka menjadi 
mandiri dan hubungan dengan masyarakat sekitar menjadi baik dan harmonis. Hal ini 
dikarenakan adanya kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dan antara 
masyarakat dengan masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan. 
 
Analisis Korelasi Berbagai Peubah dalam Komunikasi Pemberdayaan 
Masyarakat Pada Program Kemitraan PTPN V Pekanbaru

 Hasil penelitian di lapangan dari angket yang disebarkan kepada 100 or ang 
responden. Angket tersebut berisikan pernyataan dan pertanyaan yang  harus dijawab 
oleh responden. Pernyataan dan pertanyaan berkaitan dengan komunikasi dalam 
pemberdayaan masyarakat pada program kemitraan PTPN V di Pekanbaru. Setelah 
Angket dijawab oleh responden, kemudian data hasil angket tersebut dibahas dalam 
Tabel 1 sampai Tabel 7 Adapun pembahasan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Nilai Indikator komunikator pada program kemitraan 

 
Indikator 

Rataan Persen 
(%) 

Kredibilitas 3.33 83.25 
Daya Tarik Sumber 3.09 77.25 
Kekuasaan 3.09 77.25 
Pikiran baik 3.17 79.25 
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Akhlak Yang baik 3.12          78 
Maksud yang baik 3.14          78.5 
Peubah Komunikator 3.16          79 
Hasil Olahan 2015 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa peubah kominikator berada pada kategori tinggi/ 
baik dengan nilai rataan sebesar 3.16 a tau 79%. Seluruh indikator pada peubah 
komunikator secara keseluruhan berada pada kategori tiga (3). Hal ini menunjukkan 
masyarakat penerima dana program kemitraan secara keseluruhan memiliki penilaian 
yang baik terhadap komunikator. Nilai rataan indikator yang tertinggi pada  nilai 
kredibilitas yaitu sebesar 3.33 a tau 83.25 % , sedangkan nilai indikator terendah 
terdapat pada nilai daya tarik sumber dan kekuasaan (power) sebesar 3.09.  
Tabel 2. Nilai Indikator Pesan pada Program Kemitraan 

 
Indikator 

Rataan Persen 
(%) 

Pesan relevan 3,11 77.75 
Unsur kebaruan 3,08 77 
Dapat dipercaya 3,12 78 
Mudah dimengerti 2,05 51.52 
Membantu menyelesaikan masalah 3,15 78.75 
Peubah Pesan 2,90 72.5 
Hasil Olahan 2015 

 

Tabel 2. menunjukkan bahwa peubah pessan berada pada kategori tinggi/ baik 
dengan nilai rataan sebesar 2.90 atau 72.50%. Sebagian besar indikator pada peubah 
pesan secara keseluruhan berada pada kategori tiga (3), kecuali tanggapan terhadap 
indikator pesan yairu mudah dimengerti pada kategori agak rendah. Hal ini 
menunjukkan masyarakat penerima dana program kemitraan secara keseluruhan 
memiliki penilaian yang baik terhadap pesan yang mereka terima. Nilai rataan 
indikator yang tertinggi pada  n ilai menyelesakan masalah yaitu sebesar 3.15 atau 
78.75 %, sedangkan nilai indikator terendah terdapat pada nilai mudah dimengerti 
sebesar 2.05. 
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Tabel 3. Nilai Indikator Saluran pada Program Kemitraan 

Indikator Rataan  Persen  
(%) 

Antarpribadi 3.13 78.25 
Kelompok 2.65 66.25 
Publik 2.64 66 
Media massa  1.46 36,50 
Peubah Saluran 2.47 61.75 
Hasil Olahan 2015 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa peubah saluran berada pada kategori agak 
rendah/ kurang baik dengan nilai rataan sebesar 2.47 a tau 61.75%. Sebagian besar 
indikator pada peubah saluran secara keseluruhan berada pada kategori tiga (3), 
kecuali tanggapan terhadap indikator saluran yairu media massa pada kategori rendah. 
Hal ini menunjukkan masyarakat penerima dana program kemitraan secara 
keseluruhan memiliki penilaian yang kurang baik terhadap saluran yang mereka 
terima. Nilai rataan indikator yang tertinggi pada  n ilai saluran antarpribadi yaitu 
sebesar 3.13 a tau 78.25 %, sedangkan nilai indikator terendah terdapat pada nilai 
media massa sebesar 1.46. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang CSR 
PTPN V menyatakan bahwa CSR PTPN V dalam melaksanakan programnya tidak 
menggunakan media massa, baik media cetak maupun elektronik (radio, tv lokal dan 
nasional) atau media sosial.  

 

 

Tabel 4. Nilai Indikator Model Komunikasi pada Program Kemitraan 

 
Indikator 

Rataan  Persen  
(%) 

Model Searah 2.17 54.25 
Model Interaksi 3.40 78.50 
Model Transaksi 3.11 77.50 
Peubah Model Komunikasi 2.89 72.25 
Hasil Olahan 2015 

Tabel 4. menunjukkan bahwa peubah model komunikasi berada pada kategori 
tinggi/ baik dengan nilai rataan sebesar 2.89 atau 72.25%. Sebagian besar indikator 
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Tabel 4. menunjukkan bahwa peubah model komunikasi berada pada kategori 
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pada peubah saluran secara keseluruhan berada pada kategori tiga (3), kecuali 
tanggapan terhadap indikator model yaitu model searah pada kategori agak rendah. 
Hal ini menunjukkan masyarakat penerima dana program kemitraan secara 
keseluruhan memiliki penilaian yang baik terhadap model komunikasi yang dilakukan 
Pegawai CSR PTPN V terhadap mereka. Nilai rataan indikator yang tertinggi pada  
nilai model interaksi yaitu sebesar 3.40 a tau 78.50 %, sedangkan nilai indikator 
terendah terdapat pada nilai model searah sebesar 2.17. 

Tabel 5. Nilai Indikator Peningkatan Kesejahteraan pada Program Kemitraan 

 
Indikator 

Rataan  Persen  
(%) 

Peningkatan Kebutuhan Dasar 3.21 80.25 
Berpartisipasi dalam proses pembangunan 2.94 73.50 
Meningkatkan Kekuatan 2.94 73.50 
Mengetahui aturan-aturan 3.03 75.75 
Peubah Peningkatan Kesejahteraan 3.03 75.75 
Hasil Olahan 2015 

Tabel 5. menunjukkan bahwa peubah Peningkatan Kesejahteraan berada pada 
kategori tinggi/ baik dengan nilai rataan sebesar 3.03 atau 75.75%. Seluruh indikator 
pada peubah Peningkatan kesejahteraan sebagian besar berada pada kategori tiga (3). 
Hal ini menunjukkan masyarakat penerima dana program kemitraan sebagian  besar 
memiliki penilaian yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan. Masyarakat 
penerima merasakan dampak peningkatan ekonomi akibat dari program CSR PTPN 
V. Nilai rataan indikator yang tertinggi pada  nilai penigkatan kebutuhan dasar yaitu 
sebesar 3.21 a tau 80.25 %, sedangkan nilai indikator terendah terdapat pada nilai 
berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kekuatan yaitu sebesar 2.94 atau 
73.50%.  
 

Tabel 6. Nilai Indikator Perilaku Masyarakat pada Program Kemitraan 

 
Indikator 

Rataan  Persen  
(%) 

Pengetahuan (kognisi) 2.78 69.50 
Sikap (afeksi) 2.96 74 
Tindakan (psikomotorik) 3.12 78 
Peubah Perilaku Masyarakat 3.03 75.75 
Hasil Olahan 2015 
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Tabel 5. m enunjukkan bahwa peubah perilaku masyarakat berada pada 
kategori tinggi/ baik dengan nilai rataan sebesar 3.03 atau 75.75%. Seluruh indikator 
pada peubah perilaku masyarakat secara keseluruhan berada pada kategori tiga (3). 
Hal ini menunjukkan masyarakat penerima dana program kemitraan secara 
keseluruhan memiliki penilaian yang baik terhadap perilaku yang baik. Masyarakat 
penerima merasakan dampak pengubahan perilaku akibat dari program CSR PTPN V. 
Nilai rataan indikator yang tertinggi pada  nilai tindakan (psikomotorik) yaitu sebesar 
3.12 atau 78%, sedangkan nilai indikator terendah terdapat pada nilai pengetahuan 
yaitu sebesar 2.78 atau 69.50%.  

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 

komunikator, pesan, model komunikasi dengan perilaku dan kesejahteraan 
masayarakat. Sedangkan hubungan antara saluran dengan perilaku dan kesejahteraan 
masyarakat tidak terdapat hubungan. Secara rinci dapat terlihat hubungan yang sangat 
signifikan terdapat antara komunikator dengan peningkatan kesejahteraan. Nilai r 
hitung sebesar 0.874 l ebih besar dari r tabel 0.250. begitu juga terdapat hubungan 
yang sangat signifikan antara komunikator dengan perilaku masyarakat. Nilai r hitung 
sebesar 0.886 lebih besar dari r tabel 0.250. 

Tabel 7. Koefisien korelasi berbagai peubah dalam komunikasi pemberdayaan 
masyarakat pada program kemitraan

 
Peubah 

Peningkatan 
Kesejahteraan (Y1) 

Perilaku (Y2) 

Komunikator (X1) 
Koefisien korelasi 
Sig  

 
0.874** 
0.000 

 
0.886** 
0.000 

Pesan (X2) 
Koefisien korelasi 
Sig 

 
0.899** 
0.000 

 
0.917** 
0.000 

Saluran (X3) 
Koefisien korelasi 
Sig 

0.011. 
0.458 

0.089 
0.189 

Model Komunikasi (X4) 
Koefisien korelasi 
Sig 

0.877** 

0.000 
0.974** 
0.000 

Hasil Olahan 2015 

Ket *) Sig taraf 0.5 dan **) Sig tara 0.1 
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Kemudian secara rinci dapat terlihat hubungan yang sangat signifikan terdapat 
antara pesan dengan peningkatan kesejahteraan. Nilai r hitung sebesar 0.899 lebih 
besar dari r tabel 0.250. begitu juga terdapat hubungan yang sangat signifikan antara 
pesan dengan perilaku masyarakat. Nilai r hitung sebesar 0.917 lebih besar dari r tabel 
0.250. Selanjutnya secara rinci dapat terlihat tidak ada hubungan antara saluran 
dengan peningkatan kesejahteraan. Nilai r hitung sebesar 0.011 lebih kecil dari r tabel 
0.250. begitu juga idak tterdapat hubungan antara pesan dengan perilaku masyarakat. 
Nilai r hitung sebesar 0.089 lebih besar dari r tabel 0.250.  

Akhirnya secara rinci dapat terlihat hubungan yang sangat signifikan terdapat 
antara model komunikasi dengan peningkatan kesejahteraan. Nilai r hitung sebesar 
0.877 lebih besar dari r tabel 0.250. begitu juga terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara model komunikasi dengan perilaku masyarakat. Nilai r hitung 
sebesar 0.974 lebih besar dari r tabel 0.250. 

 

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis maka analisis komunikasi dalam 
pemberdayaan masyarakat pada program kemitraan PTPN V di Pekanbaru dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Komunikasi yang dilaksanakan oleh Pegawai PTPN V 
bidang program kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah 
komunikasi antarpribadi. Komunikasi publik, dan komunikasi kelompok. Pegawai 
PTPN V bidang program kemitraan tidak menggunaka media massa sama sekali. Hal 
ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program 
kemitraan PTPN V. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara komunikator, 
pesan, model komunikasi dengan perilaku dan kesejahteraan masayarakat. Sedangkan 
hubungan antara saluran dengan perilaku dan kesejahteraan masyarakat tidak terdapat 
hubungan. 
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi Politik Joko Widodo 

(Jokowi) Analisis Semiotika Iklan Politik Revolusi Mental Pada Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 
2014. Penelitian ini menggunaka nmetode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis struktural 
atau biasa disebut semiotik konotasi dari Roland Barthes (1915-1980).  untuk pengolahan data yang 
diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang 
dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang terkait dengan Komunikasi 
Politik Joko Widodo (Jokowi), Analisis Semiotika Iklan Politik Revolusi Mental Pada Pemilihan 
Presiden Indonesia Tahun 2014

Berdasarkan dari penelitian yang telah disimpulkan Iklan Revolusi mental tayang di seluruh 
media massa  elektronik nasional dengan berbagai versi. Di media cetak, Iklan ditampilkan dalam 
bentuk potongan headline koran.  Melalui analisis semiotika, dapat dijelaskan bahwa iklan Revolusi 
mental ini dibedah berdasarkan makna denotasi, konotasi, kajian mitos dan kajian ideologis. 

Iklan Revolusi mental ini berusaha mengkonstruksi citra positif Jokowi kepada khalayak. 
Dalam mengkonstruksi pencitraan Jokowi ini, konsultan politik (tim sukses) mencoba membangun 
komunikasi politik melalui melalui empat tahapan. Persepsi, kognisi, motif dan sikap

Kata kunci : Komunikasi Politik. Revolusi Mental, Analisis Semiotika.

PENDAHULUAN

Dalam proses politik di Indonesia, salah satu hasil paling nyata dari 
perjuangan reformasi 1998 adalah pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004, 
berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, pemilihan umum 2004 selain memilih 
langsung anggota parlemen (DPR/DPRD/DPD), juga dilakukan pemilihan langsung 
presiden dan wakil presiden oleh rakyat sesuai yang diamanahkan Undang-Undang  
No. 23 Tahun 2003. 
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