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Abstrak: 

Dalam rangka menghadapi kompetisi di era globalisasi Staf Penerangan Divisi Infanteri 2 Kostrad 

mengimplementasikan fungsinya di bidang penerangan di satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad. Penyampaian 

informasi kepada publik internal dan eksternal di era keterbukaan maka Staf penerangan melakukan strategi 

komunikasi sehingga dapat membentuk opini dan memperoleh eksistensi dari publiknya. 

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan Staf Penerangan Divisi Infanteri 2 Kostrad 

dalam rangka menjalankan tugas pokoknya sebagai TNI AD yang berkaitan dengan Operasi Militer Perang 

(OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penelitian ini bertujuan mengkaji Strategi Komunikasi 

terhadap publik internal dan eksternal yang dilakukan Staf Penerangan di satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad 

dalam menjalankan fungsi penerangan. Serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Staf Penerangan 

Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam menjalankan Strategi Komunikasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan nara sumber, 

keadaan Staf penerangan berdasarkan observasi dan analisis tulisan mengacu pada dokumen pendukung. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam, 

dokumentasi, observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung. 

Hasil penelian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diimpelentasikan terhadap publik internal 

dan eksternal meliputi strategi pemilihan pesan, strategi pemilihan media, strategi pemilihan waktu dan 

strategi pemilihan lingkungan. Adapun hambatan dalam menjalankan Strategi Komunikasi pada dasarnya 

hanyalah kendala-kendal kecil yang masih dapat diatasi. 

Keywords: Strategi Komunikasi, Penerangan, Era keterbukaan, Hambatan. 
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I PENDAHULUAN                                                  

  Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi 

yang dilakukan Penerangan Divisi Infanteri 2 

Kostrad dalam rangka menjalankan tugas 

pokoknya sebagai TNI AD yang berkaitan 

dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi 

terhadap publik internal dan eksternal yang 

dilakukan Staf Penerangan di satuan Divisi 

Infanteri 2 Kostrad (Divif 2 Kostrad) yang 

berperan dalam mengelola informasi. 

  Penerangan Divif 2 Kostrad merupakan fungsi 

teknis khusus TNI AD dan merupakan staf 

khusus dari Panglima Divif 2 Kostrad. Seiring 

kebutuhan organisasi dalam satuan Divif 2 

Kostrad dalam menghadapi kompetisi di era 

globalisasi, maka keberadaan Penerangan Divif 2 

Kostrad merujuk pada surat keputusan Kasad 

Nomor: Skep/34/X/2006 tentang Evaluasi dan 

Validasi Organisasi Penerangan tingkat Divisi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, maka 

Penerangan Divif 2 Kostrad melakukan langkah 

untuk menyempurnakan organisasi melalui 

penyusunan Naskah kajian akademik tentang 

Validasi tabel organisasi Staf Penerangan pada 

tingkat Divisi Kostrad, 2017. Organisasi 

merupakan frame of work dari suatu proses 

manajemen yang menunjukkan adanya 

pembagian tugas, kewajiban dan peran yang jelas 

bagi para personelnya. Artinya ada tiga 

klasifikasi yang terkandung di dalam suatu 

organisasi: pertama, ada yang memimpin 

(leadership), kedua ada beberapa orang yang 

harus dipimpin dalam suatu manajemen 

organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, ketiga 

bagaimana bentuk pelaksanaan komunikasinya 

(communication action) dan upaya membina 

hubungan baik (good relationship) dalam 

organisasi tersebut dengan pihak publiknya 

(Rosady Ruslan, 2008:xiii). 

  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

Penerangan berkedudukan langsung dibawah 

Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad (Pangdivif 2 

Kostrad). Fungsi kehumasan dapat berhasil 

optimal apabila berada langsung di bawah 

pimpinan atau mempunyai hubungan langsung 

dengan pimpinan tertinggi (pengambil 

keputusan) pada organisasi/instansi bersangkutan 

(Rosady Ruslan, 2008:129). Sebagai staf khusus 

yang langsung di bawah Panglima Divif 2 

Kostrad selaku Eselon Pelaksana maka 

Penerangan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan fungsi Penerangan dalam 

rangka mendukung tugas pokok TNI AD di 

lingkungan Divisi 2 Kostrad. Adapun tugas dan 

fungsi Staf Penerangan diantaranya bidang 

Penerangan satuan, bidang Penerangan Media 

dan Informasi, bidang Penerangan khusus, 

Penulisan strategis serta Penulisan dan produksi. 

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada 

Penerangan satuan dan Penerangan media dan 

informasi. 

        Dalam mendapatkan dukungan publik maka 

Penerangan Divif 2 Kostrad melakukan 

komunikasi terhadap publik internal dan 



eksternalnya. PR merupakan bentuk komunikasi 

internal/eksternal dan bentuk lain seperti 

pemasaran, publikasi, reklame, propaganda dan 

lain-lain. Komunikasi dalam radar PR perlu 

memperhatikan pengelompokan, arah dan tujuan 

komunikasi. PR berfungsi menumbuhkan 

hubungan baik antar segenap komponen pada 

suatu organisasi dalam memberi pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua 

itu bertujuan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan pengertian dan kemauan publik 

guna memperoleh opini publik yang 

menguntungkan kedua belah pihak, dengan 

perkataan lain untuk menciptakan kerjasama 

berdasarkan hubungan baik dengan publik 

(Bambang Herimanto, 2007: 71).  

  Era keterbukaan memberi ruang kepada Staf 

Penerangan dalam melakukan komunikasi 

kepada publik internal dan eksternal. Dalam 

melaksanakan komunikasi tersebut terhadap 

publik internal dan eksternal maka Penerangan 

Divif 2 Kostrad tentunya mengimplementasikan 

strategi komunikasi. Tugas humas mengandalkan 

strategi, yakni agar perusahaan disukai dan 

dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan 

(Kasali, 1994:63). 

  Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik 

internal dan eksternal tentu Penerangan memiliki 

strategi dalam melakukan komunikasi di era 

keterbukaan ini. Oleh karena itu untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi 

Penerangan Divisi Infanteri 2 Kostrad terhadap 

publik internal dan eksternalnya maka perlu 

dilakukan wawancara, observasi dan 

dokumentasi terhadap Kepala Penerangan dan 

personel yang bertugas di bidang penerangan 

tersebut. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Defenisi Strategi Komunikasi 

  Sebelum membahas strategi komunikasi dalam 

penelitian ini berikut penjelasan mengenai 

strategi komunikasi. Menurut Rogers, memberi 

pengertian strategi komunikasi sebagai suatu 

rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah 

laku manusia dalam skala lebih besar melalui 

transfer ide-ide baru. Senada dengan pendapat 

seorang pakar perencana komunikasi Middleton 

menyatakan definisi strategi komunikasi 

merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 

saluran (media), penerima sampai pada pengaruh 

(efek) yang dirancang untuk mencapai 

komunikasi yang optimal (Cangara, 2013:61). 

  Menurut Smeltzer et. Al (1994:44) dalam 

(Hudan, 2015:38-40) bahwa ada empat 

komponen yang dapat menentukan keberhasilan 

Strategi Komunikasi, sebagai berikut: 

1. Strategi Pemilihan Isi Pesan. Merupakan 

strategi pimpinan sebagai komunikator 

memilih simbol-simbol untuk 

mengungkapkan pemikirannya. Smeltzer, et 

al, mengklarifikasikan isi pesan menjadi dua 

yaitu (a) pentingnya pesan, apakah hal itu 

penting untuk kedua belah pihak. (b) 

bagaimana kejelasan pesan.  



2. Strategi Pemilihan Media (the message 

chanel’s). Merupakan strategi seorang 

pemimpin dalam memilih sebuah metode 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari manajemen ke pegawai (the strategy of a 

leader in selecting a method to be used to 

convey message from management to 

employes) (Smeltzer, 1991:46).  

3. Strategi Waktu (the time the communication 

take place). Merupakan strategi pimpinan 

dalam memilih jumlah waktu dalam sebuah 

proses komunikasi.  

4. Strategi Lingkungan (the environment in 

which it occurs). Merupakan strategi 

pimpinan dalam memilih situasi dan kondisi, 

dimana komunikasi itu terjadi. Lingkungan 

yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini 

adalah keadaan formal atau nonformal serta 

suasana keakraban.  

      Sedangkan teori strategi komunikasi seperti 

yang dikemukakan oleh Horald D. Lasswell yaitu 

cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan 

komunikasi adalah menjawab pertanyaan “Who 

says what in which channel to whom with what 

effect”.  

      Komponen-komponen komunikasi tersebut 

berkolerasi secara fungsional dan jika dijabarkan 

unsur-unsur utamanya adalah (1) Who says yaitu 

komunikator (2) Says what yaitu  pesan (3) In 

which channel yaitu media (4) To whom yaitu 

komunikan (5) With what effect yaitu  efek dan 

dampaknya (Rosady Ruslan, 2008:28-34). 

a. Sebagai komunikator, mau tidak mau 

public relation officer harus mampu 

menjelaskan atau menyampaikan sesuatu 

kegiatan atau aktivitas dan program kerja 

kepada publiknya, sekaligus ia bertindak 

sebagai mediator untuk mewakili 

lembaga atau organisasi terhadap publik 

dan sebaliknya. 

b. Pesan atau message merupakan sesuatu 

yang perlu disampaikan kepada penerima 

melalui teknik kampanye atau 

propaganda tertentu yang berupa ide, 

gagasan, informasi, aktivitas, atau 

kegiatan tertentu yang dipublikasikan 

atau dipromosikan untuk diketahui, 

dipahami, dan dimengerti yang sekaligus 

diterima oleh publiknya. 

c. Media merupakan sarana atau alat untuk 

menyampaikan pesan atau sebagai 

mediator antara komunikator dengan 

komunikannya. Media PR 

dikelompokkan dalam media umum, 

media massa, media khusus dan media 

internal. 

d. Komunikan yakni publik yang menjadi 

sasaran dalam berkomunikasi secara 

langsung atau tidak. 

e. Efek atau dampak merupakan respon 

atau reaksi setelah proses komunikasi 

tersebut berlangsung yang bisa 

menimbulkan umpan balik atau feedback 

berbentuk positif atau sebaliknya negatif. 

 

 



2.2 Public Relations Pemerintah (Militer) 

  Sebelum membahas tentang public relations 

dalam institusi militer atau yang disebut 

Penerangan Divif 2 Kostrad, maka pengertian 

secara umum hubungan masyarakat atau yang 

biasa disingkat Humas, merupakan pengelola 

penyebaran informasi antara individu/organisasi 

dan masyarakat. Menurut Cutlip, et. Al. (2006:6) 

mendefinisikan humas sebagai : 

      “Public Relations is the management function 

that establishes and maintains mutually 

beneficial relationship between an organization 

and the publics on whom its success and failure 

depend”. 

  Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya 

public relations (1952), University of Oklahoma 

Press), terdapat 3 fungsi utama humas (Rosady 

Ruslan, 2008:18) yaitu memberikan penerangan 

kepada masyarakat; melakukan persuasi untuk 

mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung; berupaya untuk 

mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan 

perbuatan masyarakat atau sebaliknya. 

  Tidak berbeda dengan fungsi humas pemerintah 

secara umum. Di instansi militer (TNI AD) fungsi 

humas merupakan tugas Penerangan yang 

menjadi ujung tombak dan agent of information 

bagi seluruh prajurit TNI AD. Pada tingkat Divisi 

Kostrad, Staf Penerangan merupakan pengemban 

fungsi dan merupakan ujung tombak dalam 

informasi. Penerangan berperan penting dalam 

menyampaikan informasi secara benar dan 

professional tentang ikhwal sebuah satuan 

sebagai salah satu kekuatan Matra Darat kepada 

masyarakat serta memberikan tanggapan yang 

simpatik ketika ada pemberitaan negatif tentang 

satuan. 

2.3 Keterbukaan Informasi Publik 

  Keterbukaan informasi publik mengacu pada 

undang-undang Nomor. 14 tahun 2008 tanggal 30 

April 2008.  Memperoleh informasi, merupakan 

hak asasi setiap orang dalam mengembangkan 

pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi 

merupakan hal mendasar dalam membangun 

komunikasi yang baik. (sumber: 

http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/28

/keterbukaan-informasi-publik-dorong-

partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan). 

Informasi adalah keterangan, pernyataan, 

gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 

makna dan pesan, baik data fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan 

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 

dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara 

elektronik ataupun non elektronik. 

III METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan metode dengan 

pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

menyajikan gambaran yang spesifik mengenai 

situasi, penataan sosial, atau hubungan 

(Lawrance Neuman, 2016: 44). 

http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan
http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan
http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan


  Lokasi Penelitian ini adalah di Penerangan 

Divisi Infanteri 2 Kostrad yang berada dalam 

lingkup Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad, yang 

terletak di Jalan Raya Singosari, Kabupaten 

Malang Propinsi Jawa Timur. 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan wawancara mendalam, 

observasi langsung, dokumentasi dan dokumen-

dokumen pendukung. 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Strategi Komunikasi terhadap publik internal 

  Penerangan Divif 2 Kostrad berfungsi sebagai 

communication facilitator antara Panglima Divif 

2 Kostrad dengan publik internalnya yaitu 

seluruh prajurit satjar Divif 2 Kostrad dan 

keluarganya. 

1) Pemilihan pesan 

Perencanaan pemilihan pesan bertujuan 

untuk mempermudah Penerangan dalam 

merancang dan melakukan komunikasi 

dengan publik internal. Bidang Penerangan 

satuan memilih key message bersumber dari 

penekanan dan kebijaksanaan pimpinan, 

satuan atas dan perkembangan situasi yang 

berkembang baik eskalasi nasional, 

lingkungan masyarakat maupun di satuan 

jajaran Divif 2 Kostrad. 

2) Pemilihan media 

Dalam melakukan komunikasi terhadap 

publik internal maka Staf Penerangan Divif 2 

Kostrad maka perlu memilih dan 

menggunakan media yang tepat. Media 

adalah instrumen atau sarana untuk 

menyampaikan pesan diantara komunikator 

dengan komunikannya.      Berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas pokoknya yaitu OMP dan 

OMSP Staf Penerangan menggunakan ragam 

media internal. Penerangan Divif 2 Kostrad 

melakukan penyebaran informasi dengan 

menggunakan media cetak berupa Lembar 

Penerangan Pasukan, pamfleat, media luar 

ruang berupa banner dan new media berupa 

group whatsapp “Penerangan Divisi 2” serta 

Instagram 

3) Pemilihan waktu 

Strategi komunikasi pemilihan waktu 

menjadi hal yang signifikan dalam 

mengeksekusi kegiatan Staf Penerangan. 

Dengan demikian Staf Penerangan 

menyelenggarakan prosedur timing yang 

berkala dalam menyampaikan informasi ke 

seluruh prajurit satuan Divif 2 Kostrad dan 

keluarga. 

4) Pemilihan lingkungan  

Komunikasi Staf Penerangan terhadap publik 

internal dilakukan dengan dengan 

menggunakan bahasa prajurit. Bahasa 

prajurit merupakan bahasa yang mudah 

dimengerti dan dipahami oleh prajurit Divif 2 

Kostrad. Artinya bahasa yang keseharian 

yang digunakan dalam kedinasan dan 

mengandung istilah-istlah militer. 

 

4.2 Strategi komunikasi terhadap publik eksternal 

    Yang termasuk publik eksternal Penerangan 

Divif 2 Kostrad adalah masyarakat luas. 



1) Pemilihan pesan 

Penerangan berperan dalam menyampaikan 

informasi dan menjalin external relations. 

Dengan demikian key message yang 

disampaikan Penerangan kepada masyarakat 

adalah berkaitan dengan kegiatan satuan, 

prestasi yang telah diraih anggota/prajurit 

dalam satuan, kegiatan teritorial, klarifikasi 

kejadian yang berhubungan dengan satuan, 

kegiatan latihan, tentang alutsista, berita 

inspiratif dan berkaitan dengan program-

program satuan Divif 2 Kostrad beserta 

satuan jajarannya. Dapat disimpulkan bahwa 

Penerangan melakukan penyebaran 

informasi bermaterikan kegiatan atau tugas-

tugas prajurit satjar Divif 2 Kostrad kepada 

masyarakat. Melalui publikasi informasi 

maka dapat memberikan ruang dalam 

melibatkan interaksi dengan masyarakat 

sehingga harapannya dapat menimbulkan 

bentuk rasa kepercayaan masyarakat kepada 

institusi TNI terutama Divisi 2 Kostrad.  

2) Pemilihan media 

Penerangan mengimplementasikan the 

printed writing melalui publisitas media 

massa rekanan baik skala lokal, regional dan 

nasional. Selain itu juga Penerangan 

mengikuti perkembangan teknologi media 

yang semakin canggih dengan kehadiran new 

media. Melalui new media ini maka pesan 

dapat dikirimkan tidaknya hanya berbentuk 

teks tapi dapat berupa audio visual kepada 

masyarakat. Strategi pemilihan media 

diimplementasikan Penerangan kepada 

publik eskternal dengan menggunakan media 

cetak berupa surat kabar, media elektronik 

melalui TV dan radio, new media yaitu 

website, instagram, FB, dan group whatsapp 

serta konvergensi (mitra media online).  

3) Pemilihan waktu 

Frekuensi Staf Penerangan menerbitkan 

informasi kegiatan satuan dan perkembangan 

situasi kepada publik eksternal bersifat up do 

date atau terkini. 

4) Pemilihan lingkungan 

Penggunaan komunikasi formal 

diimplementasikan Staf Penerangan dalam 

melakukan kegiatan komunikasi kepada 

masyarakat. Sifat komunikasinya diolah 

dengan menggunakan bahasa jurnalis. 

Bahasa jurnalis artinya bahasa yang lebih 

mudah dipahami oleh masyarakat luas. 

Penerangan menghindari penggunaan bahasa 

yang kurang dipahami komunikan. 

 

4.3 Faktor Penghambat pelaksanaan strategi 

komunikasi yang dialami Staf Penerangan 

 

  Kondisi organisasi Staf Penerangan yang 

belum valid sehingga dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi bidang Penerangan 

Satuan dan Penerangan Media pembagian 

kerjanya masih kurang efektif serta masih 

kurangnya penguasaan materi dari satuan 

jajaran Divif 2 Kostrad yang berperan dalam 

merilis berita ke Staf Penerangan. 

 

 



V. KESIMPULAN 

  Penerangan Divif 2 Kostrad berperan dalam 

menyampaikan informasi secara professional dan 

proporsional kepada publik internal dan 

eksternal. Adapun strategi komunikasi terhadap 

publik internal ditujukan kepada seluruh prajurit 

satuan jajaran Divif 2 Kostrad dan keluarganya. 

Pertama, strategi pemilihan pesan yang dilakukan 

Penerangan dengan mengemas kebijakan 

pimpinan dan perkembangan situasi. Fungsi 

message kepada internal bertujuan sebagai 

informasi yang bersifat instruksi. Kedua, strategi 

pemilihan media yang dilakukan Penerangan 

dengan menggunakan media cetak berupa 

Lembar Penerangan Pasukan, pamfleat, media 

luar ruang yaitu banner dan social media. Ketiga, 

strategi pemilihan waktu yang diaplikasikan 

Penerangan dengan memilih waktu yang bersifat 

berkala. Dan keempat, strategi pemilihan 

lingkungan yang dilakukan Penerangan dengan 

menggunakan komunikasi formal dengan 

penyampaian informasi dengan bahasa prajurit.  

      Strategi komunikasi terhadap juga di 

implementasikan kepada publik eksternal yaitu 

masyarakat umum. Pertama, strategi pemilihan 

pesan yang dilakukan Penerangan dengan 

mengemas kegiatan satuan dan perkembangan 

situasi. Fungsi key message kepada publik 

eksternal bertujuan sebagai informasi yang 

bersifat edukatif. Kedua, strategi pemilihan 

media yang dilakukan Penerangan dengan 

menggunakan media cetak, elektronik, online 

media serta media relations dengan 

mengembangan hubungan mitra media. Dalam 

pemilihan media Staf Penerangan sudah 

menggunakan keseluruhan media secara optimal. 

Ketiga, strategi pemilihan waktu yang 

diaplikasikan penerangan bersifat up to date. Dan 

keempat strategi pemilihan lingkungan yang 

dilakukan penerangan dengan menyampaikan 

informasi kepada masyarakat menggunakan 

bahasa jurnalis.       

  Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa Staf Penerangan memiliki kendala dalam 

menjalankan strategi komunikasi berkaitan 

dengan OMP dan OMSP yaitu kondisi organisasi 

Staf Penerangan yang belum valid sehingga 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

bidang Penerangan Satuan dan Penerangan 

Media pembagian kerjanya masih kurang efektif. 
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