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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Komunikasi berperan penting di dalam aspek kehidupan manusia, baik 

kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam organisasi, khususnya jugaidalam 

organisasi pemerintahan.Komunikasi menurut Hamali (2016) menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan sebuah proses dalam menyampaikan ide-ide maupun 

informasi, dari pengertian tersebut jadi dapat disimpulkan maka kegiatan di 

komunikasi juga tidak terlepas dari kehidupan manusia begitu juga di dalam 

organisasi pemerintahan. 

Komunikasi memiliki beragam macam, salah satunya komunikasi 

persuasive. Di organisasi pemerintahan, komunikasi persuasif sangat penting 

untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu di roda pemerintahan maupun untuk 

kepentingan masyarakat. Usaha untuk melakukan persuasi ini memusatkan pada 

perhatian dalam usaha mengubah serta memperkuat sikap dan kepercayaan 

khalayak, atau dengan kata lain dalam upaya mengajak dalam bertindak dengan 

cara tertentu. Persuasi juga dapat diartikan sepbagai usaha untuk mengubah sikap 

melalui penggunaan pesan dan terfokus terhadap karakteristik komunikator dan 

pendengar (Devito:2011). 

Dalam komunikasi persuasif, peran seorang komunikator sangatlah penting 

dan berpengaruh. Sehingga, ia harus memiliki nilai performa yang  tinggi.  

Seorang komunikator yang memiliki nilai performa yang tinggi dapat dicirikan 

dari kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan 

hingga kesederhanaannya dalam menyampaikan pesan.Individu yang melakukan 

komunikasi persuasif dapat secara sadar melakukan perubahan secara spesifik  

bagi individu atau kelompok. 
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Hal ini terjadi ketika pembicara persuasi merencanakannya dan 

mengucapkan kata-kata dengan tujuan khusus untuk mengubah sikap 

audiens/penerima. Hal menarik dan alasan pada penelitian Komunikasi Persuasif 

oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam menekan kasus Covid-19 di Kota 

Prabumulih. Kota Prabumulih ini merupakan salah satu kota yang pernah 

memasuki zona merah, pada kondisi yang di alami Kota Prabumulih cukup 

Mampu menangani dan menekan jumlah kasus Covid-19 walaupun belum stabil, 

hal ini dilihat dari terjadinya penurunan angka kasus Covid-19 dan Pemerintah 

Kota Prabumulih mendapat Apresiasi dari Ketua DPRD Sumsel dan Gubernus 

Sumsel. 

Diketahu bahwa kondisi negara sekarang sedang mengalami masa pandemi 

Covid-19, yang dimana peran dan kerja pemerintah sangat diharapkan oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat Kota Prabumulih Provinsi Sumtera Selatan. 

Ketika berita tentang Covid-19 terdengar, banyak juga negara-negara panik terkait 

penyebaran virus, tetapi ada juga yang menanggapi santai wabah virus  

ini.Bencana virus seperti ini juga bukan pertama kali dihadapi oleh negara-negara 

di dunia.Dalam Sejarah juga pernah mencatat, sebelumnya pernah ada beberapa 

virus yang juga bisa membuat nyawa menjadi terancam apabila tidak langsung 

ditangani misalnya virus Ebola, HIV, H5N1 atauMERS ,SARS ,Flu burung dan 

sebagainya. 

Maka dapat di pahami bahwa komunikasi persuasif pada penelitian ini 

adalah cara untuk melakukan pendekatan Tim Satgas Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih . dalam hal ini Kota Prabumulih memberntuk Tim Gugus Tugas 

dalam menekan Kasus Covid-19. Tim satgas Covid-19 salah satunya adalah Dinas 

Kesehatan sebagai Humas dalam mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dan berperan terkait penanganan Kasus Covid 19 serta 

mengajak dan menghimbau masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan. 
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Dalam wawancara singkat mengenai penanganan Kasus Covid-19 di Kota 

Prabumulih, Sekretaris Dinas Kesehatan dan kepala bidang pengawasan sebagai 

berikut : 

“dalam kondisi pandemi ini, semua unsur pemerintahan termasuklah Dinas 

Kesehatan Kota Prabumulih merupakan bagian penting dan tergabung 

dalam Satgas Covid- 19, karena Dinas Kesehatan yang berhubungan 

langsung di lapangangan dalam penanganan kasus Covid-19, penanganan 

kasus Covid-19 ini meliputi banyak hal, misalnya saja di bidang sosialisasi 

dan edukasi terhadap masyarakat, bagian pengawasan, serta penyembuhan 

Kasus Covid-19,semua terbagi dalam beberapa bidang d  Dinas 

Kesehatan”. 

Dinas kesehatan sebagai Dinas yang membidangi kesehatan  telah 

melakukan berbagai upaya dalam penanganan kasus Covid-19 di Kota 

Prabumulih. Kita tahu bahwa penanganan ini merupakan sebuah tindakan, cara, 

maupun perbuatan yangdilakukan untuk menangani sesuatu yang  sedang  di 

alami. Dalam penelitian ini fokus pada penanganan di bidang kesehatan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam penanganan kasus Covid-19 baik itu 

sosialisasi dan edukasi. 

Dinas Kesehatan juga membantu pemerintah kota dalam memberikan 

informasi dan edukasi mengenai Covid-19 melalui kader kesehatan, masyarakat, 

puskesmas, posyandu, hal ini akan memudahkan dalam penyampaian pesan-pesan 

yang ingin disampaikan kepada masyarakat. 

Penenakan kasus Covid-19 ini misalnya Dinas kesehatan mengedukasi serta 

mempersuasif baik itu RT/RW/Kepala desa agar dapat tersampai secara baik ke 

masyarakat mengenai masyarakat yang mungkin memiliki memiliki tanda-tanda 

maupun gejala Covid-19 untuk melakukan isolasi untuk melakukan langsung 

pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan kelanjutan tanpa rasa takut untuk 

melapor, karena dengan hal ini juga dapat menekan jumlah penambahan kasus 
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penyebaran virus sehingga tidak terjadi penyebar luasan di dalam masyarakat  

serta memberikan stigma yang baik kepada masyarakat. 

Dinas kesehatan juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang merupakan 

komunikasi persuasif terhadap masyarakat. Berikut bentuk-bentuk komunikasi 

persuasif tim Dinas Kesehatan di Kota Prabumulih terkait mempengaruhi serta 

mengajak masyarakat di masa pandemic Covid-19.Pemerintah Kota Prabumulih 

termasukl Dinas Kesehatan Kota Prabumulih telah melakukan berbagai upaya 

menekan kasus Covid-19 baik sebelum pelaksanaan PSBB maupun selama 

pelaksanaan PSBB di Kota Prabumulih. 

Dinas Kesehatan diperintahkan oleh Walikota sebagai dinas yang 

membidangi kesehatan untuk menekan kasus Covid-19 baik berupa pencegahan 

serta pengendalian Covid-19 dengan melakukan Sosialisasi terkait informasi dan 

edukasi megenai protokol kesehtan Covid-19.Dalam melaksanakan sosialisasi 

tentu juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ikut terlibat sertaPartisipasi dan 

peran seluruh elemen masyarakat,baik itu kalangan pemuka agama, tokoh 

masyarakat, adat dan unsur-unsur dalam masyarakat lainya. 

Tetapi walaupun sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan pada 

masyarakat khsusnya tidak mematuhi penggunaan masker dan kerumunan masih 

saja banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Dapat dilihat dari sini bahwa 

komunikasi persuasif masih butuh peningkatan lagi. 

Selanjutnya Dinas Kesehatan juga melakukan upaya Komunikasi Risiko dan 

pemberdayaan masyarakat.Hal ini dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan 

wabah.Langkah-langkah dalam komunikasi risiko ini yaitu mengadaptasikan 

kesiapsiagaan, membangun juga memelihara kepercayaan masyarakat dan 

megajak serta mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap 

Covid-19. Hal ini sudah disipakan secara matang oleh pihak Dinas kesehatan dan 

pemerintahan. 
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Dinas Kesehatan juga mengajak kerjasama serta mengedukasi tokoh 

agama/tokoh masyarakat atas perintah dari walikota, mengedukasi mengenai 

ODP,PDP atau positif Covid-19 maupun mengenai gejala-gejala Covid-19 yang 

akan disampaikan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat agar tidak 

memberi stigma buruk tentang Pisitif Covid-19. 

Hal ini juga dapat membantu penyembuhan pasien Covid-19 yang sedang 

melakukan isolasi agar tidak tertekan mental akibat stigma buruk masyarakat. Hal 

ini juga dikatakan cukup berhasil dilihat dari penurunan angka kasus Covid-19 

selama berlangsungnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan banyaknya 

pasien yang sembuh. Sudah kita ketahui bahwa Komunikasi Persuasif merupakan 

cara serta upaya seseorang untuk mengubah perilaku komunikanya sesuai apa 

yang di kehendaki oleh komunikator. Maka dari itu berdasarkan latar belakang 

maka dapat disimpulkan alasan peneliti dalam memilih judul Komunikasi 

Persuasif Pemerintah Kota Prabumulih dalam menekan Kasus Covid-19, 

Ketiga alasan di atas dijelaskan scara rinci seperti di bawah ini : 

Komunikasi Persuasif Kota Prabumulih oleh Dinas Kesehatan belum stabil 

dalam sosialisasi protokol kesehatan terhadap masyarakat. 

Kota Prabumulih termasuk salah satu daerah yang pernah memasuki Zona 

Merah Kasus Covid-19 dan memiliki kasus Covid yang cukup tinggi, karena 

penularan Covid-19 yang terjadi secara transmisi lokal serta tidak mematuhi 

protokol kesehatan, tentu saja hal ini membuat panik masyarakat yang berada di 

Kota Prabumulih dan membuat pemerintah setempat beserta Dinas Kesehatan 

harus berpikir cepat dalam menangani kasus Covid-19 yang telah menyebar 

tersebut. Adapun grafik jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Kota 

Prabumulih terhitung dari Bulan Maret sampai dengan Bulan November. 
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Tabel 1.1 

Gambaran Kasus Baru Covid-19 Dari Maret s/d 29 November 2020 

Berdasarkan grafik 1,mengenai Kasus Covid-19 Di Kota Prabumulih dari 

bulan Maret sampai dengan bulan November, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

kasus Covid-19 mengalami penaikan dan penurunan dan memuncak pada bulan 

September lalu kembali menurun sampai dengan bulan November, juga dapat 

disimpulkan bahwa penurunan terkait angka Kasus Covid-19 di Kota Prabumulih 

masih belum cukup Stabil. 

Berikut juga tabel terkait masyarakat tidakmematuhi protokol kesehatan 

yaitu tidak menggunakan masker, selama berlangsungnya pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) di minggu awal pelaksanaan : 
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Table 1.2 

Table jumlah masyarakat yang tidak memakai masker 

31 Mei – 07 Juni 2020 
 

Tanggal Jumlah masyarakat yang tidak memakai masker 

31 Mei 2020 14 orang yang tidak memakai masker 

1 Juni 2020 41 orang yang tidak memakai masker 

2 Juni 2020 63 orang yang tidak memakai masker 

3 Juni 2020 57 orang yang tidak memakai masker 

4 Juni 2020 40 orang yang tidak memakai masker 

5 Juni 2020 17 orang yang tidak memakai masker 

6 Juni 2020 25 orang yang tidak memakai masker 

7 Juni 2020 12 orang yang tidak memakai masker 

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Prabumulih 2020) 
 

Dari tabel 1.2 di atas terlihat masyarakat yang tidak mematuhi protokol 

kesehatan selama pelaksanaan PSBB, terlihat dari data tersebut bahwa komunikasi 

persuasif oleh Dinas Kesehatan mengenai pentingnya Prokes masih belum 

dikatakan stabil jika dilihat dari jumlah orang yang tidak mematuhi protokol 

kesehatan karena jumlahyang masih naik turun tersebut. Karena Komunikasi 

persuasif bisa dikatakan berhasil bila masyarakat berprilaku sesuai dengan pesan 

yang disampaikan. 

Kota Prabumulih oleh Tim Dinas Kesehatan berhasil menekan Angka 

konfirmasi Kasus Positif Covid-19 pada saat pelaksanaan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) 

Saat ini Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sudah melakukan beberapa 

kegiatan serta himbauan untuk menekan kasus Covid-19.menekan maupun 

pencegahan angka penyebaran Kasus Covid-19 dari mulai penyebaran di kota 
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Prabumulih daribulan Maret sampai dengan sekarang. Salah satunya dengan 

diberlakukanya PSBB (pembatasan sosial berskalabesar). 

Kota Prabumulih juga menerapkan PSBB terhadap masyarakat setempat 

selama 14 hari terhitung pada tanggal 27 mei - 09 juni 2020. Selama PSBB 

berlangsung himbauan terus di lakukan terhadap masyarakat, Berbagai upaya 

sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Prabumulih baik dari Satgas Covid-19 

yaitu Tim Dinas Kesehatan, beserta masyarakat Kota Prabumulih yang juga ikut 

andil dan berperan dalam pencegahan Covid-19. Dibawah ini adapun Grafik 

Kasus yang positif Covid-19 sebelum dan sesudah pelaksanaanPSBB. 

Table 1.3 

Jumlah Kasus Covid-19 Sebelum PSBB 
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Table 1.4 

Jumlah Kasus Covid-19 saat pelaksanaan PSBB 
 

 

Berdasarkan grafik 2 dan 3 ,mengenai Kasus terkonfirmasi Covid-19 

sebelum dan pada saat pelaksanaan PSBB. Pada saat itu Kasus Positif Covid-19 

mengalami penurunan yang cukup baik, setelah pemerintah menerapkan PSBB 

terhadap masyarakat Kota Prabumulih, pencegahan ini dapat dikatakan cukup 

berhasil penerapanya di Kota Prabumulih.Tetapi setelah pelaksanaan PSBB 

kenaikan kasus Covid naik lagi walaupun tidak cukup signifikan.Tentunya ada 

perubahan pada pola komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. 

Kota Prabumulih menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan dan 

pengendalian laju angka Kasus Covid-19, serta mendapatkan Apresiasi 

selama PSBB 

Kota Prabumulih dapat menekan angka kenaikan kasus Covid-19 setalah 

dinyatakan memasuki zona merah.Dalam mengambil langkah menekan Kasus 

Covid-19 Kota Prabumulih menjadi contoh dalam pengendalian Covid-19, setelah 

Kota ini dinyatakan memasuki wilayah Zona Merah di Provinsi Sumatera Selatan. 
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Kota Prabumulih dalam langkah-langkah yang di ambil serta kebijakan yang 

dibuat dalam menangani kasus Covid-19 mendapat apresiasi dari Ketua 

DPRDSumsel dan bapak Gubernur Sumsel, Kota Prabumulih juga menjadi contoh 

sebagai Kota yang berhasil dalam menekan angka penyebaran kasus Covid-19. 

Gambar 1.1 

Pemberian Apresiasi dari Ketua DPRD Sumsel, Hj. RA. Anita 

Noeringhati SH, MH 
 

Pada gambar dua ini, ketua DPRD Sumel mengapresiasi  langkah 

pemerintah Kota Prabumulih dalam menangani kasus Covid-19. Dikarenakan 

kasus Covid-19 di Kota ini cukup terkendali dan mengalami penurunan. Padahal 

sebelumnya Kota Prabumulih sempat dinyatakan memasuki Wilayah Zona Merah 

dan juga sempat menerapkan pembatasan social berskala besar (PSBB). 

Hal ini melihatkan keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam 

menangani kasus Covid-19 selama PSBB walaupun belum cukup stabil dalam 

menekan Kasus Covid-19, dan masih banyak lagi yang harus dikendalikan. Dalam 

hal ini tentu peran Dinas Kesehatan maupun masyarakat sangat penting dalam 

mewujudkan kepentingan bersama dalam bersama sama mencapai tujuan yaitu 
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untuk keluar dari Zona merah dan mengendalikan Kasus Covid 19 di Kota 

Prabumulih. 

Judul skripsi ini dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati 

dan mengetahui Komunikasi Persuasif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih dalam menekan angka kelajuan kasus Covid-19 di Kota Prabumulih. 

Pada uraian alasan di atas, Pada kondisi inilah komunikasi persuasif 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap masyarakatnya. Karena semua aspek 

masyarakat akan bergantung pada sistem pemerintah setempat yang memiliki 

kebijakan  di  mana  tempat  mereka  tinggal.  Pemerintah pun, Dinas Kesehatan 

harusbisamengendalikanmasalahataupunkondisipandemiyangsaatinisedang 

dihadapi. Maka dari itu komunikasi sangatlah penting bagi organisasi pemerintah 

maupun masyarakat sekalipun. 

Peran Dinas Kesehatan saja belum lah cukup, tanpa dukungan dan 

partisipasi pada masyarakat daerah setempat. Apabila masyarakat dan pemerintah 

bersatu, maka tujuan akan lebih cepat di capai, dan masalah yang terjadi pun akan 

lebih mudah untuk di atasi bersama. Partisipasi ini suatu gejala demokrasi dimana 

tempat orang - orang juga akan di ikut sertakan dalam merencanakan serta 

pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat diberbagai kepentingan yang ada pada 

daerah setempat. 

Masyarakat adalah manusia yang senantiasa juga melakukan hubungan 

(berinteraksi) terhadap manusia lain baik itu di dalam suatu kelompok 

(Setiadi:2013). Maka Masyarakat tentu akan ikut memikul rasa tanggung jawab 

sesuai dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab mereka..dan juga dengan 

penekanan kasus Covid-19 melibatkan partisipasi masyarakat didalam 

pelaksanaanya, karena masyarakat ini adalah pihak yang paling mengetahui atas 

apa saja menjadi permasalahan di daerahnya. 

Adapun beberapa kegiatan dalam upaya penanganan Kasus Covid-19 oleh 

Tim Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, yaitu dengan melakukan pendekatan 
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terhadap masyaraat, Puskesmas,Rumah Sakit setempat dengan 

memberikan informasi dan pesan melalui penyuluhan, sosialisasi 

edukasi secara tersistem, pengawasan dan lain sebagainya.tentunya hal 

ini akan melibatkan kekompakan masyarakat dalam menerima pesan dan 

informasi yang disampaikan. 

Dapat disimpulkan dari uraian alasan yang telah dijabarkan di atas 

dalam  hal ini, komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Dinas 

Kesehatan masih belum cukup stabil, dan masih perlu peningkatan, 

dilihat dari kenaikan Kasus covid dari bulan maret sampai november, 

dan kenaikan Kasus  Covid-19  setelah  sebelumnya terjadi penurunan 

pada saatpelaksanaan PSBB. dalam pengendalian angka Kasus Covid-

19, dan hal ini pun tentunyamemerlukan peningkatan perubahan 

komunikasi persuasif yang matang dari pihak Dinas Kesehatan Kota 

Prabumulih. 

Karena beberapa alasan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Persuasif oleh 

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam menekan Kasus Covid-19” 

yang diharapkan akan mendapatkan jawaban dari beberapa 

permasalahan yang telah diuraikan. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Komunikasi Persuasif Oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam 

menekan kasus Covid-19?” 

Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Komunikasi Persuasif Dinas 

Kesehatan dalam menekan KasusCovid-19. 
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Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan pengetahuan dalam penelitian dibidang Ilmu 

Komunikasi khususnya mengenai Komuniikasi Persuasif, serta 

dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pihak- pihak yang terkait, yaitu : 

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

meningkatkan wawasan tentang Ilmu Komunikasi khususnya 

pada Konsentrasi hubungan masyarakat tentang Komunikasi 

Persuasif oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam 

menekan KasusCovid-19. 

b. Bagi Lembaga/Instansi. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan dalam pengambilan keputusan. 

Bagi peneliti selanjutnya,penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta referensi 

untuk melakukan penelitian yang sama. 
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