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ABSTRAK 

 

Merry Sulistiani, 19.91.0019, Efektivitas Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Banjarmasin Terhadap Penerapan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 di 

Lingkungan Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, Dosen Pembimbing Pertama 

Dr.Ir.H.Sanusi., M.I.Kom, dan Dosen Pembimbing Kedua Dr.Khuzaini., MM. 

pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Inpres No. 6 tahun 2020 tentang  Peningkatan   

Disiplin   Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan Dalam  Pencegahan  Dan  

Pengendalian Covid - 2019. Kehadiran Inpres diharapkan dapat  efektif  memberikan  arahan  

bagi seluruh   daerah   di   Indonesia   dalam peningkatan   dan   penegakan   hukum protokol  

kesehatan.  

Identifikasi Masalah 1. Sejauh mana Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan terhadap 

penggunaan fasilitas umum di sekitar pasar ujung murung Kota Banjarmasin. 2. Apa saja 

kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin dalam mensosialisasikan 

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 terhadap penggunaan fasilitas umum 

di sekitar Ujung Murung Kota Banjarmasin. 3. Bagaimana Komunikasi Organisasi Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota 

Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 terhadap penggunaan fasilitas umum di sekitar pasar 

Ujung Murung Kota Banjarmasin. 

 

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana 

penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh 

sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah 

alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian 

kuantitaif. 

 

Hasil Penelitian Hasil dari observasi dan wawancara penulis tentang Peraturan Walikota 

Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan  Hukum 

Protokol Kesehatan terhadap penggunaan fasilitas umum di sekitar pasar Ujung Murung Kota 

Banjarmasin dinilai sudah cukup efektif. kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja 

Banjarmasin dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 

terhadap penggunaan fasilitas umum di sekitar Pasar Ujung Murung Kota Banjarmasin adalah 

lebih kepada buruh dikawasan pasar sudimampir yang susah sekali untuk dianjurkan 

menggunakan masker. Komunikasi Organisasi yang digunakan Polisi Pamong Praja Kota 

Banjarmasin dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 

2020 terhadap penggunaan fasilitas umum di sekitar Pasar Ujung Murung Kota Banjarmasin 

sudah dinilai cukup dimengerti dan bisa dipahami oleh pedagang dan pengguna pasar 

sudimampir kota banjarmasin  
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1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Medio Tahun 2020, Organisasi 

Kesehatan Dunia  (WHO)  menyebut,  

sejak  dunia pertama kali menemukan 

dan menghadapi virus  Corona Covid - 

19,  virus  ini  sudah menginfeksi  

lebih  dari  10  juta  orang  dan  

menyebabkan  sekitar  500  ribu  

kematian (health.detik.com,  2020).  

Di  Indonesia,  Penyakit    yang  

disebabkan  oleh    infeksi virus,  

dengan  sebutan    Covid - 19  telah 

memakan   banyak   korban. Di   bulan 

Oktober,  tercatat  kasus positif Covid 

- 19 mencapai  328.952  kasus,  dari  

jumlah tersebut 251.481  orang  

sembuh,  dan 11.765  meninggal  

dunia.  Data  Satgas  Covid - 19 juga 

menunjukkan sebanyak 54 

Kabupaten/Kota  di  Indonesia  berada  

di zona  merah.  Artinya,  di  wilayah  

itu  penyebaran virus tak terkendali. 

Sebanyak  304  Kabupaten/Kota  

berada  di  zona oranye atau zona 

risiko tinggi penyebaran  (CNN  

Indonesia,  2020 ).  Kini,  mendekati 

akhir Tahun 2020, angka penularan 

bukan  melandai,  justru  meningkat.  

Pada  11 Desember,  Satuan  Tugas  

Penanganan  COVID - 19 mencatat 

ada penambahan 175 kematian   dalam   

sehari.   Jumlah   ini merupakan   rekor   

tertinggi   sepanjang pandemi  

melanda  Indonesia.  Juru  Bicara 

Satgas  Penanganan COVID - 19 

Wiku Adi  Sasmito  mengatakan  

angka  kematian nasional mingguan 

meningkat 15,5 persen (Tirto.id, 

2020).  

Pada  awal  kedatangannya,  di  

tengah kepanikan dan  keterbatasan 

informasi dari hasil  penelitian  atas  

virus  Covid - 19, kebijakan  yang  

diambil  sebagian  besar negara  di  

dunia,  hampir  sama,    yakni,  

pembatasan   aktivitas   sosial,   hingga 

muncul  istilah lockdown Pada masa 

awal  tersebut,  berbagai  kegiatan  

kehidupan masyarakat,  mengalami  

perubahan  pola interaksi: mulai dari  

kegiatan pendidikan, sosial,   ekonomi,   

hingga   kegiatan beragama. Tindakan 

pembatasan interaksi sosial diambil, 

karena dirasa efektif dapat menekan  

laju  penambahan  jumlah  orang yang 

terinfeksi. Semakin interaksi terbatas, 

dianggap  semakin  mampu  

mengurangi potensi  jumlah  orang  

yang  terinfeksi.  Hingga  saat  ini,  

kegiatan  belajar  dan bekerja  dari  

rumah  bagi  sebagian  orang  masih 

tetap berjalan dengan baik Namun 

tidak bagi sebagian yang lain. 

Pembatasan aktivitas di luar rumah 

bisa berarti matinya mata    

pencaharian    bagi    sebagian  

masyarakat,  terutama  yang  bekerja  

di sektor  informal.  Berdasarkan  data  

Survei Angkatan  Kerja  Nasional  

Badan  Pusat Statistik   2019,   

Mayoritas   penduduk Indonesia  

bekerja  di  kegiatan  informal sebesar  

55,72%.  Sementara  yang  bekerja di  

sektor  formal  sebesar  44,28% (BPS, 

2019). Jika para pekerja di sektor 

informal dipaksa  untuk  tetap  tinggal  

di  rumah,  itu artinya  tidak  ada  yang  

bisa  mereka kerjakan,  karena 

pekerjaan mereka ada di jalan, laut, 

udara, pabrik ataupun pasar. Situasi  

yang  saling  berhadapan  antara 

persoalan   kesehatan   dan   ekonomi, 

menggiring   pada   lahirnya   sebuah 

kebijakan  bernama new  normal (era 

normal  baru). 
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Masyarakat yang adaptif 

dengan kebiasaan  baru  merupakan  

harapan  yang  ingin diwujudkan 

melalui substansi Inpres No. 6 yang  

ditetapkan  pada  tanggal  4  Agustus 

2020.   Guna   lebih   mengefektifkan 

penerapan disiplin dan penegakan 

protokol di  seluruh  wilayah  

Indonesia,  di  dalam Inpres  

disebutkan  bahwa  Para  Gubernur, 

Bupati, dan Wali kota diperintahkan 

untuk menyusun  dan  menetapkan  

peraturan  gubernur/peraturan  

bupati/wali  kota  yang memuat 

kewajiban  mematuhi  protokol 

kesehatan  kepada perorangan,  pelaku 

usaha,  pengelola,  penyelenggara,  

atau penanggung  jawab  tempat  dan    

fasilitas umum  serta  memuat  sanksi  

terhadap pelanggaran penerapan 

protokol kesehatan dalam   

pencegahan   dan   pengendalian 

Covid - 19.  

Namun   demikian,   di   dalam 

prakteknya,   Pemko Banjarmasin 

memperpanjang masa penerapan 

sanksi Perwali Nomor 68 Tahun 2020 

bagi para pelanggar protokol 

kesehatan. Jumat (11/9) siang di Balai 

Kota, hasil penerapan Perwali Nomor 

68 dievaluasi. Sepuluh hari berjalan, 

tercatat 807 pelanggar terjaring. 

Rinciannya, 383 orang dijatuhi sanksi 

kerja sosial. Lalu 319 orang mendapat 

teguran lisan atau tertulis. 

Ditambah 105 orang dihukum 

membayar denda. Jumlah uang denda 

yang diterima Rp7,8 juta. Sudah 

masuk kas daerah," kata Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Banjarmasin, M Hilmi. 

Kesimpulan evaluasi, penindakan akan 

diperpanjang sampai satu bulan ke 

depan. Karena protokol kesehatan 

belum benar-benar dijalankan 

masyarakat. Tapi Hilmi mengingatkan, 

angka pelanggaran bukan hanya 

disumbangkan warga Banjarmasin. 

Tapi juga warga luar kota yang 

kebetulan terjaring. 

Sejak diberlakukanya 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020  tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan sebagai 

upaya pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019. Mencapai 

807 pelanggaran. kepala Satpol PP  

Kota  Banjarmasin  membenarkan  

terjadi peningkatan  jumlah  warga  

yang  ditindak akibat  melanggar  

protokol  kesehatan, yakni tidak 

mengenakan masker. 

Penelitian   ini   bertujuan   

untuk melakukan  analisis  terhadap  

efektivitas substansi  sebuah  peraturan  

kepala  daerah  tentang penerapan 

disiplin dan penegakan hukum  

protokol  kesehatan.  Peraturan kepala  

daerah  yang  efektif  diharapkan dapat   

memperkuat   upaya   penerapan 

disiplin dan penegakan hukum 

protokol di tengah  kasus  penyebaran  

Covid - 19  yang terus  meningkat.  

Penilaian  efektivitas didasarkan   pada   

terakomodasi   atau tidaknya  faktor – 

faktor  dari  sebuah konsep  

implementasi  kebijakan   yang 

diterapkan    di    dalam    pasal – pasal 

peraturannya.   Hasil   analisis   

Adapun konsep  implementasi  yang  

digunakan  sebagai dasar penerapan 

efektivitas, adalah  konsep  

implementasi  kebijakan  Edward  III 

(1980) yang  memberikan  penekanan 

kepada  empat  unsur  kritikal  faktor  

yang meliputi  :  komunikasi,  sumber  

daya, perilaku,  dan  struktur  

organisasi.    Hasil  dari  analisis  atas  

efektivitas  substansi peraturan   bupati   
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diharapkan   dapat membantu  

mengurangi  kegagalan/kurang 

optimalnya pemberlakuan peraturan 

kepala  daerah    sebagai    payung    

hukum operasionalisasi  atas  

penerapan  disiplin dan penegakan 

protokol. Adapun peraturan kepala  

daerah  yang  akan  menjadi  objek 

dalam penelitan ini antara lain : 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020. Pandangan 

Masyarkat dan Pedagang Pasar 

terhadap Peraturan Walikota Nomor  

68 Tahun 2020.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan di atas, peneliti 
mengidentifikasi masalah-masalah yang 

ada dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sejauh mana Efektivitas Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68                  

Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin 

dan Penegakan  Hukum Protokol 

Kesehatan terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar pasar ujung 

murung Kota Banjarmasin ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Banjarmasin dalam mensosialisasikan 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020 terhadap 

penggunaan fasilitas umum di sekitar 

Ujung Murung Kota Banjarmasin ? 

3. Bagaimana Komunikasi Organisasi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Banjarmasin dalam 

mengimplementasikan Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar pasar Ujung 

Murung Kota Banjarmasin? 

 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa 
sejauh mana Efektivitas Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 dalam Penerapan Disiplin 

dan Penegakan  Hukum Protokol 

Kesehatan terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar pasar Ujung 

Murung Kota Banjarmasin. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa 

apa saja kendala yang dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja Banjarmasin 

dalam mensosialisasikan Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar Pasar Ujung 

Murung Kota Banjarmasin. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisa 

bagaimana Komunikasi Komunikasi 

Organisasi yang digunakan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin 

dalam mengimplementasikan 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020 terhadap 

penggunaan fasilitas umum di sekitar 

Pasar Ujung Murung Kota 

Banjarmasin 
 

 
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

1. Tri Wahyuni 2020 “Efektivitas 

Peraturan Kepala Daerah  Tentang 

Peningkatan Disiplin Dan 

Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah “Analisis 

Kebijakan” di Makasar” Junral 

Administrasi Publik LAN RI 

Makasar. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah sudah 

efektif secara substansi atau belum. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  

melihat  efektivitas  substansi  

peraturan  kepala  daerah  tentang 

penerapan disiplin dan penegakan  

hukum protocol kesehatan. 

Penilaian efektivitas didasarkan 

pada terakomodasi atau tidaknya 
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faktor – faktor dari sebuah konsep 

implementasi kebijakan di dalam  

peraturan  kepala  daerah.  

 

2. Zulfa Harirah MSD” Jurnal 

Ekonomi dan Kebijakan Publik” 

Merespon Nalar Kebijakan Negara 

Dalam Menangani Pandemi Covid 

- 19 di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk keberhasilan kebijakan 

ditentukan oleh respon masyarakat 

terhadap kebijakan. Dalam hal 

penanganan Covid 19 di Indonesia, 

kebijakan negara dengan nalar 

rasional akan mampu diterima 

secara rasional pula oleh 

masyarakat jika Pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan untuk 

menjamin tersedianya sumber daya 

ekonomi bagi masyarakat. 

 

3. Bachtiar (2018). Pengaruh Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Bank Danamon Tbk Cabang 

Bintaro. 

Penelitian ini dimaksud untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan dan instansi yang menjadi 

obyek dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT. Bank Danamon Tbk 

Cabang Bintaro. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif Kuantittatif dengan 

teknik pengambilan sampel 

proporsional random sampling. Metode 

analisis data menggunakan deskriptif 

dan verifikatif dengan analisis regresi, 

determinisasi, serta pengujian 

hepotesis.  

4. Jasman, dkk (2019). Pengaruh Disiplin 

Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis 

pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan dan untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh disiplin kerja 

dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mewah Indah Jaya 

- Binjai. Penelitian ini menggunakan 

teori MSDM yang berkaitan denan 

disiplin kerja, motivasi dan kinerja 

karyawan. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

asosiatif, dengan menggunakan 

sampel jenuh. Tenik pengumpulan 

data menggunakan Uji Asumsi Klasik, 

Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t 

dan Uji F) dan Koefisien Determinasi. 

Pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan software SPSS (Statistic 

Package for the Social Sciens) versi 

24. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial 

diketahui bahwa disiplin kerja 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Mewah Indah Jaya – Binjai, 

secara parsial diketahui bahwa 

motivasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Mewah Indah Jaya – Binjai, 

dan secara simultan diketahui disiplin 

kerja dan motivasi memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mewah Indah Jaya 

- Binjai 

 
2.1. Tinjauan Teori 

Menurut Cultip (2006: 357-358) 

yang dikutip di dalam buku Effective 

Publik Relations terdapat tiga elemen 

komunikasi yang penting yaitu sumber 

pengirim (komunikator), pesan dan 

tujuan (penerima). Komunikasi yang 

efektif membutuhkan efesiensi dari 
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semua pihak pada ketiga elemen 

tersebut, dengan mempertimbangkan 

prinsip utama dalam 

mengimplementasikan melalui unsur 7C 

pada proses komunikasi antara lain: 

Credibility (Kredibilitas), Context 

(Konteks), Content (Isi), Clarity 

(Kejelasan), Continuty and consistency 

(Kontinuitas dan konsistensi) Channel 

(Saluran), Capability of the audiens 

(Kapasitas kemampuan audiens).  

Mengiringi adaptasi kebiasaan 

baru,pemerintah menerbitkan  regulasi  

berupa  instruksi  presiden  No.  6  

tahun  2020 Tentang   Peningkatan   

Disiplin   dan Penegakan  Hukum  

Protokol  Kesehatan dalam  Pencegahan  

dan  Pengendalian Corona Virus 2019. 

Karakteristik instruksi sangat  sesuai  

dari  aspek  hukum  dalam kasus  

penanganan  Covid - 19, karena sifatnya  

lebih  mengarahkan.  Hal  tersebut 

senada dengan apa yang disampaikan 

oleh Prof. Jimly  Asshiddiqie, Mantan 

Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) 

Republik Indonesia Tentang Darurat 

Hukum Ketatanegeraan di masa 

pandemic covid-19. bahwa instruksi  

presiden, merupakan “policy rules” atau 

“beleidsregels”, yaitu  bentuk peraturan  

kebijakan  yang  tidak  dapat 

dikategorikan  sebagai  bentuk  

peraturan perundang - undangan     yang     

biasa. Berdasarkan  uraian tersebut,  

instruksi presiden hanya terbatas untuk 

memberikan arahan, menuntun, 

membimbing dalam hal suatu  

pelaksanaan  tugas  dan  pekerjaan 

(Hukum Online,  2012. Kesesuaian  lain 

atas  Penerbitan Inpres No. 6  Tahun 

2020 dalam  mengatasi  pandemik,  

sebagaimana satu  dari  tiga  alasan  

yang  dikemukakan oleh  Bagir  Manan,  

yakni  :  menunjang perubahan   

masyarakat   yang   cepat, mendorong  

administrasi  negara  berperan lebih 

besar dalam pembentukan peraturan 

perundang -undangan (Dewa, 2011:75). 

 

2.1.1  Pengertian Komunikasi : 

 

Istilah komunikasi berpangkal 

pada perkataan latin Communis yang 

artinya membiat bersama atau 

membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Istilah Komunikasi 

menurut pendapat Cherry dan Stuart 

sebagaimana dikutip Hafied Cangara 

berpangkal pada bahasa latin communis 

yang artinya membuat kebersamaan 

atau membangun ke bersamaan antara 

dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

berakar dari kata communico yang 

artinya membagi. Jhon B Hason, 

mengasumsikan bahwa komunikasi 

adalah pertukaran verbal, pikiran atau 

gagasan. Asumsi di balik definisi 

tersebut adalah bahwa sesuatu pikiran 

atau gagasan secara berhasil 

dipertukarkan.  Tubbs dan Moss 

mendifinisakan komunikasi sebagai 

proses penciptaan makna antara dua 

orang atau lebih. 3 Sementara Budyatna 

mendefinisikan komunikasi merupakan 

cara manusia membangun realitas 

mereka. Dunia manusia tidak terdiri dari 

obyek-obyek tetapi respon-respon 

manusia kepada obyek-obyek atau 

kepada makna-maknanya. 

Thomas M. Scheidel 

sebagaimana dikutip oleh Deddy 

Mulyana mengatakan bahwa 

komunikasi bertujuan untuk 

menyatakan dan mendukung identitas 

diri, membangun kontak sosial dengan 

orang sekitar dan untuk mempengaruhi 

orang lain agar merasa, berpikir atau 

bertindak seperti yang diinginkan. 

Namun tujuan berkomunikasi adalah 

untuk mengendalikan lingkungan fisik 
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dan psikologi. Rumusan tujuan harus 

memuat: khalayak sasaran, cakupan 

jumlah sasaran dan perubahan perilaku 

yang diinginkan.  

beberapa ahli memang memiliki 

pendapat berbeda-beda tentang definisi 

komunikasi karena latar belakang sosio 

kultur dan pendidikan, tetapi yang pasti 

ada titik temu di antara para ilmuan 

komunikasi yaitu komunikasi mencakup 

perilaku yang disengaja dan diterima. 

Secara garis besar komunikasi memiliki 

beragam bentuk atau tipe, di antaranya 

adalah komunikasi, interpersonal, antar 

pribadi dan komunikasi khalayak. 

Meskipun pada perkembangannya ada 

beberapa ahli yang menambahkan tipe-

tipe tersebut di antaranya adalah 

komunikasi kelompok kecil dan 

komunikasi organisasi. Dalam 

perkembangannya, banyak para ahli 

yang mendefinisikan mengenai teori 

komunikasi. Salah satu yang sering 

menjadi rujukan adalah 

pendapat  Borman 1989, ia berpendapat 

bahwa teori komunikasi adalah suatu 

istilah atau perkataan yang merupakan 

seluruh perbincangan dan analisis dan 

dibuat secara berhati-hati, sistematik 

dan sadar. Selain Borman, Little John 

1991,  juga merupakan ilmuan yang 

tertarik pada studi ini. Menurutnya, 

teori komunikasi merupakan sutu teori 

atau pemikiran kolektif. Di dalamnya, 

terdapat keseluruhan teori terutama 

yang berkaitan tentang proses 

komunikasi    

Menurut Everett M rogers, 

seorang pakar sosiologi Pedesaan 

Amerika membuat definisi 

“Komunikasi adalah suatu proses 

dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran 

informasi terhadap satu sama lain yang 

pada gilirannya akan tiba saling 

pengertian” (Rogers dan Kincaid dalam 

Cangara, 2004;19). 

Secara terminologi, para ahli 

komunikasi memberikan pengertian 

komunikasi menurut sudut pandang dan 

pendapat mereka masing-masing 

diantaranya : Danil Vardiasnyah 

mengungkapkan beberapa definisi 

komunikasi secara istilah yang 

dikemukakan para ahli. 

 

1. Fungsi Manajemen MSDM 

Anuar Prabu Mangkunegara 

dalam Hamali (2016: 9-10) 

mengemukakan bahwa terdapat enam 

fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia yaitu : 

 

1. Jenis & Kelly menyebutkan 

“Komunikasi adalah suatu proses 

melalui mana seseorang 

(komunikator) menyampaikan 

stimulus (biasanya dalam bentuk 

kata-kata) dengan tujuan mengubah 

atau membentuk perilaku orang 

lainnya (khalayak)” 

 

2. Berelson & Stainer “Komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian 

informasi, gagasan, emosi, keahlian, 

dan lain-lain. Melalui penggunaan 

simbol-simbol seperti kata-kata, 

gambar-gambar, angka-angka, dan 

lain-lain. 

 

3. Gode “Komunikasi adalah suatu 

proses yang membuat sesuatu dari 

yang semula yang dimiliki oleh 

seseorang (monopoli seseorang) 

menjadi dimiliki dua orang atau 

lebih. 

 

4. Brandlun “Komunikasi timbul 

didorong oleh kebutuhan-kebutuhan 

untuk mengurangi rasa 

ketidakpastian, bertindak secara 

efektif, mempertahankan atau 

memperkuat ego” 
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5. Resuch “Komunikasi adalah suatu 

proses yang menghubungkan satu 

bagian dengan bagian lainnya dalam 

kehidupan. 

 

6. Weaver “Komunikasi adalah seluruh 

prosedur melalui mana pikiran 

seseorang dapat mempengaruhi 

pikiran orang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Alo Liliweri (2016 :34) 

dalam bukunya Dasar-dasar 

Komunikasi Organisasi mengutip 

pendapat Walstrom dari berbagai 

sumber menyebutkan beberapa 

definisi komunikasi, yakni 

Perencanaan : 

 

1) Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah 

kegiatan untuk mengatur 

pegawai dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan 

kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam 

bentuk bagan organisasi. 

2) Pengerahan dan Pengadaan 

Pengarahan adalah kegiatan 

memberi petunjuk kepada 

pegawai, agar mau kerja sama 

dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya 

tujuan organisasi. Adapun 

pengadaan merupakan proses 

penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk 

mendapatkan pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

3) Pengendalian 

Pengendalian merupakan 

kegiatan mengendalikan 

pegawai agar menaati peraturan 

organisasi dan bekerja sesuai 

rencana. 

4) Pengembangan 

Pengembangan merupakan 

proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoretis, konseptual dan 

moral pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

5) Kompensasi 

Kompensasi merupakan 

pemberian balas jasa langsung 

berupa uang atau barang kepada 

pegawai sebagai imbalan jasa 

yang diberikan kepada 

organisasi. 

6) Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan 

kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan organisasi dan 

kebutuhan pegawai, agar tercipta 

kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. 

7) Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan 

kegiatan pemeliharaan atau 

meningkatkan kondisi fisik, 

mental dan loyalitas agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai 

pensiun. 

8) Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan salah 

satu fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang penting dan 

merupakan kunci terwujudnya 

tujuan organisasi, karena tanpa 

adanya kedisiplinan maka sulit 

mewujudkan tujuan yang 

maksimal. 

9) Pemberhentian 

Pemberhentian merupakan 

putusnya hubungan kerja 



9 

 

seorang pegawai dari suatu 

organisasi 

 

2.1.2 Pengertian Efektivitas 
 

Pengertian efektivitas secara 

umum menunjukkan sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu 

tujuan. Efektifitas disebut juga 

efektif, jika tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan sebelumnya 

telah tercapai. Efektivitas 

merupakan unsur pokok untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan dalam setiap 

organisasi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh                       

Caster I. Bernard (Bernard, 

1992:207) bahwa efektivitas adalah 

tercapainya sasaran yang telah 

disepakati bersama. Secara 

etimologi, efektivitas berasal dari 

bahasa inggris effective yang berarti 

berhasil atau dilakukan dengan 

baik. Efektif menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya), manjur atau mujarab 

(tentang obat), dapat membawa 

hasil, berhasil guna (tentang usaha, 

tindakan) dan mulai berlaku 

(tentang undang-undang, 

peraturan). Sedangkan keefektifan 

mempunyai arti keadaan 

berpengaruh, keberhasilan (tentang 

usaha, tindakan). Adapun secara 

terminologi, beberapa ahli 

mendefinisikannya sebagai berikut. 

 

a) Menurut Hidayat (1984:41), 

efektivitas adalah suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai, dimana 

makin besar prosentase target 

yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. 

b) Pendapat serupa dikemukakan 

oleh Sedarmayanti bahwa 

efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan 

gambaran mengenai pencapaian 

unjuk kerja yang maksimal dan 

seberapa jauh target (kualitas, 

kuantitas dan waktu) dapat 

tercapai. 

c) Menurut Supriyono, efektivitas 

merupakan hubungan antara 

keluaran suatu pusat 

tanggungjawab dengan sasaran 

yang mesti dicapai, semakin besar 

kontribusi dari pada keluaran 

yang dihasilkan terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebur, maka 

dapat dikatakan pula unit tersebut. 

d) Habey (dalam Mangkunegara, 

2003:16) berpendapat bahwa 

efektif adalah tepat mengenai 

sasaran, artinya segala sesuatu 

yang dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. 

e) Sondang P. Siagian berpendapat 

bahwa efektivitas kerja adalah 

penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktu yang telah 

ditetapkan Artinya pelaksanaan 

tugas dinilai baik dan tidaknya 

sangat bergantung pada 

bilamana tugas itu diselesaikan. 

f) Agung Kurniawan 
mendefinisikan efektivitas 

sebagai kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau 

misi) dari suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketegangan dalam 

pelaksanaannya. 

g) Menurut Richard Steers, 

efektivitas dijabarkan 

berdasarkan kapasitas suatu 

organisasi untuk memperoleh 

dan memanfaatkan sumber 

dayanya yang langka dan 

berharga secara sepandai 

mungkin dalam usahanya 
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mengejar tujuan operasi dan 

operasionalnya. 

h) Robert Chambers mengemukakan 

bahwa secara komprehensif, 

efektivitas dapat diartikan sebagai 

tingkat kemampuan suatu 

lembaga atau organisasi untuk 

dapat melaksanakan semua tugas-

tugas pokoknya atau untuk 

mencapai sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 

2.1.3 Pendekatan dalam ukuran 

Efektivitas 

 

Mengukur efektivitas organisasi 

atau sebuah program bukanlah 

suatu hal yang sederhana, karena 

efektivitas dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang, hal ini 

tergantung pada siapa yang menilai 

serta menginterpretasikannya. 

Misalnya, untuk sebuah 

perusahaan, efektivitas bisa berarti 

besar laba yang diperoleh, 

sedangkan menurut pengamat 

sosial, efektivitas berarti tingkat 

kesejahteraan pekerjanya, atau jika 

lembaga pendidikan yang 

menginterpretasikannya, maka 

efektivitas berarti kualitas lulusan 

peserta didiknya. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur 

dengan membandingkan antara 

rencana yang dibuat dengan hasil 

yang dicapai. Jika usaha atau 

tindakan yang dilakukan tidak tepat 

hingga menyebabkan tujuan tidak 

tercapai, maka hal itu dapat 

dikatakan tidak efektif. 

Adapun kriteria untuk 

mengukur efektivitas, ada beberapa 

pendekatan yang bisa dilakukan, 

antara lain :  

Menurut Martani dan Lubis “Teori 

Organisasi, Suatu Pendekatan                   

Makro”(UI. Jakarta, 2009 : 55) ada 

tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

efektivitas organisasi, yakni : 

 

a. Pendekatan sumber (resource 

approach) yakni mengukur 

efektivitas dari input. 

Pendekatan mengutamakan 

adanya keberhasilan organisasi 

untuk memperoleh sumber daya, 

baik fisik maupun nonfisik yang 

sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

b. Pendekatan proses (process 

approach) adalah untuk melihat 

sejauh mana efektivitas 

pelaksanaan program dari semua 

kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi. 

c. Pendekatan sasaran (goals 
approach) dimana pusat perhatian 

pada output, mengukur 

keberhasilan organisasi untuk 

mencapai hasil (output) yang 

sesuai dengan rencana. 
 

Menurut Richard M. Steers 

Efektivitas Organisasi,  , ukuran 

efektivitas adalah sebagai berikut : 

1. Pencapaian adalah keseluruhan 

upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. 

Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik 

dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. 

2. Integrasi yaitu pengukuran 

terhadap tingkat kemampuan 

suatu organisasi untuk 

mengadakan sosialisasi, 

pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai 

macam organisasi lainnya. 

Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. 

3. Adaptasi adalah kemampuan 

organisasi untuk menyesuaikan 
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diri dengan lingkungannya. 

Untuk itu digunakan tolok ukur 

proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. 

 

Sondang P. Siagian “Manajemen 

Sumber Daya Manusia”,  2008. 

Mengemukakan bahwa efektivitas 

dapat dilihat dalam : 

 

1. Kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai, hal ini dimaksudkan 

supaya karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya 

mencapai sasaran yang terarah 

sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

2. Kejelasan Strategi Pencapaian 

Tujuan, Strategi adalah “pada 

jalan” yang diikuti dalam 

melakukan barbagai upaya untuk 

mencapai sasaran yang 

ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan 

kebijakan yang matang, hal ini 

berkaitan dengan tujuan yang 

hendak dicapai dan strategi yang 

telah ditetapkan, artinya 

kebijakan harus mampu 

menjembatani tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan 

kegiatan operasional. 

4. Penyusunan Program yang tepat, 

Suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-

program pelaksanaan yang tepat, 

karena jika tidak, maka para 

pelaksana program akan kurang 

memiliki pedoman dalam 

bertindak dan bekerja. 

5. Tersedianya sarana dan 

prasarana yang tepat, Salah satu 

indikator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja 

secara produktif. Hal ini 

bergantung pada sarana dan pra 

sarana yang tersedia dan yang 

mungkin disediakan oleh 

organisasi. 

6. Pelaksanaan yang efektif dan 

efesien, Sebaik apapun suatu 

program, jika tidak dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, maka 

organisasi tersebut tidak akan 

mencapai sasarannya, karena itu 

pelaksanaan organisasi harus 

semakin didekatkan pada 

tujuannya. 

7. Sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat 

mendidik. Mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna, 

maka efektivitas organisasi 

menuntut terdapatnya sistem 

pengawasan dan pengendalian. 

 

2.1.4 Alur Komunikasi 
Organisasi  

 
Dalam komunikasi organisasi, 

hal yang paling penting di dalamnya 

adalah bagaimana informasi berpindah 

secara formal dari seseorang yang 

otoritasnya lebih tinggi kepada orang 

lain yang otoritasnya lebih rendah 

(komunikasi ke bawah), informasi yang 

bergerak dari suatu jabatan yang 

otoritasnya lebih rendah kepada orang 

yang otoritasnya lebih tinggi 

(komunikasi ke atas), informasi yang 

bergerak diantara orang-orang yang 

mempunyai tingkatan jabatan yang 

sama (komunikasi horizontal), dan 

informasi atau pesan yang bergerak 

diantara orang-orang dan jabatanjabatan 

yang tidak menjadi atasan ataupun 

bawahan satu dengan yang lainnya dan 

mereka menempati bagian fungsional 

yang berbeda (komunikasi diagonal) 

“H. Rocharat Harun, Ir., M.Ed., Ph.D. 

Komunikasi Organisasi Tahun 2017”. 

1. Komunikasi kebawah (downward 

communication) Komunikasi ke 

bawah adalah komunikasi yang 

mengalir ke bawah dari orang-orang 

yang jenjang hierarkinya lebih tinggi 

ke jenjang yang lebih rendah. Bentuk 



12 

 

yang paling umum adalah instruksi, 

memo resmi, pernyataan tentang 

kebijakan perusahaan, prosedur, 

pedoman kerja, dan pengumuman 

perusahaan. Dalam banyak 

organisasi, komunikasi ke bawah 

sering kali kurang tepat dan kurang 

teliti. Tidak adanya informasi yang 

jelas yang berhubungan dengan 

pekerjaan dapat menimbulkan 

tekanan diantara para anggota 

organisasi. 

2. Komunikasi keatas (upward 

communication) Komunikasi ke atas 

adalah situasi komunikasi yangmana 

komunikator berada dalam jenjang 

yang lebih rendah dalam organisasi 

dari pada komunikannya. Organisasi 

yang efektif memerlukan jenis 

komunikasi ini yangmana porsinya 

sama banyak dengan komunikasi ke 

bawah. Beberapa di antaranya antara 

lain seperti kontak saransaran, 

pertemuan kelompok, prosedur naik 

banding, atau pengaduan. Jika hal-

hal ini tidak ada, maka orang akan 

mencari sesuatu cara untuk 

mengkomunikasikannya, seperti 

yang sering terjadi adalah munculnya 

siaran gelap pegawai di beberapa 

organisasi besar 

3. Komunikasi Horizontal (Horizontal 

Comunication) Komunikasi 

horizontal adalah arus komunikasi 

yang sering kali dilupakan dalam 

desain dari kebanyakan organisasi. 

Meskipun arus komunikasi vertikal 

(ke atas dan ke bawah) merupakan 

pertimbangan utama dalam desain 

organisasi, namun organisasi yang 

efektif juga sangat memerlukan 

komunikasi horizontal. Komunikasi 

horizontal sangat diperlukan bagi 

koordinasi dan integrasi dari fungsi-

fungsi keorganisasian. Ketiga sistem 

komunikasi inipun juga terjadi dalam 

sistem komunikasi dalam birokrasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya komunikasi horizontal ini 

antara lain adalah unruk 

mengkoordinasikan penugasan kerja, 

untuk berbagi informasi mengenai 

rencana dan kegiatan, untuk 

memecahkan masalah, untuk 

memperoleh pemahaman bersama, 

untuk mendamaikan, berunding, dan 

menengahi perbedaan, serta untuk 

menumbuhkan dukungan antar 

personal. 

4. Komunikasi Diagonal (Diagonal 

Comunication) Komunikasi Diagonal 

adalah arus komunikasi yang timbul 

akibat keinginan pegawai untuk 

berbagi informasi melewati batas-

batas fungsional dengan individu-

individu yang tidak menduduki 

posisi atasan maupun bawahan 

mereka. 

 

2.1.5 Hambatan dalam Komunikasi 

Organisasi 

 

Komunikasi yang terjadi dalam 

organisasi atau lembaga tentunya tidak 

terlepas dari hambatan. Hambatan inilah 

yang kemudian yang dapat mengganggu 

proses komunikasi dan menimbulkan 

noise. Hambatanhambatan tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Latar Belakang (Frame of 

Reference), Orang yang berbeda-

beda dapat menafsirkan pesan 

komunikasi yang sama secara 

berbeda-beda pula tergantung dari 

pengalaman mereka sebelumnya. 

Hal ini yang kemudian 

menyebabkan perbedaan proses 

pembuatan dan penguraian sandi. 
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Para ahli komunikasi sependapat 

bahwa hal inilah yang menjadi 

faktor paling penting yang dapat 

mengganggu kesamaan dalam 

komunikasi (commonness). 

2. Mendengarkan secara selektif, Ini 

merupakan bentuk persepsi yang 

selektif yangmana seseorang 

cenderung mengaburkan 

informasi baru, khususnya jika 

informasi tersebut bertentangan 

dengan kepercayaannya. Jadi 

apabila seseorang pengarahan dari 

manajemennya, maka seseorang 

tersebut hanya akan 

memperhatikan hal-hal yang 

memperkuat kepercayaannya. 

 

3. Pertimbangan Nilai (Value 

Jugdmen), Dalam setiap situasi 

komunikasi, penerima akan 

mengadakan pertimbangan nilai. 

Pada dasarnya pertimbangan ini 

menyangkut pemberian nilai 

menyeluruh kepada sebuah pesan 

sebelum menerima seluruh 

komunikasi. 

 

4. Dapat dipercayanya Sumber 

(Source Credibility), Dapat 

dipercayanya sumber merupakan 

keyakinan, keprcayaan, keyakinan 

dan pengakuan penerima terhadap 

pesan dan tindakan 

komunikator.tingkat kepercayaan 

penerima kepada komunikator 

selanjutnya langsung 

mempengaruhi pandangan dan 

reaksi penerima terhadap 

pekataan, gagasan, dan tindakan 

komunikator. 

 

5. Persoalan Bahasa (Semantic 

Problem), Hal ini disebabkan 

karena kadang kata-kata 

mempunyai arti yang berbeda 

bagi orang yang berbeda-beda 

pula, maka dari itu sangat 

dimuniknkan bagi 

komunikatoruntuk berbicara 

dalam bahasa yang sama dengan 

komunikan. 

 

6. Penyaringan (Filtering),  

Penyaringan atau filtering biasa 

terjadi dalam arus komunikasi ke 

atas dalam organisasi atau 

lembaga. Penyaringan ini 

berhubungan dengan 

“manipulasi” informasi 

sedemikian sehingga informasi 

dapat ditangkap secara positif 

oleh penerimanya.  

 

 

7. Perbedaan Status (Status 

Differences), Sering kali 

organisasi atau lembaga 

menjelaskan tingkat-tingkat 

hierarkis melalui berbagai simbol 

seperti gelar atau titel, kantor, dll. 

Perbedaan status semacam inilah 

yang dapat menimbulkan 

ancaman bagi seseorang yang 

lebih rendah kedudukannya dalam 

hierarkie, yang mana dapat 

menimbulkan penyimpangan 

dalam komunikasi. 

 

8. Tekanan Waktu (Time Pressures), 

Tekanan waktu merupakan 

hambatan penting bagi 

komunikasi. Kortsleting 

merupakan kegagalan dari sistem 

komunikasi yang ditentukan 

secara formal, yang seringkali 

diakibatkan oleh tekana waktu. Ini 

berati bahwa ada seseorang yang 

ditinggalkandari saluran resmi 

komunikasi yang biasanya harus 

dimasukkan. 
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2.1.6 Hambatan Komunikasi Orgnisasi 

 

Hambatan-hambatan komunikasi 

organisasi atau gangguan 

berkomunikasi adalah pengaruh 

dari “dalam” maupun dari “luar” 

individu atau lingkungan yang 

“merusak” aliran atau isi pesan 

yang dikirimkan atau yang 

diterima. Hambatan komunikasi 

dalam organisasi antara lain : 

 

1. Penyaringan informasi 

komunikator memanipulasi 

informasi sedemikian rupa yang 

membuat penerima lebih 

tertarik atas informasi yang 

hendak dikirimkan. 

 

2. Semantic Problem Hal ini 

disebabkan karena kadang kata-

kata mempunyai arti yang 

berbeda bagi orang yang 

berbeda-beda pula, maka dari 

itu sangat dimuniknkan bagi 

komunikator untuk berbicara 

dalam bahasa yang sama 

dengan komunikan tersebut 

bertentangan dengan 

kepercayaannya. Jadi apabila 

seseorang pengarahan dari 

manajemennya, maka seseorang 

tersebut hanya akan 

memperhatikan hal-hal yang 

memperkuat kepercayaannya 

 

3. Perbedaan Status Sering kali 

organisasi atau lembaga 

menjelaskan tingkat-tingkat 

hierarkis melalui berbagai 

simbol seperti gelar atau titel, 

kantor, dll. Perbedaan status 

semacam inilah yang dapat 

menimbulkan ancaman bagi 

seseorang yang lebih rendah 

kedudukannya dalam hierarkie, 

yang mana dapat menimbulkan 

penyimpangan dalam 

komunikasi. 

 

4. Tekanan Waktu, Tekanan 

waktu merupakan hambatan 

penting bagi komunikasi. 

Kortsleting merupakan 

kegagalan dari sistem 

komunikasi yang ditentukan 

secara formal, yang seringkali 

diakibatkan oleh tekana waktu. 

Ini berati bahwa ada seseorang 

yang ditinggalkandari saluran 

resmi komunikasi yang 

biasanya harus dimasukkan. 

 

2.1.7 Tujuan Komunikasi Organisasi. 

 

1. Menyatakan pikiran, 

pandangan dan pendapat. 

Memberi peluang bagi para 

pemimpin organisasi dan 

anggotannya untuk 

menyatakan pikiran, 

pandangan, dan pendapat 

sehubungan dengan tugas dan 

fungsi yang mereka lakukan. 

2. Membagi informasi 

(information sharing). 

Memberi peluang kepada 

seluruh aparatur orgaisasi 

untuk membagi informasi dan 

memberi makna yang sama 

atas visi, misi, tugas pokok, 

fungsi organisasi, sub 

organisasi, individu, maupun 

kelompok kerja dalam 

organisasi. 

3. Menyatakan perasaan dan 

emosi. Memberi peluang bagi 

para pemimpin dan anggota 

organisasi untuk bertukar 

informasi yang berkaitan 

dengan perasaan dan emosi. 

4. Tindakan koordinasi. 

Bertujuan mengkoordinasi 

sebagai atau seluruh tindakan 
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yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi organisasi yang 

telah dibagi habis ke dalam 

bagian atau subbagian 

organisasi. 
 

3.1 Pendekatan Penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif 

dimana penelitian kualitatif sebagai 

metode ilmiah sering digunakan 

dan dilaksanakan oleh sekelompok 

peneliti dalam bidang ilmu social, 

termasuk juga ilmu pendidikan. 

Sejumlah alasan juga dikemukakan 

yang intinya bahwa penelitian 

kualitatif memperkaya hasil 

penelitian kuantitaif. Penelitian 

kualitatif dilaksanakan untuk 

membangun pengetahuan melalui 

pemahaman dan penemuan. 

Pendekatan penelitian kualitatif 

adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada 

metode yang menyelidiki suatu 

fenomena social dan masalah 

manusia. 

 

3.2 Subjek Penelitian. 

 

Dalam pendekatan kualitatif, ada 

beberapa istilah yang digunakan 

untuk menunjuk subjek penelitian. 

Ada yang mengistilahkan informant 

karna informant memberikan 

informasi tentang suatu kelompok 

atau entitas tertentu, dan informan 

bukan diharapkan menjadi 

representasi dari kelompok atau 

entitas tersebut. Istilah lain adalah 

participant. Partisipan digunakan, 

terutama apabila subjek mewakili 

suatu kelompok tertentu, dan 

hubungan antara peneliti dengan 

subjek penelitian dianggap 

bermakna bagi subjek. Istilah 

informan dan partisipan tersebut 

secara substansial dipandang 

sebagai instrument utama dalam 

penelitian kualitatif Afifuddin dan 

Beni Ahmad Saebani, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009) : 88. 

 

 

Sehubungan dengan penelitian ini 

memusatkan perhatian pada 

Efektivitas               Komunikasi 

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

terhadap Penerapan Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor : 68 

Tahun 2020 terhadap penggunaan 

fasilitas umum di Pasar Ujung Murung 

Maka secara rinci yang dijadikan 

subjek dalam penelitian adalah: 

1. Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Banjarmasin 
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2. Pengelola Fasilitas Pasar Ujung 

Murung Kota Banjarmasin 

3. Orang Perseorangan Pengguna 

Fasilitas Pasar Ujung Murung 

Kota Banjarmasin. 

4. Orang Perseorangan Pengguna / 

Pembeli di Pasar Ujung Murung 

Kota Banjarmasin. 

3.3 Tahapan – Tahapan Penelitian 

 

Dalam metode penelitian yang 

menaati metode ilmiah, tahapan-

tahapan penelitian harus sistematis dan 

prosedur atau terencana dengan 

matang. Tahapan tersebut adalah : 

1. Penentuan lokasi penelitian. 

2. Penentuan focus penelitian 

3. Penentuan metode penelitian 

4. Penentuan sumber informasi 

5. Penentuan teknik pengumpulan 

data. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam suatu penelitian diperlukan 

adanya suatu data sebagai hasil akhir 

dari penelitian. Untuk pengumpulan 

data yang konkrit peneliti 

melaksanakan beberapa teknik 

pengumpulan data, sebagai berikut : 

1. Observasi : 

Dalam menggunakan metode 

observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan 

format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument. Format yang di 

susun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang 

menggambarkan akan terjadi. 

2. Wawancara. 

di samping memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk 

mengumpulkan data, dengan 

metode interview peneliti harus 

memikirkan tentang 

pelaksanaanya. Memberikan 

angket kepada responden dan 

menghendaki jawaban tertulis, 

lebih mudah jika dibandingkan 

dengan mengorek jawaban 

responden dengan tatap muka. 

Prosedur Penelitian pendekatan 

suatu praktik.  (S. Arikunto 2013 ; 

227). Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang 

mewawancarai (Interviewee) yang 

memberikan jawaban atas 
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pertanyaan itu. Wawancara 

dilakukan dengan berdialog dan 

tanya jawab dengan aparat petugas 

Pol PP, Pihak Pengelola, 

pedagang, dan  masyarakat sebagai 

pengguna.  Hasil-hasil wawancara 

kemudian dituangkan dalam 

struktur ringkasan, yang dimulai 

dari penjelasan ringkas identitas, 

deskripsi situasi oatau konteks, 

identitas masalah, deskripsi data, 

unitisasi dan ditutup dengan 

pemunculan tema. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data Milles dan Humberman 

Metode analisis data yang terdiri dari 

3 alur kegiatan,yaitu : Kondensasi 

data, penyajian data, menarik 

kesimpulan/verifikasi Qualitative Data 

Analysis. A Methods Sourcebook, 

Amerika: Arizona State University, 

2013. 

 

Kondensasi data dilakukan dengan 

cara Kondensasi data merupakan suatu 

analisis data yang merujuk pada proses 

penelitian, fokus penelitian, 

menyederhanakan, abstrak dan 

mengubah data lengkap dari catatan 

yang diperoleh dari lapangan, serta 

wawancara yang dilakukan di Kantor 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Banjarmasin maupun di lapangan. 

 

3.6 Pola Pikir Peneliti. 

 

Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 

2020, tentang Peneran Disiplin dan 

Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai upaya pencegahan 

dan pengendalian Covid – 19 di Kota 

banjrmasin, komunikasi organisasi 

yang digunakan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Banjarmasin dalam 

penerapan perwali tersebut dan 

kendala serta efektifitas komunikasi 

organisasi yang di dapat pada pasar 

sudimampir kota banjarmasin 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

 

Kota Banjarmasin adalah salah satu 

kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 

Indonesia. Kota Banjarmasin yang 

dijuluki Kota Seribu Sungai ini 

memiliki wilayah seluas 98,46 km² 

yang wilayahnya merupakan delta atau 

kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 

buah pulau kecil (delta) yang 

dipisahkan oleh sungai-sungai di 

antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, 

Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan 

dan lain-lain. Berdasarkan data BPS 

Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota 

Banjarmasin memiliki penduduk 
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sebanyak 700.870 jiwa dengan 

kepadatan 7.118,32 jiwa per km². 

Wilayah metropolitan Banjarmasin 

yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk 

sekitar 1,9 juta jiwa. 

 

4.2 Pasar Sudimampir. 

 

Pasar Sudimampir salah satu pusat 

grosir dan eceran yang ada di Kota 

Banjarmasin. Pasar Sudimampir terletak 

di pusat Kota Banjarmasin di samping 

jembatan sudimampir jalan pangeran 

antasari Banjarmasin, alamat pasar 

Sudimampir sendiri terletak di jalan 

ujung murung Kota Banjarmasin. 

dipasar tersebut menjual segala 

keperluan dan jasa, kondisi pasar pun 

tak pernah sepi oleh pembeli setiap 

harinya. Kecuali dimasa pandemi saat 

ini yang mana menurut beberapa orang 

pedagang omzet mereka menurun 

drastic. 

 

4.3 Identitas Informan 

 

1) Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol. PP) Kota 

Banjarmasin. 

 

Dalam penelitian ini dimintakan 

keterangan kepada 4 (empat) orang 

Anggota Satpol. PP Kota 

Banjarmasin yang betugas dikawasan 

pasar sudimampir, hal ini 

dikarenakan di dalam peraturan 

walikota nomor 68 Tahun 2020, 

Anggota Satpol PP sebagai ujung 

tombak pelaksanaan / penertiban 

Protokol kesehatan di Kota 

Banjarmasin lebih khusus di pasar 

Sudimampir. 

2) Pihak Pengelola Pasar 

 

Keterangan dari pihak pengelola 

pasar Banjarmasin sangat penting 

bagi penelitian ini, karena Kepala 

Dinas Pasar tahu persis mengenai 

penggunaan fasilitas serta penerapan 

protokol kesehatan di pasar 

sudimampir kota Banjarmasin. 

 

3) Pedagang di Kawasan Pasar 

Sudimampir 

 

Untuk informasi yang 

didapat dari pedagang, 

diharapkan bisa mengambarkan 

efektiv atau tidak komunikasi 

yang disampaikan oleh 

pemerintah melalui Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 tentang penerapan 

protokol kesehatan di kota 

Banjarmasin. 
 

Untuk mendapatkan informasi 

mengenai penggunaan fasilitas 

umum di pasar sudimampir 

Banjarmasin, serta apa saja upaya 

dari Dinas Pasar Kota 

Banjarmasin serta Satpol PP Kota 
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Banjarmasin dalam menerapkan 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

nomor 68 Tahun 2020. 

Serta yang terahir untuk 

mengetahui apak terdapat 

perubahan kebiasan baru / New 

Normal pada saat sudah 

dilaksanakan penerapan 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020. 

5.1 Hasil Penelitian Dan 
Pembahasan. 
 

Berdasarkan hasil analisa dan 

pembahasan data penelitian, penulis 

dapat mengabil kesimpulan dari 

penelitian Efektifitas Peraturan 

Walikota Nomor                  68 Tahun 

2020 tentang penerapan disiplin dan 

penegakan hukum protokol kesehatan 

sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian covid – 19, sebagai 

berikut : 

1. Hasil dari observasi dan 

wawancara penulis tentang 

Peraturan Walikota Banjarmasin 

Nomor 68 Tahun 2020 dalam 

Penerapan Disiplin dan Penegakan  

Hukum Protokol Kesehatan 

terhadap penggunaan fasilitas 

umum di sekitar pasar Ujung 

Murung Kota Banjarmasin dinilai 

sudah cukup efektif mengingat 

hasil observasi bahwa masyarakat 

dikawasan pasar sudimampir 

sebagian besar sudah 

menggunakan masker dan 

mematuhi protokol kesehatan. 

2. kendala yang dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja Banjarmasin 

dalam mensosialisasikan Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar Pasar 

Ujung Murung Kota Banjarmasin 

adalah lebih kepada buruh 

dikawasan pasar sudimampir yang 

susah sekali untuk dianjurkan 

menggunakan masker. Karena hal 

tersebut dianggap menganggu 

mereka dalam bekerja. 

Komunikasi Organisasi yang 

digunakan Polisi Pamong Praja 

Kota Banjarmasin dalam 
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mengimplementasikan Peraturan 

Walikota Banjarmasin Nomor 68 

Tahun 2020 terhadap penggunaan 

fasilitas umum di sekitar Pasar 

Ujung Murung Kota Banjarmasin 

sudah dinilai cukup dimengerti dan 

bisa dipahami oleh pedagang dan 

pengguna pasar sudimampir kota 

banjarmasin 
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