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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk strategi 
komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam mensosialisasikan 
kepesertaan Bukan Penerima Upah dan untuk mengetahui hambatan yang 
dihadapi BPJS Ketengakerjaan Cabang Medan Kota dalam mensosialisasikan 
kepesertaan Bukan Penerima Upah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan 
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang 
digunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan 
Penerima Upah yakni dengan menentukan standarisasi kredibilitas dan daya tarik 
komunikator, strategi penyajian dan penyusunan pesan, strategi pemilihan dan 
perencanaan media, pemilihan dan pengenalan khalayak. Hambatan yang dihadapi 
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam mensosialisasikan kepesertaan 
Bukan Penerima Upah yaitu hambatan proses komunikasi, hambatan fisik, 
hambatan semantik, hambatan psikologis dan hambatan untuk menyesuaikan 
waktu sosialisasi dengan jam santai para pekerja mandiri. 

Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan Bukan Penerima Upah, strategi 
komunikasi. 
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ABSTRACT 

 The aim of this study is to describe the form of communication strategy 
BPJS Employment in the city of Medan in socializing participation of non-wage 
earners and also to know the obstacles faced by BPJS Employment. This research 
uses quantitative research method with descriptive approach, while the method of 
data collection through observation techniques, interviews and documentation. 
The data obtained then processed by qualitative descriptive method. The results of 
this study indicate that the strategy undertaken by the BPJS Employment in 
socializing the participation of non-wage earners is by determining the standard of 
credibility, the attraction of communicator, strategy of presenting and composing 
messages, strategy of choice and media planning, selection and introduction of 
audience. The obstacles faced by BPJS Employment in socializing participation of 
non-wage earners among others communication process barriers, physical 
barriers, semantic barriers, psychological barriers and obstacles in adjusting the 
time of socialization with the free time of the self-employed. 
Keywords : BPJS Employment, participation of non-wage, communication 
strategy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur 

penunjang berhasilnya pembangunan nasional tenaga, karena kerja yang 

mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan maupun yang tidak merupakan 

potensi untuk meningkatkan produktivitas. Untuk itu, sudah sewajarnya mereka 

diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan 

jaminan sosial bagi tenaga kerja. 

Di Indonesia jaminan untuk mendapatkan proteksi diri memang tergolong 

masih sangat sulit. Pekerja lepas yang tidak menerima upah tetap setiap bulan, 

seperti pedagang, petani, nelayan, blogger, tukang ojek, dan pekerja-pekerja 

mandiri pun sulit mendapatkannya. Padahal saat ini setiap warga negara berhak 

untuk mendapatkan kesejahteraan di masa tua nanti. Dengan jaminan di masa tua, 

warga negara berharap dapat tetap hidup sejahtera meski sudah tidak bekerja lagi. 

 Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 dan melalui PP No.36/1995 bahwa 

fungsi Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk memberikan perlindungan dasar dalam 

memenuhi kebutuhan minimal tenaga kerja dan keluarganya, serta memberikan 

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
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apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Bentuk perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta 

kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Program 

ini lebih ditekankan pada perlindungan kepada buruh yang relatif mempunyai 

kedudukan  yang lemah dimana pada kenyataannya buruh berada pada posisi yang 

penuh dengan resiko kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, kematian, datangnya 

hari tua, dan terjadinya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat 

mempengaruhi kehidupan tenaga kerja dan keluarganya, sehingga terpaksa 

pekerja tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, bahkan bisa untuk selamanya, 

dan penghasilannya akan berkurang atau mungkin juga terhenti. (Rufus, 2016:1-2) 

Berdasarkan UU No.3 /1992 pasal 17, Kepesertaan Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) sifatnya adalah wajib dan satu paket dengan Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian (JK) dan di era BPJS Ketenagakerjaan dilengkapi 

dengan Jaminan Pensiun (JP) amanat UU No.24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2, 

sedangkan Jaminan Kesehatan (JK) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PER MENAKER) No. 

3/Men/1994, Pasal I ayat 7 "Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi 

berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 

berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan 

yang biasa atau wajar dilalui".  

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Blog-Competition.html)  
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BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK) yang memberikan program asuransi sosial yang memberi 

perlindungan bagi pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia 

seperti asuransi kesehatan. Tapi sekarang sejak Jamsostek berubah nama menjadi 

BPJS Ketenagakerjaan, pekerja di luar perusahaan atau pekerja mandiri pun juga 

sudah boleh mendaftarkan diri pada asuransi BPJS Ketenagakerjaan. 

BPJS Ketenagakerjaan memang sejak bulan Mei 2015 silam telah 

memperkenalkan kepesertaan Bukan Penerima Upah. Dengan program baru 

tersebut masyarakat yang tergolong bukan penerima upah atau yang tidak 

mendapat gaji secara tetap (pekerja mandiri) bisa mendapatkan jaminan dari BPJS 

Ketenagakerjaan dan fasilitasnya sama dengan para pekerja di sektor formal. 

Dibukanya kepesertaan Bukan Penerima Upah ini sendiri memiliki latar 

belakang yang dijelaskan pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu karena animo 

masyarakat yang dikategorikan sebagai pekerja mandiri ini yang sangat minim. 

Lebih lanjut, menurut pihak BPJS pekerja mandiri ini memang sudah layak masuk 

peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sudah bisa dianggap sebagai pencari 

nafkah. Malah seharusnya menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan para pekerja 

informal ini yang seharusnya mendapatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan, 

namun sayangnya animo atau ketertarikannya masih sangat kurang. 

Dalam proses pembayaran iuran untuk para peserta Bukan Penerima Upah 

BPJS Ketenagakerjaan, peserta harus membayarnya secara mandiri, kecuali 

peserta memang pekerja dari perusahaan yang iurannya akan dipotong dari gaji 

pekerja yang bersangkutan, ditambah iuran dari perusahaan tempat bekerja. 
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Peserta tidak bekerja pada sebuah perusahaan dan bekerja secara mandiri, maka 

peserta memang mau tidak mau harus membayar iuran ini secara mandiri. Berikut 

ini besarnya iuran Program TK-LHK (Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja) dan 

manfaat yang bisa diambil : 

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) 

JHT atau Jaminan Hari Tua merupakan program yang akan membuat 

pekerja akan mendapatkan jaminan di hari tua mereka dari saldo tabungan 

yang dimilikinya di BPJS Ketenagakerjaan. Uniknya menabung dalam 

program Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki 

bunga yang lebih besar dibanding menabung di bank. Untuk program ini 

peserta perlu menyetor iuran Rp. 40.000 setiap bulannya. Saldo dari 

Jaminan Hari Tua (JHT) ini bisa dicairkan pada saat peserta sudah tidak 

bekerja lagi. 

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta BPJS akan 

mendapatkan jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja dengan 

mendapat santunan sebesar Rp. 96.000.000. Meskipun peserta baru saja 

mendaftar beberapa hari, namun saat peserta mengalami musibah 

kecelakaan kerja, maka peserta akan tetap mendapat santunan sebesar Rp. 

96.000.000 itu tadi. Namun JKK ini tidak bisa dicairkan seperti JHT. 

Untuk ikut program ini, peserta hanya perlu membayar iuran perbulannya 

sebesar Rp. 20.000. 
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3. Program Jaminan Kematian (JKM) 

Sama seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di atas, dengan 

mengikuti program Jaminan Kematian (JKM) peserta akan mendapat 

santunan kematian sebesar Rp. 21.000.000. Iuran Jaminan Kematian 

(JKM) perbulannya sendiri sangat terjangkau yaitu sebesar Rp. 6.000.  

(https://www.cermati.com/artikel/program-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-pekerja-

lepas) 

 Alasan utama yang melandasi mengapa jaminan sosial perlu diberikan 

kepada setiap pekerja atau buruh adalah karena selain jaminan sosial dapat 

melindungi pekerja atau buruh dari resiko-resiko yang tidak terduga, juga karena 

jaminan sosial secara ekonomi maupun sosial tidak merugikan, baik kepada 

penyelenggaraan maupun penerima pelayanan. Jaminan sosial bukanlah 

pengeluaran publik yang sia-sia melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang 

menguntungkan dalam jangka panjang. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap 

warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

 Bagi tenaga kerja apa yang dinamakan program jaminan sosial sangatlah 

dibutuhkan untuk menjamin keselamatan para tenaga kerja serta meningkatkan 

produktivitas kerja, karena bisa dibayangkan apabila tenaga kerja yang bekerja 

tanpa adanya suatu jaminan sosial di luar upah yang selama ini mereka dapatkan, 

maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap semakin melemahnya kinerja 

dan perlindungan bagi tenaga kerja. Maka dari itu, memperbaiki dan 
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meningkatkan jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari salah 

satu usaha pemerintah dan masyarakat, disamping upah serta syarat kerja yang 

manusiawi, karenanya usaha untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sering 

tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah. Perlindungan terhadap tenaga 

kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan dunia usaha. 

 Seperti contoh berikut : Seorang karyawati di sebuah perusahaan 

meninggal dunia di jalan raya karena mengalami kecelakaan lalu lintas ketika 

pulang menuju kerumah selepas selesai kerja shift malam. Ada cerita yang 

menarik dibalik tragedi ini. Awalnya pihak keluarga korban bersikeras menolak 

ketika diberi informasi bahwa, kecelakaan yang dialami karyawati tersebut bisa 

diajukan klaimnya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai kecelakaan kerja. Usut - 

punya usut, ternyata pihak keluarga mengira bahwa pihak perusahaan ingin 

"merekayasa" kecelakaan lalu lintas yang dialami karyawati tersebut menjadi 

kecelakaan kerja karena hubungan kerja atau saat sedang menjalani aktifitas 

pekerjaan di dalam pabrik. Tapi setelah dijelaskan bahwa kecelakaan lalulintas 

yang dialami karyawati itu termasuk kecelakaan kerja, seperti yang dijelaskan 

PER MENAKER No. 3/Men/1994, Pasal I ayat 7, pihak keluarga memahami dan 

akhirnya mengizinkan sekaligus meminta pemdampingan untuk mengurus 

semuanya di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, setelah semua beres 

pihak keluarga tidak lupa mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih 

kepada Allah SWT, melalui BPJS Ketenagakerjaan. 
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 (http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Blog-Competition.html)  

Sebenarnya, masih banyak cerita kecelakaan kerja lain yang sangat relevan 

untuk menambah wawasan kita semua, terutama dalam hubungannya dengan 

BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kisah nyata di atas kiranya sudah cukup untuk 

memberi gambaran kepada kita semua betapa pentingnya keberadaan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem jaminan sosial 

agar dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat di Indonesia diawali dengan 

lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasioal (SJSN). Adapun UU No.40 Tahun 2004 berisi : a.bahwa setiap orang 

berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 

layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia 

yang sejahtera, adil dan makmur; b.bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang 

menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi 

seluruh rakyat Indonesia; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam penjelasan a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan UU No.40 Tahun 2004, 

DPR RI mengesahkan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Dengan UU No.24 Tahun 2011, maka dibentuk BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai salah satu penyelenggaraan jaminan sosial.  

(http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/transformasi)  

 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program, yaitu jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.  
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a. Jaminan Hari Tua, merupakan tabungan yang didapat dari iuran yang 

dikeluarkan perusahaan dan karyawan untuk bekal karyawan itu sendiri di 

masa depan. Sedangkan, jaminan pensiun adalah pendapatan bulanan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika memasuki hari tua. Ini artinya 

Jaminan Hari Tua sama dengan dana darurat atau tabungan yang bisa kita 

ambil sewaktu - waktu sedangkan Jaminan Pensiun seperti uang bulanan 

yang akan kita terima saat tidak bekerja lagi dan digunakan sebagai 

kebutuhan sehari - hari. 

b. Jaminan Kecelakaan Kerja, merupakan perlindungan atas risiko - risiko 

kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang 

terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya 

dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

c. Jaminan Kematian, merupakan perlindungan atas resiko kematian, bukan 

akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 

d. Jaminan Pensiun, merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan tersebut jangakauan 

kepesertaan program jaminan sosial akan diperlukan secara bertahap, serta 

diharapkan kesejahteraan akan meningkat secara merata di seluruh Indonesia. 

(http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268) 

Menyadari akan pentingnya pemahaman tentang manfaat yang diperoleh 

ketika mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
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Medan Kota melakukan sosialisasi kepada pekerja informal berada di Kota 

Medan, yang menjadi wilayah cakupan BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Medan 

Kota.  Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota terus berupaya 

menyosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima Upah kepada pekerja informal 

(pekerja lepas). Untuk itu, dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima 

Upah, BPJS Ketenagakerjan Cabang Medan Kota menggunakan sebuah strategi 

komunikasi, agar pekerja informal ikut mendaftarkan dirinya di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota khususnya kepesertaan Bukan Penerima 

Upah. Untuk mencapai strategi tersebut, kita harus memahami bahwa strategi 

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. 

B.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah menjelaskan 

tentang strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan 

kepesertaan Bukan Penerima Upah dan apa saja hambatan yang dihadapi. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi pemilihan komunikator BPJS Ketenegakerjaan 

dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima Upah? 

2. Bagaimana strategi penyajian dan penyusunan pesan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima 

Upah? 
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3. Bagaimana strategi perencanaan dan pemilihan media BPJS 

Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima 

Upah? 

4. Bagaimana strategi pemilihan dan pengenalan khalayak BPJS 

Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima 

Upah?  

5. Apa hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan 

Kota dalam mensosialisasikan kepesertaan Bukan Penerima Upah?  

D.  Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Medan Kota dalam mensosialisasikan kepesertaan BPU. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Medan Kota dalam mensosialisasikan kepesertaan BPU. 

E.  Manfaat Penelitian 

 a.  Manfaat Akademis 

  Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan penelitian khususnya di bidang Ilmu Komunikasi. 

 b.  Manfaat Praktis 

  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada pihak terkait dan membuat kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas proses komunikasi dalam mensosialisasikan program yang ada 

di BPJS Ketenagakerjaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pengertian Komunikasi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) komunikasi adalah suatu 

proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak yang 

lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal yang dimengerti oleh 

kedua belah pihak. (Ngalimun, 2016:19) 

 Secara garis besar komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, 

pikiran, perasaan, keahlian dari komunikator kepada komunikan, untuk 

mempengaruhi fikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan baik seagai 

feedback bagi komunikator. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga 

dapat dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya The Structure 

and Function of Communication in Society. Laswell mengatakan bahwa cara yang 

baik untuk menjelaskan komunikasi  ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : 

Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

Paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan yaitu : 

1. Who (sumber siapa) 
2. Says what (pesan : mengatakan apa) 
3. In which channel (saluran komunikasi : pada salurang yang mana) 
4. To whom (penerima : kepada siapa) 
5. With what effect (pengaruh : dengan dampak apa) 
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Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu. (Suciati, 2017:42) 

B. Unsur – unsur Komunikasi 

Jika proses komunikasi yang dimaksud dalam definisi di atas dilukiskan 

dalam gambar, maka proses tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Unsur-unsur Komunikasi 

 

 

 

 

 

a. Sumber 
Adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. 
Sumber sering disebut komunikator atau pengirim. 

b. Pesan 
Pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pernyataan bisa 
dalam bentuk verbal (tertulis atau lisan) maupun non-verbal (isyarat) yang 
bisa dimengerti oleh penerima. 

c. Media 
Adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 
kepada penerima. Media bisa berupa surat kabar, radio, televisi, internet, 
dan media alternatif lainnya seperti; poster, brosur, buku, spanduk, stiker, 
dan semacamnya. 

d. Penerima 
Adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber 
kepada penerima, antara lain khalayak, sasaran, target, komunikan. 

e. Efek 
Adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan 
oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek ini bisa terjadi 
pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang, karena pengaruh juga 
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bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, 
sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

f. Umpan Balik 
Adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat 
penerimaan pesan dari sumber.  

g. Lingkungan 
Adalah situasi yang memengaruhi jalannya komunikasi. Lingkungan dapat 
diartikan dalam bentuk fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi 
waktu. Sebuah informasi tidak bisa dikirim, karena terhambat oleh kendala 
fisik sehingga informasi itu tidak bisa diterima, misalnya tempatnya jauh 
di daerah pegunungan, lingkungan sosial budaya masyarakat, lingkungan 
psikologis masyarakat yang masih trauma akibat bencana yang 
menimpanya, dan sebagainya. (Cangara, 2013:34-35) 
 

C.  Dimensi Komunikasi 

 Komunikasi pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai dimensi, yakni : 

1. Komunikasi sebagai proses 

Jika komunikasi dipandang sebagai proses, maka komunikasi yang 

dimaksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis. Sesuatu 

yang didefinisikan sebagai proses, berarti ada di titik awal dimana suatu 

kegiatan dimulai dan bergerak ke titik akhir yang menjadi tujuan yang 

ingin dicapai. 

2. Komunikasi sebagai simbolik 

Artinya pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima dinyatakan 

dalam bentuk verbal yang tertulis atau lisan, dan juga dalam bentuk tanda-

tanda atau isyarat non-verbal. Proses pemberian makna terhadap simbol-

simbol  

maupun non-verbal dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain budaya 

dan pengalaman yang tumbuh dan berkembang dalam kelompok 

masyarakat.  
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3. Komunikasi sebagai interaksional 

Komunikasi antarmanusia tidak pernah terjadi tanpa melibatkan orang 

lain. Oleh karena iu, dalam proses komunikasi akan terjadi aksi dan 

interaksi diantara pelaku-pelaku komunikasi. Menurut Miller (2005), aksi 

dan interaksi disini menuntut reaksi balik dari penerima informasi kepada 

pemberi informasi. Demikian pula sebaliknya dari pemberi informasi 

kepada penerima informasi. 

4. Komunikasi sebagai aktivitas sosial 

Sudah menjadi sifat manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan 

sesama manusia. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan keterasingan 

mereka, juga keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi di luar dirinya 

(communication is human). Hubungan antara sesama manusia, apakah itu 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk aktualisasi 

dirinya, hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi. Komunikasi menjadi 

jembatan dalam menghubungkan antara kepentingan diri manusia sebagai 

individu dengan masyarakat di sekelilingnya. 

5. Komunikasi sebagai sistem 

Sistem senantiasa memerlukan sifat-sifat yakni menyeluruh, saling 

bergantung, berurutan, mengontrol dirinya, seimbang, terarah, adaptif, dan 

memiliki tujuan. Karena itu sistem bergerak secara aktif, dinamis, dan 

tidak statis. Jika komunikasi dikaitkan dengan sistem, maka hal itu 

tercermin dari unsur-unsur atau elemen yang mendukungnya, di mana 

sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik saling mengikat 

dan berurutan. Artinya pesan ada karena ada sumber, media ada karena 
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adanya pesan, dan penerima ada karena adanya pengirim, dan adanya efek 

serta umpan balik karena adanya penerima, dan seterusnya. Hubungan 

yang terjadi diantara semua komponen atau unsur tersebut menunjukkan 

suatu keteraturan, dan tidak boleh saling mendahului satu sama lain. 

6. Komunikasi sebagai multidimensional 

Artinya semua elemen yang membangunnya saling pengaruh 

mempengaruhi satu sama lain. Artinya komunikator tidak hanya 

mempengaruhi pesan tetapi juga bisa mempengaruhi media dan penerima. 

Sebaliknya media juga bisa mempengaruhi bentuk pesan, dan penerima 

mempengaruhi komunikator. (Cangara, 2013:35-37) 

D. Hambatan – hambatan dalam Komunikasi 

1. Hambatan dari Proses Komunikasi  

 a.  Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan 

disampaikan belum jelas untuk dirinya atau pengirim pesan, hal ini 

dapat dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. 

  b. Hambatan dalam penyandian/simbol, penyebabnya karena bahasa yang 

digunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, simbol 

yang dipergunakan antara pengirim dan penerima tidak sama atau 

bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. 

 c. Hambatan media, adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media 

komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga 

tidak dapat mendengarkan pesan dengan baik. 

  d. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan 

sandi oleh penerima. 
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  e. Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada 

saat menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang 

keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. 

  f. Hambatan dalam memberikan umpan balik. Umpan balik yang 

diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan 

interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. 

 2.  Hambatan Fisik 

  Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca 

gangguan alat komunikasi, dan lain-lain, misalnya; gangguan kesehatan, 

gangguan alat komunikasi dan sebagainya. 

 3. Hambatan Semantik 

  Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang 

mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara 

pemberi pesan dan penerima. 

 4. Hambatan Psikologis 

  Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu 

komunikasi, misalnya; perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda 

antara pengirim dan penerima pesan. (Feriyanto&Triana, 2015:30-31) 

E. Fungsi dan Kegunaan Komunikasi 

Secara klasik fungsi komunikasi ditujukan untuk : 

1. Memberi informasi, 
2. Menghibur, 
3. Mendidik, dan 
4. Membentuk opini publik. 
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Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi diperlukan 

untuk mengatur tata krama pergaulan antar manusia, apakah itu seorang 

pengusaha, dokter, guru, karyawan, atau polisi. Melalui komunikasi yang 

dilakukan dengan baik dan santun akan memberi pengaruh langsung terhadap diri 

seseorang dalam bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, keberhasilan atau 

kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, termasuk karier 

dan rezeki seseorang banyak tergantung pada kemampuannya berkomunikasi. 

(Cangara, 2013:39-40) 

F. Perencanaan Komunikasi 

  Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai 

rintangan atau hambatan, oleh karena itu perencanaan komunikasi dimaksudkan 

untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas 

komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan 

diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai, 

apakah itu untuk pencitraan, pemasaran, penyebarluasan gagasan, kerja sama, atau 

pembangunan infrastruktur komunikasi. (Cangara, 2013:41) 

 Perencanaan komunikasi sudah banyak dipraktikkan dalam studi-studi 

kehumasan, promosi, pemasaran dan penyuluhan. Misalnya dalam studi 

kehumasan diajarkan langkah-langkah operasional public relations dalam 

penanganan keluhan masyarakat. Demikian juga dalam studi promosi, pemasaran, 

dan penyuluhan materi kuliah perencanaan komunikasi juga diajarkan untuk 

mengetahui target sasaran, karakteristik pesan yang akan dibuat, dan tipe media 

yang akan dipilih. (Cangara, 2013:44) 
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G. Tipe Perencanaan Komunikasi 

  Pada dasarnya perencanaan komunikasi strategi mengacu pada undang-

undang, peraturan pemerintah, maupun nilai-nilai dan budaya yang terdapat dalam 

masyarakat atau organisasi yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh suatu negara, perusahaan atau organisasi, oleh sebab itu  

perencanaan komunikasi strategi dapat digolongkan sebagai perencanaan 

komunikasi jangka panjang dalam tataran kebijaksaan nasional. 

  Secara visual, perencanaan strategi yang dimaksud dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.7 Perencanaan Strategi 

DASAR PERENCANAAN STRATEGI 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perencanaan-strategik/ 

 

Karakteristik Perencanaan Strategi : 

1. Keputusan yang diambil berkaitan dengan situasi masa depan. 
2. Merupakan kegiatan manajemen puncak (top management) yang 

berlangsung terus – menerus. 

Perencanaan 
Intuitif Antisipatif 

Perencanaan Jangka 
Panjang Formal 

Dasar prosedur 
melibatkan banyak 
orang menghasilka 

seperangkat rencana 
tertulis 

Dasar pengalaman masa 
lalu, pertimbangan, cara 

berpikir reflektif 

PERENCANAAN 
STRATEGI 
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3. Hasil proses pemikiran atau latihan intelektual yang diangkat dari nilai – 
nilai, budaya, prosedur, struktur, dan teknis yang dianut dalam lembaga 
tersebut. 

4. Berpikir positif dan inspiratif. 
5. Memperhatikan rangkaian konsekuensi sebab akibat sepanjang waktu. 
6. Mengidentifikasi secara sistematis tentang peluang dan ancaman di masa 

yang akan datang. 
7. Memperhatikan rangkaian tindakan alternatif yang terbuka di masa yang 

akan datang. 
8. Mempertemukan dengan tujuan organisasi dan juga tujuan masyarakat. 
9. Menjadi penuntun dalam bertindak. 
10. Merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi 

pencapaian. (Cangara, 2013:48-49) 
 

H. Komunikasi Pemasaran 

  
  Komunikasi merupakan sebuah proses sosial yang terjadi antara paling 

sedikit dua orang dimana seseorang mengirimkan sejumlah simbol tertentu kepada 

orang lain (Kennedy dan Soemanagara, 2006:4). Sedangkan menurut Kotler 

(2004:5) pengertian pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepada 

konsumen untuk mendapatkan laba. Dari kedua defenisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan 

pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat 

dipergunakan dengan harapan terjadinya tiga tahap perubahan, yaitu: perubahan 

pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikehendaki. 

I. Strategi Komunikasi 

 Strategi komunikasi menurut Smith (2005:3) adalah kegiatan atau 

kampanye komunikasi yang sifatnya informasional maupun persuasif untuk 

membangun pemahaman dan dukungan terhadap suatu ide, gagasan, atau kasus, 

produk maupun jasa yang terencana yang dilakukan oleh suatu organisasi baik 
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yang berorientasi laba maupun nirlaba, memiliki tujuan, rencana, dan berbagai 

alternatif berdasarkan riset dan memiliki evaluasi. 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah 

saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy, 

2003:32) 

 Untuk bisa berhasilnya suatu strategi, sebaiknya kita pahami dulu 

komponen-komponen dalam strategi komunikasi, karena semua komponen itu 

merupakan implementasi cara untuk membentuk strategi komunikasi termasuk 

dalam melakukan kegiatan penyebaran informasi. Harold  D. Laswell dalam 

Hafied Cangara (2006:47), menjelaskan komponen-komponen strategi 

komunikasi, antara lain : 

1. Strategi pemilihan komunikator 

Strategi pemilihan komunikator ini tentunya harus memenuhi kriteria dan 

standar-standar tertentu bagi seorang komunikator, diantaranya : 

a. Standarisasi kredibilitas komunikator 

Menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Kepercayaan kepada 

komunikator mencerminkan bahwa pesan yang diterima dianggap 

benar dan sesuai dengan kenyataan. Kepercayaan bagi komunikan 

kepada komunikator ditentukan oleh keahlian komunikator dalam 

bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia dipercaya. 

Kredibilitas komunikator terbentuk oleh keahlian komunikator dalam 

menguasai informasi mengenai objek yang dimaksud dan memiliki 
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kepercayaan terhadap derajat kebenaran informasi yang ia sampaikan. 

(Azwar, 2011:76) 

b. Standarisasi daya tarik komunikator 

Salah satu komponen pelengkap dalam pembentukan kredibilitas 

sumber. Apabila sumber merupakan individu yang tidak menarik atau 

tidak disukai, persuasif biasanya tidak efektif, terkadang efek persuasif 

yang disampaikan komunikator yang tidak menarik bahkan dapat 

mengubah ke arah berlawanan yang dikehendaki. (Azwar, 2011:76) 

Alasan penentuan kriteria dan standar tersebut adalah guna memperoleh 

hasil terbaik dalam proses komunikasi efektif. Sebagaimana diketahui bahwa 

komunikator menjalankan peranan yang paling penting akan sukses tidaknya 

jalannya proses komunikasi. Seorang komunikator harus memiliki latar belakang 

yang sesuai ruang lingkup yang dia hadapi, begitu juga dengan kredibilitasnya 

yang harus tinggi untuk menjadi komunikator yang baik. Komunikator juga harus 

memiliki daya tarik tersendiri dalam dirinya yang berguna untuk menarik 

perhatian lebih dari komunikan.  

2. Strategi penyajian dan penyusunan pesan 

Dalam aktivitas komunikasi, pesan merupakan hal yang penting juga. 

Tanpa pesan, seorang komunikator tidak mampu menjadi seorang 

komunikator, karena tidak ada yang disampaikan. Pesan adalah sesuatu 

yang akan disampaikan oleh komunikator, maka dari itu pesan yang baik 

harus direncanakan sebaik mungkin dan juga bagaimana pesan tersebut 

nanti disajikan, agar komunikan sanggup menerima pesan yang kita 

maksud. Ada beberapa strategi penyusunan dan penyajian pesan, yaitu : 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



22 

a. Struktur Pesan 

Susunan pokok-pokok gagasan yang menyatu menjadi satu kesatuan 

pesan yang utuh. Untuk merancang struktur pesan harus 

memperhatikan sikap khalayak sasaran terhadap pesan dan tujuan 

komunikator. (Rakhmat, 2007:294) 

b. Imbauan pesan 

Bila pesan yang dimaksud untuk mempengaruhi orang lain, maka 

harus menyentuh motif yang mengarahkan perilaku komunikan. 

(Rakhmat, 2007:294) 

3. Strategi pemilihan dan perencanaan media  

Secara garis besar media terdiri dari 3 macam, yaitu : 

a. The spoken words (yang berbentuk kata-kata) 

Yaitu alat yang dapat mengeluarkan bunyi, karena hanya dapat 

ditangkap oleh telinga, seperti radio, telepon, dan sejenisnya.  

b. The printed writing (yang berbentuk tulisan) 

Yaitu barang-barang yang tercetak, seperti majalah, buku, surat kabar, 

novel, dan sebagainya. 

c. The audovisual media (yang berbentuk gambar hidup) 

Yaitu merupakan gabungan dari the spoken words dan the printed 

writing, seperti film, televisi, dan sebagainya. (Aziz, 2014:75-138) 

Diantara ketiga jenis tersebut tidak ditegaskan mana yang terbaik, karena 

setiap jenis memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama halnya 

dalam penyusunan pesan, dalam hal pemilihan media yang digunakan pun kita 
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harus efektif, dalam arti menyesuaikan keadaan dan kondisi khalayak dengan 

memperhitungkan situasi sosial psikologis. 

4. Strategi pemilihan dan pengenalan khalayak 

Sebelum kita melakukan atau melancarkan komunikasi, kita perlu 

mempelajari siapa yang menjadi sasaran komunikasi kita. Faktor yang 

harus diperhatikan dalam mengenali khalayak, yaitu : 

a. Faktor kerangka referensi 

Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikan harus 

disesuaikan dengan kerangka referensi. Kerangka referensi seseorang 

berbeda dengan orang lain. Kerangka referensi seseorang terbentuk 

dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya 

hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan sebagainya. 

b. Faktor situasi dan kondisi  

Yang dimaksud dengan situasi di sini adalah situasi komunikasi pada 

saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan. Situasi yang 

bisa menghambat jalannya komunikasi dapat diduga sebelumnya, 

dapat juga datang tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan. 

Yang dimaksud dengan kondisi di sini adalah state of personality 

komunikasi, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia 

menerima pesan komunikasi. Komunikasi tidak akan efektif apabila 

komunikan sedang marah, sedih, bingung, sakit, atau lapar. (Effendy, 

2005:32-35) 
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J. Faktor Pendukung Komunikasi 

  Dalam menyusun strategi komunikasi harus memperhitungkan faktor-

faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini sebagian komponen komunikasi 

dan faktor pendukung serta penghambat pada setiap komponen tersebut: (Effendy, 

2003:35) 

1. Mengenali sasaran komunikasi 
2. Faktor situasi dan kondisi 
3. Pemilihan media komunikasi 
4. Pengkajian pesan tujuan komunikasi 
5. Peranan komunikator dalam komunikasi 
6. Daya tarik sumber 
7. Kredibilitas sumber 

Empat faktor penting yang harus diperhatikan menyusun strategi komunikasi : 

1.    Mengenal khalayak. Khalayak itu aktif sehingga antara komunikator 

dengan komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling 

mempengaruhi. 

2. Menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam 

mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan 

perhatian. Awal efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya perhatian 

dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. 

3. Menetapkan metode, dalam hal ini metode penyampaian, yang dapat 

dilihat dari dua aspek : menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk 

isinya. Menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua bentuk 

yaitu, metode redundancy (repetition) dan canalizing. Sedangkan yang 

kedua menurut bentuk isinya dikenal metode-metode : informatif, 

persuasif, edukatif, kursif. Metode redundancy adalah cara mempengaruhi 

khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan pada khalayak. Metode 
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canalizing yaitu mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan 

disampaikan, kemudian secara perlahan-perlahan merubah sikap dan pola 

pemikirannya ke arah yang kita kehendaki. Metode informatif, lebih 

ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan dilakukan dalam 

bentuk pernyataan berupa : keterangan, penerangan, berita, dan 

sebagainya. Metode persuasif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan 

membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikiran maupun 

perasaannya. Metode edukatif, memberikan sesuatu ide kepada khalayak 

berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat 

dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya dengan disengaja, teratur, 

dan berencana, dengan tujuan merubah tingkah laku manusia ke arah yang 

diinginkan. Metode kursif, mempengaruhi khalayak dengan jalan 

memaksa tanpa memberi kesempatan berpikir untuk menerima gagasan-

gagasan yang dilontarkan, dianifestasikan dalam bentuk peraturan-

peraturan, intimidasi dan biasanya di belakangnya bediri kekuatan teguh. 

4.   Pemilihan media komunikasi. Kita dapat memilih salah satu atau gabungan 

dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang  akan dicapai, pesan 

yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan, karena masing-masing 

media mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat. 

(http://www.komunikasipraktis.com/2015/10/strategi-komunikasi-pengertian-

dan.html) 

K. BPJS Ketenagakerjaan 

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 
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kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program 

jaminan sosial yang berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang 

didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal. 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari Jamsostek. 

Sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 dan UU No.2/1951 tentang kecelakaan 

kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 dan PMP No.8/1956 

tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU 

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses 

lahirnya asuransi tenaga kerja semakin transparan. 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial 

Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan Badan Usaha Milik Negaar (BUMN) untuk mengikuti program Asuransi 

Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan 

wadah penyelenggara Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yaitu Perum 

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1922 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan melalui Peraturan Pemerintah 
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(PP) No. 36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan 

dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, 

dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan 

keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, 

akibat risiko sosial. 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 

2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan 

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan 

Pemiliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 

berlanjutnya hingga berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011. Tahun 2011, 

ditetapkanlah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT. 

Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT. Jamsostek (Persero) 

yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
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Ketenagakerjaan tetap diperaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 

tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT, dengan penambahan Jaminan 

Pensiun (JP) yang telah beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015. 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi diseluruh bagian pelayanan 

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. 

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha 

saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

a.  Visi dan Misi 

Visi  

Menjadi BPJS berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam 

Operasional dan Pelayanan. 

Misi 

Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi 

perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi :  

1. Tenaga Kerja  : Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga 

kerja dan keluarga 

2. Pengusaha  : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas 

3. Negara  : Berperan serta dalam pembangunan 
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b.  Filosofi Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain 

dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun 

keluarganya apabila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut 

diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaaan 

dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan 

secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat 

membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang 

berpenghasilan rendah. 

c.  Motto Perusahaan 

“Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”. 

d.  Nilai – Nilai Perusahaan disebut dengan  IPTIK 

1. Iman  :  Taqwa, berpikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus 

ikhlas 

2. Professional  : Berprestasi, bermental unggul, proaktif, dan bersikap 

positif terhadap perubahan dan pembaharuan 

3. Teladan  : Berpandangan jauh ke depan, penghargaan dan 

pembimbingan (reward &encouragement) 

4. Integritas :  Berani, komitmen, keterbukaan 

5. Kerjasama  :  Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang 

lain. 
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e.  Etika Kerja Perusahaan disebut dengan TOPAS 

 1. Teamwork  : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama 

dengan orang lain atau dengan kelompok untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

 2.  Open Mind  : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan 

menerima gagasan – gagasan baru yang lebih baik. 

 3.  Passion  : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

 4.  Action  : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah 

disepakati dan ditetapkan bersama. 

 5.  Sense  : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan 

memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan 

masalah perusahaan. 

f.  Gambar 2.11 Makna Logo Perusahaan 

     

1)  Arti warna lambang BPJS Ketenagakerjaan 

a.  Hijau  

(1)  Warna hijau melambangkan kesejahteraan 

(2)  Warna hijau diharapkan dapat mempresentasikan nilai – nilai pertumbuhan, 

harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan. 
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b.  Putih 

(1)  Warna putih melambangkan integritas 

(2) Warna putih diharapkan dapat mempresentasikan kemurnian, kebersihan dan 

kesempurnaan sebagai symbol kebaikan. 

c.  Kuning 

(1)  Warna kuning melambangkan optimism 

(2)  Warna kuning diharapkan dapat mempresentasikan optimis, pencerahan dan 

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. 

d.  Biru 

(1)  Warna biru melambangkan keberlanjutan 

(2) Warna biru diharapkan dapat mempresentasikan kepercayaan, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang. 

2)  Arti bentuk lambang 

Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan 

adalah pada tipologi huruf “J” yang membelah lingkaran dan dibuat makin 

membesar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan 

yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja. 

Selain itu, huruf “J” yang dibuat melebihi diameter lingkaran melambgan 

sebagai puncak pencapaian yaitu universal coverage bagi kesejahteraan seluruh 

tenaga kerja di Indonesia. (Yandayani, 2016:37-45) 

L. Kepesertaan Bukan Penerima Upah 

  Pekerja Bukan Penerima Upah  adalah pekerja yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan 

atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan 
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kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar 

hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, 

Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain. 

Jenis program dan manfaat : 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga 

kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya 

rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), 

santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan 

kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang 

meninggal dunia dan cacat total tetap. 

2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan 

berkala. 

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, 

beserta hasil pengembangannya. 

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-

(BPU).html) 
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b.  Putih 

(1)  Warna putih melambangkan integritas 

(2) Warna putih diharapkan dapat mempresentasikan kemurnian, kebersihan dan 

kesempurnaan sebagai symbol kebaikan. 

c.  Kuning 

(1)  Warna kuning melambangkan optimism 

(2)  Warna kuning diharapkan dapat mempresentasikan optimis, pencerahan dan 

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. 

d.  Biru 

(1)  Warna biru melambangkan keberlanjutan 

(2) Warna biru diharapkan dapat mempresentasikan kepercayaan, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang. 

2)  Arti bentuk lambang 

Selain dari sisi warna, perbedaan lain pada logo BPJS Ketenagakerjaan 

adalah pada tipologi huruf “J” yang membelah lingkaran dan dibuat makin 

membesar dari bawah ke atas. Ini melambangkan cita-cita BPJS Ketenagakerjaan 

yang terus bergerak naik dan semakin memberikan banyak manfaat bagi pekerja. 

Selain itu, huruf “J” yang dibuat melebihi diameter lingkaran melambgan 

sebagai puncak pencapaian yaitu universal coverage bagi kesejahteraan seluruh 

tenaga kerja di Indonesia. (Yandayani, 2016:37-45) 

L. Kepesertaan Bukan Penerima Upah 

  Pekerja Bukan Penerima Upah  adalah pekerja yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan 

atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan 
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kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar 

hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, 

Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain. 

Jenis program dan manfaat : 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga 

kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya 

rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), 

santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan 

kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang 

meninggal dunia dan cacat total tetap. 

2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan 

berkala. 

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, 

beserta hasil pengembangannya. 

(http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-

(BPU).html) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dimana secara kualitatif yaitu 

mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya 

dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya, untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan kepesertaan 

Bukan Penerima Upah. 

Menurut Sugiyono (2014:2), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai 

lawannya adalah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data di lakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. 

Menurut Bogdan dan Taylor (Ahmadi, 2014:15) penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan 

dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri. 

Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu 

secara keseluruhan, yaitu sebagai subjek penelitian, baik berupa organisasi atau 

individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, 

tapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. 

B.  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 
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itu teknik pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

 Menurut Arikunto (2010:22), data primer adalah data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan 

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari 

responden secara langsung.  

 Adapun teknik pengumpulan data primer, yaitu : 

1. Wawancara  

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dilakukan 

hampir sama dengan kuisioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). Namun disini peneliti memilih 

melakukan wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi yang kompleks, berupa sebagian besar berisi pendapat, sikap, 

dan pengalaman pribadi. 

Sulistyo Basuki (2006:173) untuk menghindari kehilangan 

informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk 

menggunakan alat perekam, sebelum dilangsungkan wawancara 

mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan 

latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil observasi 
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yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan dikatakan 

data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, 

foto dan lain-lain. (Arikunto, 2010:22) 

 Menurut (Arikunto, 2010:23), teknik pengumpulan data sekunder adalah : 

1. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku 
referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 
lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
 

2. Dokumentasi 
Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang 
mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa foto, gambar, dan rekaman suara pada saat 
wawancara terhadap informan langsung. 
 

C.   Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini, instrumen utama terletak pada wawancara sampai 

kepada menyimpulkan hasil penelitian (Moleong 2007:163). Dalam penelitian ini 

penulis memilih beberapa informan, yaitu : 

1. Kepala Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah 

2. Penata Madya Kesejahteraan Peserta Bukan Penerima Upah 

3. Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah 

D.  Teknik Analisis Data 

 Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah 

dibaca. Berawal dai interview (wawancara) dan studi kepustakaan, peneliti 

melakukan analisis data secara kualitatif melalui teknik deskriptif. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun 

secara detail dan sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
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narasumber yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang 

ada untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

 E.  Pengujian Kredibilitas Penelitian 

 Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan 

mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau kepercayaan 

terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian 

adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276) : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk 

mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk 

menemukan data-data yang baru. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan 

dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

pemeriksaan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. 

c. Triangulasi 

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan melakukan 

pemeriksaan  data melalui sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan 

melakukan pemeriksaan data melalui sumber yang berbeda. Triangulasi 

teknik pengujian kredibilitas data dengan cara memeriksa data kepada 

sumber data dengan teknik data, yaitu wawancara secara mendalam dan 

dokumentasi untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. 
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d. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti; data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

e. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pemeriksaan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel 

atau dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data perbedaannya tajam, maka 

peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. 
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Daftar pertanyaan wawancara : 

1. Apa yang dimaksud dengan BPJS Ketenagakerjaan? 

2. Apa yang dimaksud dengan kepesertaan BPU? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga dicetuskannya 

kepesertaan BPU? (karena kepesertaan BPU masih tergolong baru) 

4. Apa latar belakang pendidikan dan apa tingkat jabatan komunikator 

yangditurunkan ke lapangan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan 

sossialisasi kepesertaan BPU? 

5. Apakah standard kredibilitas komunikator yang diturunkan ke lapangan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepsertaan BPU? 

6. Daya tarik seperti apa yang harus dimiliki oleh komunikator untuk 

melakukan sosialisasi? 

7. Bagaimana persiapan BPJS Ketenagakerjaan sebelum melakukan 

sosialisasi? (pesan yang ingin disampaikan dan alat-alat/media apa saja yang 

digunakan untuk melakukan sosialisasi). (Apakah setiap sosialisasi, BPJS 

Ketenagakerjaan selalu menemukan masala)? 

8. Bagaimanan tingkat patisipasi masyarakat pekerja mandiri terhadap 

kepesertaan BPU? 

9. Seberapa sering BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi? 

10. Apa strategi komunikasi khusus yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan 

dalam mensosialisasikan kepesertaan BPU di Cabang Medan Kota? 

(Apakah sudah efektif)? 

11. Kegiatan komunikasi apa saja yang digunakan untuk memperkenalkan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada masyarakat khususnya pekerja mandiri? 
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12. Adakah data yang membuktikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memang 

sangat penting khususnya untuk pekerja mandiri? 

13. Adakah perbedaan pelayanan untuk setiap kalangan? (Kalangan darimana 

saja yang paling sulit menerima/mengerti penjelasan dari BPJS 

Ketenagakerjaan tentang kepesertaan BPU)? 

14. Apa hambatan yang berarti dalam mensosialisasikan kepesertaan BPU? 

15. Apa perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi-asuransi lain? 
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