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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua 

kegiatan rata-rata berbasis internet. Masyarakat semakin mudah mengakses 

internet dengan adanya smartphone yang mudah untuk digunakan dan dibawa 

kemanapun. Hal tersebut sejalan dengan kemampuan, motivasi, keinginan serta 

kebutuhan masyarakat terhadap kegunaan daripada media tersebut. 

Banyaknya media yang semakin marak digunakan masyarakat seperti 

facebook, instagram, whatsApp, telegram dan lain-lain semakin memudahkan 

masyarakat untuk medapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting 

di terapkan sebagai sarana penyampaian informasi dan meningkatkan pelayanan 

melalui media berbasis internet. 

Pelayanan sebuah kata bagi penyedia jasa yang harus dikerjakan dengan 

baik, oleh karena itu dalam suatu instansi harus memiliki strategi yang khusus 

untuk mengelola jasa dengan baik. Salah satu pelayanan jasa yaitu di Kantor 

Notaris & PPAT. Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat berpedoman kepada 

ketentuan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) (Sari Dhenita, I Gusti Ngurah Wairocana, & 

Made Gede Subha Karma Resen, 2018 : 42). 

Dalam Al-Quran firman Allah Swt. yang berbunyi :  

ٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ا   ُسْوَل َواُوِلى اْْلَْمِر ِمْنكُْم  ي  َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه َمنُْوٰٓ  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu…” (Q.S. An-Nisaa : 59) 

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). 

Mukhatab dari ayat ini adalah orang-orang beriman termasuk Notaris. Jika Notaris 

mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara 

argumentum a contrario notaris tidak berwenang melakukan tindakan di luar 

kewenangannya yang sudah ditentukan (misalnya saja membuat akta diluar 

wilayah jabatan Notaris). Ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang 

tercantum dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris yang sesuai dengan penjelasan ayat diatas adalah bahwa Notaris akan 

patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 

Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan akan 

menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak 

berpihak. 

Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris (selanjutnya 

UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 

berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, 

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, 

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau 



3 

 

  

orang lain. Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau 

karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan 

kalimat yang disampaikan narasumber. 

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) iyalah salah satu profesi yang 

dilakukan oleh orang hukum yang berkaitan dengan dokumen resmi tentang 

pertanahan. Pengertian umum PPAT adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. 

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, salah satu keunggulan dari 

kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn adalah biaya pelayanan yang 

dapat disesuaikan dengan persetujuan dari klien atau dengan kata lain klien diberi 

kesempatan untuk bernegosiasi. Selain itu, kantor notaris ini juga sangat 

mengedepankan kenyamanan klien dengan mempersiapkan makanan dan 

minuman. Keunggulan yang lain pun yaitu cara kerja yang cepat, teliti dan tepat 

yang selalu diutamakan agar dokumen-dokumen yang dikerjakan bisa selesai tepat 

waktu dan sesuai dengan permintaan klien. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi kantor ini yang menarik untuk di 

teliti adalah semakin menurunnya jumlah klien yang di terima selama pandemik 

Covid-19. Permasalahan ini terjadi karena strategi komunikasi yang digunakan 

belum efisien. Selama ini pihak kantor menggunakan media sosial untuk 

menyebarkan informasi mengenai jasa pelayanan yang tersedia. Media 

komunikasi yang digunakan hanya WhatsApp dan surat elektronik (Email) 

biasanya digunakan untuk menghubungi para klien jika terjadi ataupun digunakan 

untuk mengirim dokumen-dokumen penting. Pihak kantor menangani berbagai 
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masalah diantaranya yaitu pembuatan akta PT dan Cv, penerbitan sertifikat tanah 

dan jual beli, dan balik nama sertifikat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai strategi komunikasi yang dilakukan pada kantor 

notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn untuk meingkatkan jumlah klien. 

Tabel 1.1 Data kasus di Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, 

M.Kn 

No Bulan Kasus 

1. Juli • Akta pendirian Yy Cinta Sahabat Indonesia 

• Pernyataan keputusan rapat Pt Sarana Utama 

Madeceng 

2. Agustus • Pendirian Pt Boga Longmiah Indonesia 

• Perpanjangan perjanjian penggunaan dan 

pemanfaatan tanah industry (c-3a Jl Kimaraja 10) 

• Perpanjangan perjanjian dan pemanfaatan tanah 

industry (D-2c Jl Kimaraja 1) 

• Akta pendirian Yy Media Dakwah Sunnah Makassar 

3. September • Akta pendirian perseroan komantiter nayra mandri 

• Perpanjangan perjanjian dan pemanfaatan tanah 

industri 

• Akta pendirian perseroan Pt Ajapati Kreasi Indonesia 

4. Oktober • Berita acara rapat Pembina Yy Masjid Al-Hidayah 

Angin Mammiri 

• Akta pendirian perseroan terbatas Pt GNR 

Multimedia Kreatif 

5.  November • Perubahan AD Perseroan komantitor CV. Putri 

Kembar Jaya 

• Pernyataan keputusan rapat Pt. Sukses Hasil Alam 

Nusantara 

• Akta Pendirian Yy Irfan Wiragyna Noer 

6.  Desember -  

 

Sumber :  Profil data kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn   

tahun 2021 
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Tabel 1.2. Data Perbandingan Kantor Notaris & PPAT 

 

No Nama 

Kantor 

Notaris & 

PPAT 

Jumlah 

Klien 2019 

Jumlah 

Klien 2020 

Jumlah Klien 

2021 

Jumlah 

Klien 2022 

Not PPA

T 

Not PPA

T 

Not PPAT Not PPA

T 

1. Suzanti 

Lukman 

S.H., M.Kn. 

 

85 

 

42 

 

53 

 

9 

 

77 

 

14 

 

7 

 

1 

2. Fatmawaty 

Noor, S.H., 

M.Kn. 

 

66 

 

30 

 

41 

 

3 

 

55 

 

11 

 

7 

 

1 

3. Chadijah 

Iriyanti 

S.H., M.Kn. 

 

75 

 

40 

 

49 

 

3 

 

45 

 

9 

 

6 

 

1 

 

Sumber : Profil data kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn, 

Fatmawaty Noor, S.H., M.Kn. dan Chadijah Iriyanti S.H., M.Kn. tahun       

2019-2022 

Dari tabel diatas menggambarkan data perbandingan antara kantor notaris 

yang terdapat di kota Makassar yaitu kantor notaris Suzanti Lukman, S.H., M.Kn,  

kantor Notaris Fatmawaty Noor., S.H., M.Kn, dan kantor Notaris Chadijah 

Iriyanti., S.H., M.Kn. dapat dilihat bahwa jumlah klien yang dimiliki oleh kantor 

Notaris Suzanti Lukman, S.H., M.Kn lebih banyak dibandingkan dengan kantor 

notaris yang lain. Namun selain itu, permasalahan yang dihadapi yaitu dari tahun 

2019 hingga tahun 2022 jumlah klien yang diterima menurun drastis dan sangat 

dibawa rata-rata. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian tentang hal apa yang menjadi penyebab menurunnya jumlah klien di 

kantor Notaris Suzanti Lukman, S,H., M.Kn dan kantor ini pula menjadi pilihan 

untuk diteliti karena pihak kantor inilah yang memiliki jumlah klien paling 

banyak namun seiring perubahan waktu jumlah klienya pun semakin menurun. 

Strategi komunikasi merupakan semua hal yang terkait mengenai rencana 

dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi 

dengan menampilkan pengirim, pesan dan penerimanya pada proses komunikasi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Muhammad Arni, 2004 : 61). 

Febiyanti (2020) Hasil dari penelitian terdahuu menunjukkan bahwa 

strategi komunikasi pelayanan kesehatan masyarakat umum pada rumah sakit Dg. 

Radja Bulukumba dengan mengenal khalayak yakni dengan cara menganalisis 

kebutuhan masyarakat, pemyusunan pesan yakni petugas harus mengetahui latar 

belakang pasien dan penetapan metode pesan yang disampaikan oleh petugas 

yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. 

Naldi Vadilla (2021) dalam penelitiannya mengenai Strategi Komunikasi 

dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR) di Kota Makassar menunjukkan bahwa selama ini 

strategi komunikasi dalam mesosialisasikan program website layanan aspirasi dan 

pengaduan online rakyat (LAPOR) di kota Makassar telah memberikan dampak 

dengan adanya aduan dan laporan yang masuk. Strategi komunikasi yang 

digunakan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi & komunikasi. 

Menarik untuk diteliti strategi komunikasi apa yang digunakan sehingga 

kantor Notaris Suzanti Lukman, S.H M.Kn selama ini tetap mendapatkan klien 
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meskpun dalam beberapa tahun jumlah kliennya menurun akibat pandemik Covid-

19.  

Menurunnya jumlah klien dianggap sebagai suatu permasalahan karena 

faktor internal kantor yaitu strategi komunikasi yang kurang maksimal sehingga 

daya saing lemah dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas menjadi acuan 

dan perhatian sehingga memunculkan berbagai pertanyaan sehingga peneliti 

tertarik mengambil judul “Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Jumlah 

Klien di Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi komunikasi apa yang digunakan dalam meningkatkan jumlah 

klien di kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn ? 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan jumlah klien di  

kantor Notaris  & PPAT Suzanti Lukman, S.H., M. Kn. ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan jumlah 

klien di kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan jumlah klien di kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, 

S.H, M.Kn . 
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D. Manfaat Penelitan 

 Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam 

mengembangkan studi tentang perkembangan ilmu komunikasi dalam 

strategi komunikasi terkhusus kepada masyarakat umum maupun kepada 

staf kantor notaris Suzanti Lukman, S.H, M.Kn. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir 

program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar dan penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi dan bahan bacaan agar pembaca lebih 

memahami tentang strategi komunikasi. 
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BAB   II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum menetukan judul dan melakukan penelitian, peneliti terlebih 

dahulu menelusuri beberapa sumber hasil penelitian terlebih dahulu yang sudah 

pernah dibuat oleh peneliti lain. Dari beberapa contoh terlihat ada keterkaitan 

dari sasaran dalam penelitian yang telah dibuat namun terdapat perbedaan 

dalam masalah yang diteliti. Adapun hasil penelitian yang telah ditemukan 

tersebut, yaitu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Perbedaan Hasil Penelitian Sebelumnya 

1 Febiyanti 

(2020) 

Strategi 

Komunikasi 

Pada 

Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Umum Pada 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif. 

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa strategi komunikasi pelayanan 

kesehatan masyarakat umum pada rumah 

sakit Dg. Radja Bulukumba dengan 

mengenal khalayak yakni dengan cara 

menganalisis kebutuhan masyarakat, 

penyusunan pesan yakni petugas harus 

mengetahui latar belakang pasien dan 

penetapan metode pesan yang disampaikan 
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Rumah Sakit 

Sultan Dg. 

Radja 

Bulukumba 

oleh petugas yaitu komunikasi verbal dan 

nonverbal. 

Hasil Penelitian yang telah saya 

lakukan menunjukan bahwa Kantor Notaris 

Suzanti Lukman, S.H, M.Kn menggunakan 

strategi komunikasi mengenal khalayak 

merupakan langkah awal dalam menyusun 

perencanaan kegiatan, karena mengenal 

klien terlebih dahulu dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Penyampaian pesan oleh staf kantor tersebut 

harus dengan cermat dan menarik. Metode 

penyampaian pesan yang digunakan yaitu 

redundancy, canalizing, informative, 

persuasive, educative dan coersive. Media 

dalam penyampaian informasi kepada klien 

contohnya bertemu secara langsung atau 

tatap muka, melalui pembicaraan via 

telepon dan penyampaian pesan melalui via 

whatsApp dan Email. 

2 Naldi Vadilla 

(2021) 

Metode 

Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

selama ini strategi komunikasi dalam 
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Strategi 

Komunikasi 

dalam 

Mensosialisasi

kan Program 

Website 

Layanan 

Aspirasi dan 

Pengaduan 

Online Rakyat 

(LAPOR) di 

Kota 

Makassar 

Kualitatif. mesosialisasikan program website layanan 

aspirasi dan pengaduan online rakyat 

(LAPOR) di kota Makassar telah 

memberikan dampak dengan adanya aduan 

dan laporan yang masuk. Strategi 

komunikasi yang digunakan dengan 

pemanfaatan kemajuan teknologi & 

komunikasi. 

Hasil Penelitian yang telah saya 

lakukan menunjukan bahwa Kantor Notaris 

Suzanti Lukman, S.H, M.Kn menggunakan 

strategi komunikasi mengenal khalayak 

merupakan langkah awal dalam menyusun 

perencanaan kegiatan, karena mengenal 

klien terlebih dahulu dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Penyampaian pesan oleh staf kantor tersebut 

harus dengan cermat dan menarik. Metode 

penyampaian pesan yang digunakan yaitu 

redundancy, canalizing, informative, 

persuasive, educative dan coersive. Media 

dalam penyampaian informasi kepada klien 
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contohnya bertemu secara langsung atau 

tatap muka, melalui pembicaraan via 

telepon dan penyampaian pesan melalui via 

whatsApp dan Email. 

3 Nurcahyani 

Putri Lestari 

(2016) 

Strategi 

Komunikasi 

dalam 

Meningkatkan 

Ketertibal 

Lalu Lintas 

Pada Satlantas 

Polresta Kota 

Palembang 

Metode 

Penelitian 

Kulaitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi komunikasi dalam meningkatkan 

ketertiban lalu lintas yang dilakukan pihak 

Satlantas Polresta Kota Palembang 

berdasarkan indikator-indikator penilaian 

pengetahuan situasional, penentuan tujuan 

dan kompetensi komunikasi secara 

keseluruhan telah berjalan dengan baik. 

Hasil Penelitian yang telah saya 

lakukan menunjukan bahwa Kantor Notaris 

Suzanti Lukman, S.H, M.Kn menggunakan 

strategi komunikasi mengenal khalayak 

merupakan langkah awal dalam menyusun 

perencanaan kegiatan, karena mengenal 

klien terlebih dahulu dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Penyampaian pesan oleh staf kantor tersebut 

harus dengan cermat dan menarik. Metode 
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penyampaian pesan yang digunakan yaitu 

redundancy, canalizing, informative, 

persuasive, educative dan coersive. Media 

dalam penyampaian informasi kepada klien 

contohnya bertemu secara langsung atau 

tatap muka, melalui pembicaraan via 

telepon dan penyampaian pesan melalui via 

whatsApp dan Email. 

 

B. Konsep dan Teori 

1. Konsep Komunikasi   

Sebagai manusia sosial tentunya komunikasi merupakan hal biasa 

yang dilakukan. Tujuannya dilakukan komunikasi adalah agar informasi 

yang ingin disalurkan tersampaikan. Komunikasi merupakan interaksi  

yang dilakukan antara orang satu dengan orang lainnya. Pada dasarnya 

komunikasi adalah pernyataan antar manusia yang berisi tentang pikiran 

dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang didalamnya terdapat 

pesan, orang yang menyampaikan pesan, dan orang yang menerima 

pesan (Effendi, 2009:28). 

Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental 

dalam kehidupan manusia. Komunikasi memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan manusia. Drucker, seorang analis manajemen 

Amerika menilai bahwa di negara-negara yang sudah maju, pengeluaran 
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warganya selain untuk belanja sandang, dan pangan (makanan dan 

pakaian) juga dibelanjakan untuk kepentingan komunikasi 

(Cangara,2012:4). 

Komunikasi antar manusia merupakan kajian integral dalam 

aktivitas kehidupan manusia. Keseharian manusia yang melakukan 

kegiatan komunikasi dengan lingkungan sosialnya menggunakan 

komunikasi verbal maupun nonverbal. Makna komunikasi adalah pertama, 

dalam prosesnya melibatkan pertukaran simbol atau tanda baik verbal 

maupun  nonverbal, kedua adanya kebersamaan antara pengirim dengan 

penerima pesan (Bahfiarti Tuti, 2012 : 8). 

Proses komunikasi ditujukan untuk menciptakan penyampaian 

suatu pesan kepada orang lain, yaitu dengan komunikasi yang efektif. 

Komunikasi yang efektif artinya bila terjadi pengertian, menimbulkan 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik,  

dan perubahan perilaku. Komunikasi yang efektif juga bisa diartikan 

terjadi bila ada kesamaan antara kerangka bepikir dalam bidang 

pengalaman antara komuniktor dengan komunikan (Karyaningsih Dewi 

Ponco, 2018 : 5). 

Lebih sederhananya komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Salah satu bentuk dari komunikasi 

adalah promosi, promosi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

komunikasi apalagi promosi diarahkan pada bidang pemasaran. Maka dari 
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itu promosi merupakan faktor yang sangat penting sekaligus vital dalam 

komunikasi. 

A. Unsur-unsur Komunikasi 

Dalam berkomunikasi memiliki unsur-unsur yang sangat  penting. 

Menurut Lasswell dapat diturunkan lima unsur komunikasi  yang saling 

bergantung satu dengan lain, yaitu (Riswandi, 2019 : 4) 

1. Sumber (source) 

Sumber sering disebut sebagai pengirim (sender), penyandi 

(encoding), komunikator, pembicara (speaker). Sumber merupakan pihak 

yang berinisiatif mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 

2. Pesan 

Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tersebut. 

Pesan sebenarnya merupakan sebuah hal yang sifatnya abstrak 

(konseptual, ideologis, dan idealistik). 

3. Saluran atau Media 

Saluran atau media ialah alat yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran dibagi menjadi 2 

yaitu secara langsung (tatap muka) dan melalui media (cetak dan 

elektronik). 

4. Penerima (receiver) 

Penerima sering disebut sebagai sasaran/tujuan (destination), 
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komunikan penyandi balik (decoder) atau khalayak, pendengar, penafsir 

yaitu orang yang menerima sumber 

5. Efek  

Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima 

pesan tersebut. Efek komunikasi termasuk efek psikologis yang terdiri 

dari tiga hal : 

a) Pengaruh Kognitif  

Dengan komunikasi, seseorang bisa tahu tentang sesuatu komunikasi 

berfungsi memberikan informasi.  

b) Pengaruh Afektif 

Dengan pesan yang disampaikan terjadi perubahan perasaan atau 

sikap. 

c) Pengaruh Konatif 

Pengaruh yang berupa tingkah laku atau tindakan karena menerima 

pesan dari komunikator, komunikasi bisa bertindak. Kelima unsur 

komunikasi diatas perlu ditambah unsur-unsur lain yaitu umpan balik 

(feed back), gangguan komunikasi (noise), dan konteks atau situasi 

komunikasi. (Riswandi, 2009 : 4). 

B. Teori Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan 

melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, 

formalitas, isi dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan 

mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku 
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sesuai dengan tujuan komunikasi. 

Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua 

elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), 

penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai 

tujuan komunikasi yang optimal (Hafied Cangara, 2014). 

Faktor pertama dalam merumuskan strategi adalah mengenal 

khalayak atau komunikan. Yang dimaksud dengan komunikan adalah 

pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator.  Pihak 

yang menjadi sasaran tersebut bisa seseorang atau sejumlah orang. 

Sejumlah orang yang dijadikan sasaran itu dapat merupakan kelompok 

kecil besar yang bersifat homogen atau heterogen. Komunikan tidak hanya 

menjadi pihak yang akan menerima pesan saja melainkan juga pihak yang 

memahami dan menerjemahkan pesan yang disampaikan komunikator 

dalam komunikasi. Komunikan biasanya juga bisa disebut dengan 

berbagai macam sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, 

komunikan, atau dalam bahasa Inggris komunikan biasa disebut dengan 

nama receiver, audience, dan decoder (Achmad, 1992 :27) 

Menurut Yusuf Zainal Abidin (2015) untuk dapat membuat rencana 

dengan baik maka ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk 

menyusun strategi komunikasi yaitu mengenal khalayak, merumuskan 

pesan, menetapkan metode, menetapkan media komunikasi yang 

digunakan. 
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a. Mengenal Khalayak 

Faktor pertama dalam merumuskan strategi komunikasi adalah 

mengenal khalayak atau komunikan. Yang dimaksud dengan komunikan 

adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. 

Pihak yang menjadi sasaran tersebut bisa seseorang atau sejumlah orang. 

Sejumlah orang yang dijadikan sasaran itu dapat merupakan kelompok 

kecil atau besar yang bersifat homogen atau heterogen. Komunikan tidak 

hanya menjadi pihak yang akan menerima pesan saja melainkan juga pihak 

yang memahami dan menerjemahlan pesan yang disampaikan 

komunikator dalam komunikasi. 

Khalayak bukanlah pihak yang pasif yang akan selalu menuruti dan 

mengikuti apa kemauan dari komunikator. Tetapi khalayak merupakan 

pihak yang aktif yang mereka bisa memutuskan untuk mengikuti atau tidak 

mengikuti kemauan dari komunikator. Oleh karena itu, pihak komunikator 

wajib dan harus mengenal khalayak. Dalam mengenal khalayak 

komunikator harus megetahui kerangka pengalaman dan kerangka 

referensi khalayak secara tepat. 

Ada 3 hal yang harus diketahui oleh komunikator terhadap 

komunikan, yaitu Anwar Arifin, 1984 : 59) 

1. Kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak yang terdiri dari : 

- Pengetahuan khalayak mengenai pokok permaslahan. 

Sebelum melakukan komunikasi seharusnya komunikator melakukan 

penelitian atau pencarian data terlebih dahulu mengenai tingkat 
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pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan yang akan 

dibahas. 

- Kemampuan khalayak untuk menerima pesan lewat media yang 

digunakan. 

Komunikator juga diharuskan untuk mencari tahu kira-kira 

komunikan suka dengan media apa ketika berkomunikasi, sehingga 

ketika nantinya menetapkan media komunikasi, tepat sasaran sesuai 

dengan karakter komunikan dalam penggunaan media komunikasi. 

- Pengetahuan khalayak terhadap perbedaharaan kata-kata yang 

digunakan. 

Komunikator harus mampu mencari tahu mengenai perbendaharaan 

kata-kata dari komunikan, jangan sampai nantinya yang diketik 

berkomunikasi kata-kata yang digunakan tidak bisa dipahami oleh 

komunikannya. 

2. Pengaruh kelompok masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma 

kelompok dan masyarakat yang ada. 

Setiap orang pasti berusaha untuk mencapai keserasian antara 

kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Setiap orang akan 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan keberadaan 

dirinya dalam kelompok untuk mendapatkan penghargaan sosial dari 

kelompok tersebut.  

3. Situasi dan kondisi khalayak  

Yang dimaksud dengan situasi adalah situasi komunikasi pada 



20 

 

saat komunikan akan menerima pesan yang komunikator sampaikan. 

Situasi ada dua jenis yaitu situasi yang dapat diduga sebelumnya dan 

situasi yang secara tiba-tiba. Sedangkan kondisi adalah state of 

personality komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis dari komunikan 

saat menerima pesan komunikasi.  

b. Menyusun pesan 

Pada kenyataanya, dalam waktu yang bersamaan sebenarnya 

komunikan menerima beragam pesan dari berbagai sumber. Oleh 

karenanya penyusunan pesan harus dilakukan dengan cermat agar pesan 

yang kita berikan memiliki daya tarik bagi komunikan. Terkait dengan hal 

ini, Wilbur Scrhamm (1955), dalam Arifin menjelaskan empat syarat yang 

harus dipenuhi agar pesan bisa berhasil, yaitu: 

a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa agar bisa 

menarik perhatian khalayak sasaran. 

b. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang disesuaikan dengan 

kerangka acuan khalayak. 

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan individu khalayak dan 

memberikan solusi untuk memenuhi. 

d. Pesan harus menyarankan cara memenuhi kebutuhan yang sesuai 

dengan situasi kelompok dimana khalayak berada pada saat digerakkan 

untuk memberikan respon sesuai yang dikehendaki. 

Suatu pesan akan bisa menarik perhatian komunikan apabila pesan 

tersebut mampu memberikan harapan atau hasil yang baik terhadap 
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masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh komunikan. Sehingga isi 

pesan atau materi yang hendak kita sampaikan agar menarik bagi 

komunikan maka materi kita harus sesuai dengan kebutuhan dari 

komunikan. Selain isi pesan harus sesuai dengan kebutuhan komunikan, 

Wilbur Schramm menjelaskan bahwa hal lain yang bisa membuat menarik 

perhatian khalayak adalah pesan tersebut harus availability (mudah 

diperoleh) dan Contras (Kontras), dan kedua hal ini menyangkut 

penggunaan tanda – tanda komunikasi (sign of communication) dan 

penggunaan mediumnya. Berbicara mengenai availability, memang 

komunikan akan selalu menginginkan agar isi pesan mudah diterima tanpa 

meminta energi yang banyak. Sedangkan bila berbicara mengenai 

kontras, maka tanda – tanda pesan yang digunakan dan media memiliki 

perbedaan yang tajam dengan keadaan sekitar. Sehingga akan terlihat 

mencolok. 

Kemudian, setelah mengetahui bahwa pesan yang baik adalah 

yang bisa memenuhi kebutuhan dari komunikan, pesan tersebut juga 

harus dikemas dengan menggunakan tanda – tanda yang sesuai dengan 

kerangka acuan khalayak. Dalam artian lain pesan tersebut harus dikemas 

ke dalam bahasa yang  mudah dipahami oleh komunikan. 

Dari syarat – syarat yang sudah dijelaskan diatas sebenarnya 

terdapat inti atau ide pokok agar pesan bisa berhasil. Inti tersebut adalah 

pesan haruslah mencerminkan atau mengandung pemenuhan kebutuhan 

dari komunikan. Istilah lainnya adalah personal needs dan social needs. 
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Jadi pesan yang bagus tidak hanya sekedar berhubungan dengan 

kebutuhan atau masalah dari komunikan, tetapi pesan tersebut juga harus 

mampu memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh 

komunikan. 

c. Penetapan metode 

Arifin dalam buku Strategi Komunikasi menyatakan bahwa 

dalam  mencapai efektifitas dari suatu komunikasi, selain tentunya dari 

kemantapan isi  pesan yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan 

sebagainya, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi 

penyampaiannya pesan oleh komunikator kepada komunikan (Widianto 

Lutfi Alfia, 2017 : 43) 

Secara etimologi, istilah metodologi berasal dari bahasa yunani 

yakni dari kata “ metodos ” yang berarti cara atau jalan dan “ logos ” 

artinya ilmu Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil 

yang efektif dan efisien. Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu 

seimbang. Dan efisien artinya suatu yang berkenan dengan pencapaian 

suatu hasil. (Widianto Lutfi Alfia, 2017 : 43). 

Dalam dunia komunikasi, pada penetapan metode itu dapat dilihat 

dari dua aspek yaitu, menurut cara pelaksanaan dan menurut bentuk 

isinya. Yang dimaksud dengan metode menurut cara pelaksanaannya 

adalah bahwa semata-mata melihat komunikasi itu dari segi 

pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Menurut 
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cara pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu metode 

redundancy (repetition) dan canalizing. Sedangkan yang kedua (menurut 

bentuk isinya), dikenal dengan metode informative, persuasive, edukatif 

dan cursive (Widianto Lutfi Alfia, 2017 : 43). 

Pada dasarnya metode dalam komunikasi dapat dibedakan berdasarkan 

dua      aspek: 

a. Menurut cara pelaksanaannya 

1) Redudancy (repetition) 

Redudancy merupakan cara mempengaruhi khalayak dengan 

cara mengulang-ulang pesan. Metode ini memungkinkan peluang 

mendapat perhatian khalayak semakin besar, dikarenakan pesan 

penting mudah diingat oleh khalayak. Metode ini memiliki banyak 

manfaat. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih 

memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator. Hal ini justru 

kontras dengan pesan lainnya yang tidak diulang-ulang, sehingga 

pesan tersebut akan banyak mengikat perhatian. Meskipun dalam 

melakukan metode redundancy berkomunikasi memiliki manfaat 

agar pesan yang disampaikan komunikator diperhatikan komunikan 

namun sebaliknya, komunikator tetap mempertimbangkan variasi-

variasi yang menarik dan tidak membosankan dalam pengulangan 

pesannya. Selain itu komunikator juga harus memperhatikan agar 

pengulangannya juga tidak terlalu banyak, dikarenakan bila terlalu 

banyak akan membuat komunikan  malah menjadi gusar. 
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2) Canalizing 

Merubah sikap komunikan tidaklah mudah seperti 

membalikkan telapak tangan. Untuk bisa merubah sikap dari 

komunikan komunikator perlu mengetahui kerangka referensi 

sehingga nantinya akan memberikan pesan sesuai dengan kerangka 

referensi tersebut. Metode canalizing ini adalah metode yang mana 

ingin merubah komunikan melainkan dimulai dari kondisi awal 

komunikan (start where the audience), kemudian sedikit demi 

sedikit dirubah menuju ke tujuan komunikator. Sehingga metode ini 

mengasumsikan bahwa komunikator diharuskan mencari tahu 

dahulu kerangka referensi dari komunikan, kemudian menyesuaikan 

kerangka referensi tersebut agar komunikan tidak defence setelah 

itu sedikit demi sedikit dirubah menuju ke arah tujuan komunikator. 

Canalizing juga dapat dilakukan dengan meneliti pengaruh 

kelompok terhadap individu atau khalayak. Pada awalnya 

penyampaian pesan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kelompok 

yang dianut oleh komunikan baru setelah itu menuju ke arah tujuan 

komunikator. 

b. Menurut bentuk isinya 

1) Informative, merupakan suatu bentuk penyampaian pesan yang 

bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberikan 

informasi, memberikan pengetahuan, atau memberikan 

pencerahan. Metode ini akan memberikan sesuatu apa adanya 
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sesuai dengan fakta dan data maupun pendapat yang 

sebenarnya. 

2) Persuasive, merupakan bentuk penyampain pesan untuk 

mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini, 

kecenderungannya khalayak tidak diberi kesempatan untuk 

berpikir kritis dan bila mungkin  bisa terpengaruh tanpa disadari. 

3) Educative, merupakan bentuk penyampaian pesan yang 

mendidik, yakni memberikan sesuatu ide kepada khalayak 

berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya secara sengaja, teratur 

dan terencana dengan tujuan mempengaruhi dan mengubah 

tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan. 

4) Coersive, merupakan bentuk penyampaian pesan yang 

mempengaruhi khalayak dengan cara memaksa. Pesan ini 

selain berisi pendapat juga ancaman. Metode ini biasanya 

diwujudkan dalam bentuk peraturan- peraturan dan intimidasi. 

d.  Pemilihan media 

Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari  sumber kepada penerima. Media dalam pengertian di sini 

bisa berupa media massa yang mencakup surat kabar, radio, film, 

televisi, dan internet. Dalam hal ini penggunaaan media, hendaknya 

dilakukan melalui seleksi yang cermat agar bisa berfungsi sebagai 

katalisator dengan baik. Pemilihan media menurut Effendy, 
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dipengaruhi oleh khalayak sasaran yang akan dituju, efek yang 

diharapkan dari program yang dijalankan dan diisi pesan yang akan 

dikomunikasikan. Unesco memberi petunjuk bahwa dalam melakukan 

pemilihan  media komunikasi, beberapa hal perlu mendapat perhatian, 

antara lain (Widianto Lutfi Alfia, 2017 : 51) 

a. Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat. 

b. Pemilikan media dikalangan masyarakat sasaran. 

c. Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan, maksudnya 

adalah apakah media tersebut mampu menjangkau komunikan. 

Sedangkan menurut bentuk isinya media komunikasi diwujudkan 

dalam bentuk : 

a. Media Informatif, dalam dunia publisistik atau komunikasi massa  

dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informative, yaitu 

suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi khalayak 

dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti 

menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, diatas 

fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang 

benar pula. 

b. Media Edukatif, diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi 

pendapat, fakta dan pengalaman yang merupakan kebenaran dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Penyampaian isi pesan disusun 

secara teratur dan berencana dengan tujuan mengubah perilaku 

khalayak. 



27 

 

c. Media Koersif, yaitu mempengaruhi khalayak dengan jalan 

memaksa,  dalam hal ini khalayak dipaksa untuk menerima gagasan 

atau ide oleh karena itu pesan dari komunikasi ini selain berisi 

pendapat juga berisi ancaman. 

d. Media Persuasif, merupakan suatu cara untuk mempengaruhi 

komunikan, dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis, bahkan 

kalau dapat khalayak itu dapat terpengaruh secara tidak sadar. 

(Yusuf Zainal Abidin, 2015). 

C. Konsep Strategi Komunikasi  

a. Definisi  Strategi Komunikasi 

Secara etimologis, strategi berasal dari bahasa Yunani 

“Strategos” yang terdiri dari dua kata yaitu “stratos” dan “ag” yang 

mempunyai arti memimpin, yang berarti generalship atau sesuatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang. 

Strategi seringkali diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan demi 

mencapai suatu tujuan yang sifatnya jangka panjang (Setiawan & 

Zulkfirmansyah, 1998 : 8)  

Onong Uchjana Effendy (Dede Wahyudi, 2013 :57) berpendapat 

bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapi tujuan 

tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya.  

Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang 
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tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi, dalam 

merumuskan strategi komunikasi, selain diperlukan perumusan tujuan 

yang jelas juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak 

(Doembana Ismawati, 2017 : 15) 

Alo Liliweri dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Serba 

Ada Serba Makna” mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah : 

a. Strategi yang menjelaskan, mempromosikan dan mengartikulasikan 

sebuah visi komunikasi dan satu tujuan komunikasi dalam rumusan 

yang baik. 

b. Strategi yang menciptakan komunikasi konsisten, komunikasi yang 

dilaksanakan berdasarkan satu pilihan atau keputusan dari beberapa 

opsi dalam komunikasi. 

c. Strategi berbeda dengan teknik, strategi komunikasi menjelaskan 

tahap kongkret dalam rangkaian aktivitas komunikasi yang berbasis 

satu teknik pengimplementasian tujuan komunikasi. 

Adapun taktik adalah satu pilihan tindakan komunikasi 

tertentu yang berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. (Alo 

Liliweri,2011 : 240). 

Definisi ini dikemukakan oleh Muhammmad Arni (2004) 

mengenai strategi komunikasi yaitu semua yang terkait mengenai 

rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk 

melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan dan 

penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. (Muhammad Arni, 2004 : 61). 
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Pernyataan dari Middleton bahwa strategi komunikasi adalah 

kombinasi yang tebaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pada pengaruh yang 

dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. ( Hafied 

Cangara,2013 : 61). 

Menurut Onong Uchjana Effendy Strategi komunikasi 

diperlukan sehingga proses komunikasi antara komunikator dan 

komunikan dalam hal ini adalah staf notaris pemberi layanan dan 

klien bisa efektif dan mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mencakup hal-hal 

berikut : 

a. Bagaimana mengubah sikap (how to change the attitude) 

b. Mengubah opini (to change the opinion) 

c. Mengubah perilaku (to change behavior) 

 

D. Hambatan-Hambatan Komunikasi 

a. Hambatan Komunikasi 

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi 

atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan 

komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, 

mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta 

mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Hambatan- 

hambatan komunikasi yaitu : 
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1. Hambatan Fisik 

Yang termasuk dalam hambatan komunikasi psikologis yakni: 

a) Hambatan Psikologis Kepentingan (Interest) 

1. Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam 

menanggapi atau menghayati pesan. 

2. Sebagaimana telah diketahui bahwa komunikan dalam 

komunikasi massa sangat heterogen (usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan, dll). Hal ini memungkinkan setiap 

individu komunikan memiliki kepentingan yang berbeda. 

3. Atas dasar kepentingan yang berbeda, maka setiap individu 

komunikan akan melakukan seleksi terhadap pesan yang 

diinginkannya (manfaat/kegunaan). 

b) Hambatan Psikologis Prasangka (Prejudice) 

1. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang 

atau sekelompok orang lain, dan sikap serta perilakunya 

terhadap mereka. 

2. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. 

3. Persepsi ditentukan oleh faktor personal (fungsional) 

kebutuhan, pengalaman masa lalu, peran dan status. 

4. Persepsi ditentukan oleh faktor situasional (struktural) jika 
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kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat menilai 

fakta-fakta yang terpisah kita harus memandangnya  sebagai 

hubungan secara keseluruhan. 

5. Apabila suatu proses komunikasi sudah diawali oleh 

kecurigaan (prasangka) maka tidak akan efektif. 

c) Hambatan Psikologis Stereotif (Stereotype) 

1. Prasangka sosial bergandengan dengan stereotif yang 

merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-

sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak 

negatif. 

2. Stereotif misalnya tercermin pada orang Batak itu berwatak 

keras, orang Sunda manja, dll. 

3. Apabila dalam proses komunikasi massa ada komunikan 

yang memiliki stereotif tertentu pada komunikatornya, maka 

dapat dipastikan pesan apapun tidak akan bisa diterima oleh 

komunikan. (Effendy, 2008). 

E. Faktor Pendukung Strategi Komunikasi 

Ada beberapa faktor pendukung komunikasi efektif. Menurut 

Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, syarat untuk 

melakukan interaksi yaitu : 

1. Adanya kontak sosial 

2. Adanya komunikasi 

Berbicara tentang komunikasi, berarti harus ada suatu kontak dengan 
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orang lain. Begitu pula apabila kita mengadakan kontak dengan orang lain, 

maka kita akan mengadakan komunikasi.  

Agar komunikasi berjalan efektif dibutuhkan suatu kondisi yang harus di 

penuhi agar suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan atau efek yang 

kita kehendaki. Kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat menarik perhatian komunikan. 

2. Pesan harus menggunakan lambing-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga 

sama-sama mengerti. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan 

tadi yang layak bagi situasi kelompok dimana komunikasi berada pada 

saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki  

komunikasi akan dapat berhasil baik apabila timbul saling pengertian, 

yaitu jika kedua belah pihak si pengirim dan penerima informasi 

memahami (Soekanto Sorejono & Budi Sulistyawati, 2015 : 149). 

F. Notaris dan PPAT 

Jabatan notaris disebutkan dalam Pasal 1 UU Jabatan Notaris 

(selanjutnya UUJN) yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum 

yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 
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peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 

dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, 

menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, 

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kata 

notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter 

yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan 

kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang 

dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie) 

(Borman, 2019).  Notaris seperti yang dikenal di zaman “Republik der 

Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad 

ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia. Masuknya 

ini tidak lepas dari kebutuhan setiap masyarakat, khususnya masyarakat 

Indonesia terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan, diantaranya 

berkaitan dengan pendaftaran tanah (Hisbul, 2015 : 45). 

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ialah salah satu profesi 

yang dilakukan oleh orang hukum yang berkaitan dengan dokumen resmi 

tentang tanah. Pengertian umum PPAT adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. 

PPAT sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu PPAT Umum, PPAT Khusus, dan 

PPAT Sementara. PPAT khusus adalah PPAT yang ditunjuk karena PPAT 

yang bersangkutan sedang dalam program pemerintah atau mengerjakan 
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tugas pemerintahan. PPAT Sementara merupakan PPAT yang 

melaksanakan tugas untuk membuat PPAT di daerah yang belum cukup 

terdapat PPAT (Dhenita, 2018 : 36). 

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP yang menentukan bahwa Notaris 

berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan, 

menimbulkan penafsiran bahwa UUJNP tidak secara tegas mengatur 

mengenai batasan kewenangan dalam membuat akta dengan kata lain 

batasan mengenai akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh Notaris 

berkaitan dengan pertanahan karena dilihat dalam penjelasan pasal ini pun 

menyatakan “cukup jelas”. Berdasarkan penafsiran ketentuan UUJNP 

tersebut, dapat dikatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP tidak 

secara tegas mengatur terkait kewenangan membuat akta yang berkaitan 

dengan pertanahan khususnya dalam pembuatan Akta Perjanjian 

Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik 

(Dhenita, 2018 : 47). 

Sehubungan dengan hal diatas, ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f 

menimbulkan kekaburan norma mengenai pemaknaan kewenangan 

”membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan” karena ketentuan Pasal 

15 ayat (2) huruf f memberikan kewenangan kepada notaris untuk 

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan namun tidak secara tegas 

mengatur mengenai batasan kewenangan notaris terhadap kewenangan 

PPAT khususnya dalam proses pembuatan Akta terkait Pemberian Hak 

Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Hal ini juga dapat dilihat dari 

pengaturan lebih lanjut dalam Penjelasan atas Pasal 15 ayat (2) huruf f 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan 

bahwa penjelasan pasal ini cukup jelas. Kekaburan norma Pasal 15 ayat (2) 

huruf f UUJNP mengakibatkan konflik kewenangan dalam pelaksanannya 

dan juga mengakibatkan kerugian banyak pihak, tidak hanya Notaris dan 

PPAT, melainkan juga masyarakat banyak yang justru menginginkan 

adanya keadilan, kepastian serta perlindungan hukum (Dhenita, 2018 : 19). 

 

G. Fokus Penelitian 

Penelitian tentang strategi dalam meningkatkan jumlah klien di 

kantor notaris Suzanti Lukman, S.H, M.Kn difokuskan pada strategi 

komunikasi yang digunakan pihak kantor notaris dengan indikator : 

1. Mengenal khalayak 

2. Menyusun dan menyampaikan pesan 

3. Penetapan metode  

4. Penetapan Media 

 

H. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas maka dapat di 

deskripsikan sebagai berikut : 

1. Mengenal khalayak adalah memahami khalayak/masyarakat, terutama 

yang akan menjadi target sasaran program komunikasi melalui segmentasi 

khalayak dengan cara memetakan (scanning) karakterisitik khalayak. 

Khalayak merupakan komunikan/klien yaitu pihak yang menjadi sasaran 
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pesan yang dikirim oleh komunikator. 

2. Menyusun dan menyampaikan pesan adalah penyampaian pesan yang 

ditunjukan bersifat informative dan persuasif, pesan informative adalah 

penyampaian pesan yang ditujukan pada penggunaaan akal pikiran 

khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa, keterangan, 

penerangan, berita dan sebagainya. Menyusun pesan merupakan proses 

penyampaian informasi yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan 

komunikan. Menyusun pesan ini harus dilakukan dengan cermat agar 

pesan yang diberikan memiliki daya tarik bagi komunikan. 

3. Penetapan metode yaitu metode penyampaian pesan berdasarkan 

pelaksanaan dan bentuk isinya. Menurut cara pelaksanaannya meliputi 

redundancy (repetition) dan canalizing. Sedangkan menurut bentuk isinya 

meliputi metode informative, persuasive, educative dan cursive. 

4. Penetapan media artinya menetapkan media atau saluran apa yang akan 

digunakan dalam menyampaikan informasi kepada klien contohnya 

bertemu secara langsung atau tatap muka, melalui pembicaraan via telepon 

dan penyampaian pesan melalui via whatsApp dan Email. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan pada tanggal 6 

September sampai 31 Oktober 2022. Bertempat di Kantor Notaris &  

PPAT Suzanti Lukman, SH, M.Kn. di Jl. Boulevard, Perumahan Lili, Blk. 

A No.6, Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

2. Jenis  Penelitian   

Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif merupakan metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, 

seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data 

secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, 

dan menafsirkan makna data. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 
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tampak atau sebagaimana adanya. Usaha untuk medeskripsikan fakta-fakta 

itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala 

secara lengkap didalam aspek yang di selidiki, agar jelas keadaan atau 

kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih 

daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (fact 

finding) (Amiruddin : 2016).  

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah metode penelitian yang memperlihatkan karaktersitik 

populasi atau fenomena yang tengah diteliti riset ini akan senantiasa 

berfokus pada menjawab pertanyaan bagaimana, apa, dan kapan. (V. 

Wiratna Sujarweni, 2014: 22 ) 

3. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 

bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat 

diperolehnya. Sehingga ditetapkan jumlah sampel 4 informan sebagai 

keterwakilan subjek yang bekerja di kantor notaris & PPAT Suzanti 

Lukman, S.H, M.Kn. 

a. Suzanti Lukman, S.H, M.Kn selaku pemilik kantor 

b. Ira Uniarty dan Madhifa Imran selaku staf kantor 

c. M. Syaiful bagian lapangan 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Wawancara (interview) 
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Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa 

sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media 

telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara 

merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam 

tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 

telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya (V. Wiratna Sujarweni : 

2014). 

b. Observasi  

Obeservasi merupakan suatu kegiatan yang mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, 

objek, kondisi atau suasana tertentu. (V. Wiratna Sujarweni : 2014) 

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. (V. Wiratna 

Sujarweni : 2014) 
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5. Teknik Analisis Data 

Menurut Mudjiarhato dalam V. Wiratna Sujarweni analisis data 

adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh 

suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis 

data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data 

dengan alur tahapan sebagai berikut :  

a. Reduksi Data 

Reduksi data artinya peneliti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian kata yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, reduksi data ini akan 

berlanjut sesudah peneliti sampai pada laporan akhir tersusun. 

b. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data oleh peneliti, maka langkah 

selanjutnya adalah peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih 

sederhana seperti ringkasan, bagan, hubungan antar indikator dan tabel 

informan. Dengan penyajian data diharapkan dapat memeberikan 

kemudahan pada peneliti untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat 

merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami oleh peneliti sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. 

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah penyajian data dan diolah oleh peneliti, selanjutnya 
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diperoleh kesimpulan yang bisa berubah. Sehingga kesimpulan tersebut 

perlu untuk diverifikasi, sehingga kesimpulan yang diambil sesuai dengan 

tahap yang sebelumnya.  

 

Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif dari (Sugiyono 2018 ) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Hasil Penelitian  

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran tentang lokasi penelitian 

dan bagaimana Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Jumlah Klien di Kantor 

Notaris dan PPAT Suzanti Lukman, S.H M.Kn. pada hasil penelitian ini akan 

menjelaskan gambaran lokasi penelitian. 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lokasi kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn 
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Gambar 4.2 Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn. 

 

Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn yang merupakan 

subjek penelitian ini berlokasi di jalan Boulevard, perumahan Lili blok A/6 

Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar. 

Kantor tersebut berdiri sejak tahun 2013 dan tahun 2015. SK. Menteri 

Hukum dan Ham RI No : AHU-990.02.01.Tahun 2013 Tertanggal 19 November 

2013 dan SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan 

Nasional No. 2/Kep-17.3/I/2015 Tertanggal 8 Januari 2015. Seiring dengan 

berjalannya waktu kantor notaris Suzanti Lukman, S.H, M.Kn terus melakukan 

perbaikan dan menambah karyawan guna membantu pekerjaan yang semakin 

meningkat. Awal beridirinya kantor notaris ini hanya memiliki satu orang 

karyawan yang hingga saat ini memiliki tiga orang karyawan. Begitupulan dengan 

klien yang awalnya hanya satu atau dua orang dalam seminggu, kini bisa 

mencapai dua hingga tiga orang dalam sehari. 
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Kantor tersebut memiliki luas +- 50m2 dengan jarak 100m2 dari jalan 

Andi Pangeran Pettarani dan 50m2 dari jarak mall Panakkukan dan berada di pusat 

kota Makassar. Adapun Visi Kantor tersebut yaitu memberikan perlindungan 

hukum terkait akta autentik kepada klien dan selalu menjunjung tingggi integritas. 

Adapun Misi membangun kepercayaan antara pihak kantor  dan klien, dan 

memberikan pelayanan yang maksimal. 

 

B. Hasil Penelitian 

a. Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Jumlah Klien di Kantor 

Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H M.Kn 

Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana strategi 

komunikasi dalam meningkatkan jumlah klien.  

1. Mengenal Khalayak 

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi staf agar 

komunikasi yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh klien. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa proses komunikasi khalayak itu 

sama sekali tidak pasif melainkan aktif sehingga antara komunikator dan 

komunikan bukan saja terjadi hubungan melainkan juga terjadi proses 

saling berinteraksi artinya komunikan dapat meyampaikan pendapat secara 

terbuka oleh komunikator dan begitu juga sebaliknya. Dalam peyusunan 

strategi komunikasi pengenalan terhadap khalayak menjadi paling penting 

sebagai langkah awal untuk mempermudah komunikasi terhadap klien 

khususnya dalam memberikan pelayanan. Pemilik kantor tersebut 

mengemukakan bahwa: 
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“menurut saya dek kalau berbicara tentang strategi berarti kita 

harusnya rencana apa yang telah disusun, nah dari rencana itu 

barulah kita menyusun taktik apa yang akan dilakukan supaya 

kita bisa sampai di tujuan yang kita mau. Jadi kalau startegi 

komunikasi itu yah berarti kita harus tau taktik yang ampuh 

untuk ambil klien itu seperti apa misalya kita harus tau dulu 

siapa lawan bicaranya kita agar kita tetap berada dalam ranah 

tujuan awal kita” (Hasil wawancara Informan tanggal 6 

September 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa strategi 

komunikasi merupakan taktik atau cara berkomunikasi yang disusun 

berdasarkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan agar hasil yang 

dicapai sesuai dengan target. Hal tersebut juga senada dengan yang 

dikemukakan oleh  staf lapangan di kantor tersebut yaitu : 

“kalau menurut saya strategi komunikasi itu bagaimana 

kita bisa dapatkan itu klien melalui cara ta berbahasa, atau 

kata lain bagaiaman caranya supya klien ta ini tertarik 

dengan apa yang disampaikan, bukan cuman itu tapi kalau 

kita mau dapatkan hasil yang memuaskan yah kita 

kencangkan komunikasi ta misalnya kita hubungi lewat 

WA calon klien ta. Strategi itu sangat berpengaruh dalam 

dapatkan klien yang mau bekerja sama karena biasanya 

klien itu mencari notaris yang bisa jelaskan secara rinci 

permasalahannya dan bisa juga bekerja dengan cepat 

apalagi kan kita ini mengerjakan berkas-berkas penting ” 

(Hasil wawancara informan MS tanggal 8 September 2022) 

 

Selanjutnya staf kantor menjelaskan mengenai penerapan strategi 

komunikasi dalam melayani klien yaitu : 

“adapun strategi komunikasi yang kami lakukan yaitu 

komunikasi mengenal khalayak. Jadi pertama kami itu 

harus kenali dulu siapa klien ta yang akan di temani kerja 

sama barulah setelah itu kita tetapkan jadwal bertemu, 

berkas-berkas apa yang harus disiapkan karena dari situ 

kita bisa juga tetapkan media komunikasi apa yang akan 

digunakan selain tatap muka misalnya pengiriman 

dokumen melalui Email” (Hasil wawancara informan MI 

tanggal 6 September 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
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pengenalan terhadap khlayak merupakan startegi utama yang harus 

dilakukan. Strategi komunikasi adalah taktik atau langkah awal dalam 

menyusun perencanaan kegiatan, kantor tersebut menerapkan startegi 

komunikasi mengenal khalayak yang menganggap bahwa mengenal 

klien terlebih dahulu adalah hal yang sangat penting dan mempengaruhi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Pemilik kantor tersebut yaitu ibu 

Suzanti Lukman, S.H M.Kn mengungkapkan bahwa : 

“cara yang kami lakukan untuk mengenal khalayak yaitu 

dengan mengetahui terlebih dahulu siapa klien kita seperti 

menanyakan nama, tempat tinggal baru setelah itu kita 

tanyakan apa permasalahan atau apa hal yang bisa kita 

bantu. Selain itu kita juga utamakan mengerti bahasa yang 

digunakan karena kan biasanya kita dapat klien yang org 

luar jangan sampai mereka tidak tau bahasa Indonesia, jadi 

memang paling utama itu kita harus kenali siapa dulu klien 

yang akan bekerja sama dengan kantor kita” (Hasil 

wawancara informan SL pada tanggal 6 September 2022) 

 

Dari hasil obervasi penulis di kantor Notaris Suzanti Lukman, S.H 

M.Kn terlihat bahwa staf yang bertugas selalu berupaya untuk 

mengenali setiap klien yang hendak diberikan pelayanan. Staf kantor 

juga selalu senantiasa memberikan sambutan yang baik seperti 

mengucapkan salam dan senyum kepada setiap tamu yang datang ke 

kantor. Seperti yang diungkapkan oleh staf kantor Ira Uniarty bahwa : 

“Adapun strategi yang kami lakukan untuk dapat mengenal 

khalayak dengan baik adalah suatu cara yang umum 

digunakan untuk mengidentifikasi klien adalah 

menanyakan minimal dua hal yang berkaitan dengan 

identitas klien. Biasanya, yang ditanyakan pertama adalah 

nama dan tanggal ahir tujuannya adalah agar kita dapat 

mengenali klien. Yang kedua adalah alamat dan 

permasalahan yang dialalami oleh klien”. (Hasil 
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wawancara pada tanggal 6 September 2022). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa mengenal 

khalayak adalah suatu hal yang sangat penting agar proses komunikasi 

dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, semua staf pelayanan 

harus kan untuk benar-benar memahami permasalahan setiap klien yang 

datang untuk menghindari kesalahan saat melakukan kerja sama. 

Sebagaiamana yang diungkapkan oleh staf bagian lapangan yaitu 

M.Syaiful bahwa : 

“iya seperti itulah kalaupun kita bagian lapangan yang akan 

turun survey dari masalaha yag laporkan klien itu ya begitu 

awalnya kita kenali dulu klien karena tidak mungkin kita 

langsung turun saja ke lapangan, kita harus tahu dulu apa 

masalahnya, apa penyababnya barulah kita terjun ke 

lapangan” (Hasil wawancara informan MS tanggal 9 

September 2022) 

 

Petugas pelayananan dapat bertemu dengan beberapa klien yang 

tentunya namanya tidak bisa diingat satu persatu. Maka dari itu, 

diperlukan sebuah pencatatan administratif agar nama-nama klien dapat 

disimpan sebagai arsip. Seperti yang katakan oleh Madhifa Imran 

selaku staf admnistrasi bahwa : 

“untuk kepentingan administrasi biasanya kita catat nama, 

asal, permasalahan apa yang dihadapi dan jika sudah teratasi 

semua berkas-berkas pentingnya kita arsipkan di kantor” 

(Hasil wawancara informan MI tanggal 6 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa 

dalam upaya pengenalan terhadap khalayak, hal yang paling umum 

dilakukan oleh staf kantor adalah dengan menanyakan identitas diri 
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klien, aman dalam hal tersebut tentunya harus ditunjang dengan 

kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pihak kantor tersebut, 

sebagaimana disampaikan oleh pemilik kantor yaitu ibu Suzanti 

Lukman S.H., M.Kn bahwa : 

“untuk memastikan semua planning berjalan dengan baik 

hingga tercapainya tujuan, pastinya kita juga membutuhkan 

tenaga kerja atau sumber daya yang tidak asal-asalan. 

Seblum masuk di kantor inipun pasti saya seleksi dulu 

seperti dari pendidikan terakhirnya ataupun dari 

kemampuan berkomunikasinya. Kemampuan komunikasi 

saya rasa itu sangat penting karena kita akan bertemu 

dengan beberapa klien yang akan brbeda-beda” (Hasil 

wawancara informan SL tanggal 6 September 2022). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa strategi 

komunikasi pada kantor tersebut dari aspek pengenalan khalayak 

terhadap klien didukung oleh kemapuan sumber daya manusia yang 

dimiliki kantor tersebut. berdasarkan data dokumen pihak kantor bahwa 

pendidikan setiap staf cukup memadai sebagaimana terlihat pada table 

berikut : 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 
Suzanti Lukman, S.H, 

M.Kn 

Pemilik Kantor 

Notaris 
S2 

2 Ira Uniarty, S.H Staf Administrasi S1 

3 Madhifa Imran, S.T Staf Admninistrasi S1 

4 M. Syaiful, S.T Staf Lapangan S1 

        

         Tabel. 4.1 Daftar Nama staf Kantor Notaris Suzanti Lukman, S.H.M.Kn 
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(Sumber : Data dokumen kantor notaris Suzanti Lukman, S.H M.Kn tahun 2022) 

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan staf 

dikantor tersebut cukup memadai. Pemilik kantor yaitu ibu Suzanti 

Lukman, S.H M.Kn dengan tingkat pendidikan S2, Ira Uniarty, S.H 

dengan tingkat pendidikan S1 selaku staf administrasi, Madhifa Imran, 

S.T dengan tingkat pendidikan S1 selaku staf administrasi, dan 

M.Syaiful, S.T dengan tingkat pendidikan S1 selaku staf bagian 

lapangan. Dari keseluruhan staf yang ada, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan sumber daya manusia cukup baik khususnya dalam hal 

membangun komunikasi dengan klien. 

2.  Menyusun Pesan 

Setelah memahami permasalahan situasi khalayak, langkah 

selanjutnya adalah menyusun pesan. Pesan yang disampaikan harus 

disesuaikan dengan kondisi komunikan atau khalayak sebagai sasaran 

komunikasi. Khalayak disini ialah klien yang akan melakukan kerja sama  

dengan kantor Notaris Suzanti Lukman S.H, M..Kn. dalam menyusun pesan 

para staf pelayanan menentukan pesan-pesan yang terkait dengan hal-

hal yang berkaitan dengan pelayanan di kantor notaris. Hasil wawancara 

dengan pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa :  

“masing-masing staf  memiliki cara tersendiri dalam 

menyusun pesan dalam memberikan pelayanan terbaik 

kepada klien yang datang ke kantor. Adapun cara staf  

dalam menyusun pesan adalah dengan cara memfokuskan 

pembicaraan antara petugas dan klien. Teknik ini dilakukan 

dengan cara memberikan perhatian pada satu topik 

pembicaraan atau bahkan hanya satu kata saja. Misalnya, 

dengan menanyakan apa permasalahan yang sedang 
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dihadapi”(Hasil wawancara informan SL  pada tanggal 6 

September 2022). 

 

Dengan pesan ini petugas pelayanan bisa menyampaikan apa yang 

diinginkan terhadap para klien dengan cara  memfokuskan pada salah 

satu topik gagasan kemudian dilanjutnya dengan gagasan berikutnya. 

Selain itu pesan yang sering disampaikan para petugas itu biasanya 

berupa sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang 

berhubungan dengan pembuatan surat-surat atau dokumen penting. 

Selanjutnya menurut M. Syaiful, S.T selaku staf bagian lapangan 

bahwa: 

“Cara yang dilakukan dalam menyusun pesan adalah dengan 

membuat perencanaan adapun hal-hal yang dimaksudkan 

dalam perencanaan seperti maksud dan tujuan komunikasi 

tersebut untuk membicarakan apa ?. Selanjutnya adalah 

menentukan pokok permasalahan akan disampaikan kepada 

klien pesan yang disampaikan pun tidak boleh berbelit-belit 

atau istilahnya to the point agar klien dapat mengerti apa 

yang kita maksud.”. (Hasil wawancara informan MS pada 

tanggal 9 September 2022). 

 

Penyampaian pesan oleh staf kantor tersebut diawali dengan 

perencanaan agar maksud dan tujuan komunikasi dapat tersampaikan 

dengan baik. Penyampaian pesan dapat berlangsung secara efektif 

apabila memperhatikan beberapa faktor salah satunya yaitu dengan 

menyampaikan pesan yang tidak berbelit-belit agar mudah dipahami 

oleh klien. Selain itu, dalam waktu yang bersamaan terkadang 

komunikan menerima pesan dari berbagai sumber. Oleh Karena itu, 

pesan yang diberikan harus cermat agar pesan yang kita berikan 

memiliki daya tarik bagi komunikan. Seperti yang diungkapkan oleh Ira 
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Uniarty, S.H selaku staf administrasi bahwa : 

“sebagaimana kita ketahui, klien yang datang pasti sudah 

memiliki bekal. Artinya, sebelum mereka datang kesini pasti 

telah mencari informasi lain tentang kantor notaris yang ada 

di Makassar. Nah tugas kita adalah bagaimana kita bisa 

mencapaikan pesan dengan baik dan sebisa mungkin kita 

menarik perhatian klien agar mereka mau bekerja sama 

dengan kantor kita. Semakin menarik cara kita 

menyampaikan informasi kepada klien semakin tinggi juga 

peluang yang kita dapatkan” (Hasil wawancara informan IU 

tanggal 6 September 2022). 

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam memberikan 

pelayanan kepada klien, staf harus menyampaikan informasi dengan 

cermat dan menarik. Informasi yang menarik akan memberikan peluang 

yang besar untuk mendapatkan klien. Selanjutnya, selain menarik pesan 

yang disampaikan harus membangkitkan kebutuhan klien dan 

memberikan solusi untuk permasalahannya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Madhifa Imran, S.T selaku staf administrasi bahwa : 

“Jika ada klien yang datang ke kantor atau biasanya kan 

mereka menelfon dulu untuk bertaya-tanya, biasanya kita 

arahkan langsung untuk datang ke kantor. Setelah datang ke 

kantor, kita jelaskan dan berikan informasi yang dibutuhkan. 

Kita tanyakan permasalahan apa yang bisa dibantu setelah 

itu kita berikan solusi dan bantu seperti pembuatan berkas 

atau dokumen penting” (Hasil wawancara dengan informan 

MI tanggal 6 September 2022). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik kantor yaitu : 

“salah satu yang membuat kita mendapatkan klien yaitu dari 

cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita 

menyampaikan pesan ataupun informasi. Makanya itu, 

sebelum saya terima staf di kantor ini saya lihat juga dulu 

caranya bertutur kata, caranya berbicara. Karena semakin 

kita sopan dan semakin kita kreatif dalam menarik perhatian 

calon klien maka semakin besar juga kemungkinan orang 

tersebut tertarik bekerja sama dengan kantor ini. Apalagi 

kita ketahui di Makassar ini bukan cuman ini kantor notaris 

tapi masih banyak yang lain. Oleh karena itu setiap klien 
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kita layani dengan baik, diberikan informasi yang detail dan 

mudah di pahami” (Hasil wawancara informan SL tanggal 6 

September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa staf 

peayanan harus memberikan pelayanan terbaik serta membantu 

memberikan solusi. Suatu pesan akan bisa menarik perhatian 

komunikan apabila pesan tersebut mampu memberikan harapan atau 

hasil yang baik terhadap masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh 

komunikan. Pesan yang bagus tidak hanya sekedar berhubungan dengan 

kebutuhan atau masalah dari komunikan tetapi pesan tersebut juga harus 

mampu memberikan jawaban terhadap masalah klien. Seperti yang 

diungkapkan oleh M.Syaiful selaku staf lapangan yaitu : 

“dalam menghadapi klien permasalahannya pasti berbeda-

beda. Ada yang tentang pendirian perseroan terbatas, 

pendirian yayasan, kuasa, keterangan hak waris, perjanjian 

sewa menyawa dan masih banyak lagi. Dari permasalahan 

tersebut kita selaku tim yang akan membantu tentunya 

harus dengan jeli memberikan masukan. Bukan hanya 

sekedar masukan yah, tapi kita ini berikan apa yang klien 

butuh. Kita jawab permasalahan mereka dengan membantu 

mengerjakan dokumen-dokumen penting yang diserahkan 

kepada kita” (Hasil wawancara informan MS tanggal 9 

September 2022).  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada bebagai 

macam hal yang dapat dikerjakan oleh pihak kantor salah satunya yaitu 

pendirian perseroan terbatas (PT), keterangan hak waris, dan perjanjian 

sewa menyewa. Proses penyampaian pesannya pun harus dapat 

memberikan jawaban atas apa yang diinginkan oleh klien. 
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3. Menetapkan Metode 

Setelah tahapan pengenalan khalayak dan menyusun pesan maka 

strategi komunikasi selanjutnya adalah menetapkan metode 

penyampaian pesan agar pesan yang disampaikan dapat menarik 

perhatian komunikan dan mudah untuk dimengerti. Dalam menetapkan 

metode tersebut ada dua metode penyampaian pesan yang digunakan 

pada kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn yaitu 

menurut cara pelaksanaannya yang terbagi atas redundancy, dan 

canalizing. Sedangkan menurut bentuk isinya terbagi atas informative, 

persuasive, educative dan coersive. 

Metode penyampaian pesan menurut cara pelaksanaannya yang 

pertama yaitu redundancy yang merupakan cara mempengaruhi 

khalayak dengan cara mengulang-ulang pesan. Metode ini 

memungkinkan peluang mendapat perhatian khalayak semakin besar. 

Seperti yang diungkapkan oleh pemilik kantor tersebut yaitu bahwa: 

“setelah kami berbicara dan berdiskusi dengan klien, maka 

selanjutnya kami beri kesempatan kepada klien untuk 

mempertimbangkan apakah ingin bekerja sama dengan 

kantor ini atau bagaimana kedepannya. Nah untuk menarik 

klien tersebut biasanya kami meminta kontak yang bisa 

dihubungi baik itu nomor telepon atau nomor whatsApp. 

Dengan demikian kami akan terus mengabari dan 

menanyakan kelanjutan kerja samanya dengan cara 

menginformasikan ulang tentang apa yang telah di 

bicarakan” (Hasil wawanara dengan informan 6 September 

2022). 

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa setelah pertemuan 

maka pihak kantor kembali melakukan pengulangan pesan kepada klien 

yang akan bekerja sama dengan cara menghubungi melalui telepon 
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seluler. Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh 

informan M.Syaiful selaku staf lapangan yaitu : 

“betul yang telah dikatakan oleh ibu Suzanti bahwa setelah 

berbincang dengan klien maka biasanya malamnya itu kita 

hubungi kembali tentang tindak lanjutnya bagaimana. 

Kami biasanya telfon atau chat melalui WhatsApp. Kami 

jelaskan lebih detail lagi apa-apa yang kami lakukan 

karena dengan begitu kan klien akan mudah untuk 

mengerti dan memberikan peluan besar supaya dia mau 

bekerja sama dengan kantor kita ini” (Hasil wawancara 

informan tanggal 9 September 2022). 

 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa setelah berkomunikasi 

dengan klien atau dalam tahapan pengenalan khalayak maka 

selanjutnya adalah proses mempengaruhi klien dengan cara mengulang 

pesan yang telah disampaikan. Tahapan selanjutnya adalah canalizing 

yang dilakukan dengan cara komunikator berusaha memahami dahulu 

kerangka atau keinginan komunikan/klien lalu selanjutnya dilakukan 

perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan klien. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan Madhifa Imran selaku staf administrasi 

bahwa : 

“kita pertama-tama harus memahami dulu apa yang 

diinginkan oleh klien. Seperti apa bentuk kerja sama yang 

diinginkan dan bagaimana tahapan yang diinginkan. 

Setelah itu barulah pihak kami yang menyepakati atau 

terkadang ada sesuatu yang dirubah yang dibicarakan 

terlebih dahulu dengan klien. Kalau dalam dunia 

perdagangan yah biasanya disebut dengan nego, nah 

seperti inilah prosesnya jadi klien dan pihak kantor saling 

bertukar informasi dulu dan dari cara itu bisa diketahui apa 

keinginan klien kita” (Hasil wawancara informan tanggal 9 

September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa 
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dalam proses canalizing komunikator atau pihak kantor notaris terlebih 

dahulu mengetahui kerangka pikir atau keinginan klien, setelah itu 

komunikator berusaha utnuk memberikan masukan atau mempengaruhi 

klien agar bisa menerima masukan yang diberikan pihak kantor notaris. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ira Uniarty selaku staf kantor yaitu : 

“dalam proses selanjutnya biasanya setelah klien 

memberikan informasi tentang apa yang diinginkan maka 

pihak kantor notaris biasanya langsung menjelaskan 

tentang hal yang akan dikerjakan maka dari situlah 

biasanya ada sesuatu yang diubah oleh klien akibat 

pengaruh dari pihak kantor notaris” (Hasil wawancara 

informan tanggal 6 September 2022). 

 

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa proses canalizing itu sangat penting untuk dapat 

membuat sebuah perubahan atau masukan atas apa yang diinginkan 

klien. Selanjutnya dalam proses penyampaian pesan pada kantor 

tersebut terdapat metode penyampaian pesan berdasarkan bentuk isinya 

yaitu informative dan persuasive. Seperti yang dijelaskan oleh ibu 

Suzanti Lukman, S.H M.Kn bahwa : 

“dalam proses penyampaian pesan hal yang sangat penting 

untuk dilakukan adalah bagaimana cara kita 

berkomunikasi. Mesti diperhatikan bahwa hal yang kita 

lakukan adalah memberikan informasi, memberikan 

pengetahun atau kita berikan pendapat kepada klien. Kita 

tidak serta merta menerima permintaan jasa klien akan 

tetapi kita harus tetap mengutamakan hal-hal yang 

dianggap perlu. Jadi sebelum bekerja sama klien harus 

sudah mengetahui kapan, bagaimana dan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi” (Hasil wawancara infroman 

tanggal 6 September 2022). 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak 

kantor harus informative yang artinya harus memberikan informasi 
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yang detail dan mudah untuk dimengerti oleh klien. Selanjutya 

informan M Syaiful menambahkan penjelasan bahwa : 

“selain informative yah kita sebagai pihak pemeberi jasa 

pelayanan harus padani-pandai dalam mebujuk klien. 

Artinya, setelah memberikan informasi yang diperlukan 

makan kita harus bisa membujuk klien agar tetap mau 

bekerja sama dengan kantor kita. Kalau dalam bahasa baku 

tahap ini sering disebut persuasive” (Hasil wawancara 

informan tanggal 9 September 2022) 

 

Dari hasil wawancara diatas didapatkan sebuah kesimpulam 

bahwa dari pihak kantor harus melalui tahap informative dan 

persuasive dalam menyampaiakan pesan. Setelah meyampaikan pesan 

yang dianggap penting maka staf harus bisa membujuk klien agar mau 

melanjutkan kerja sama dengan kantor tersebut. 

4. Menetapkan Media  

Setelah melakukan tahapan penetapan metode komunikasi, hal 

selanjutnya adalah melakukan penetapan media komunikasi. Media 

komunikasi ini ada banyak jumlahnya, komunikator dan komunikan 

menetapkan media komunikasi mana yang sesuai dengan isi pesan 

karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurang masing-masing. 

Menurut informan M.Syaiful selaku staf lapangan mengungkapkan 

bahwa : 

“biasanya kalau kami telah sepakat akan melakukan kerja 

sama, kami saling bertukar nomor telepon. Baik itu nomor 

yang terhubung dengan WA atau nomor yang bisa di 

telepon biasa. Kalau terkait pengiriman dokumen-dokumen 

yang biasanya menyusul kami suruh kirim melalui email 

saja” (Hasil wawancara informan tanggal 9 September 

2022). 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa media yang 

digunakan dalam berkomunikasi selain komunikasi langsung secara 

tatap muka adalah dengan memanfaatkan media komunikasi telepon 

dan email untuk mempermudah jalannya komunikasi. Hal ini juga sama 

dengan apa yang diungkapkan oleh informan Madhifa Imran bahwa : 

“kalau saya kan sebagai staf kantor biasanya saya juga 

mencatat registrasi tamu-tamu atau klien yang datang. 

Dalam hal itu, saya pasti meminta klien untuk mencatat 

nomor telepon yang dapat dihubungi ketika ada hal yang 

ingin ditanyakan” (Hasil wawancara informan tanggal 9 

September 2022). 

 

 

Hal tersebut juga senada dengan apa yang di katakan ibu Suzanti 

Lukman, S.H, M.Kn yaitu : 

“iya memang kita selain berbicara secara tatap muka 

langsung kita juga pastinya manfaatkan handphone apalagi 

zaman sekarang kan media komunikasi itu semakin banyak. 

Jadi semisal ada hal-hal yang perlu di tanyakan kami 

tinggal hubungi melalui media telepon baik itu whatsApp 

ataupun kami telepon secara langsung. (Hasil wawancara 

tanggal 6 September 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa selain berkomunikasi tatap muka secara langsung 

pihak kantor notaris Suzanti Lukman, S.H, M.Kn juga menggunakan 

media telepon dan email untuk mempermudah proses komunikasi 

dengan klien jika suatu waktu ada hal penting yang disampaikan atau di 

pertanyakan.   
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b. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Meningkatkan Jumlah 

Klien di Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H M.Kn 

1. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Jumlah Klien 

Hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan penerapan 

strategi komunikasi terhadap pelayanan jasa tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Hambatan Psikologis Kepentingan (Interset) 

Pada pembahasan sebelumnya terdapat dua metode penyampaian 

pesan yang digunakan pada kantor tersebut yaitu menurut cara 

pelaksanaanya dan menurut bentuk isinya. Dalam penyampaian pesan 

ini disesuaikan dengan kondisi klien sehingga pihak kantor memiliki 

metode dan cara masing-masing dengan tujuan pesan yang disampaikan 

dapat diterima atau dengan tujuan pesan yang disampaikan tersebut 

dapat diterima atau dimengerti oleh klien. Agar komunikasi tepat 

sasaran maka peyampaian pesan hendaklah disampaikan disesuaikan 

dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh komunikan.  

Keadaan psikologis merupakan salah satu hambatan dalam 

menetapkan metode pesan sebagimana hasil wawancara dengan salah 

satu staf yaitu Madhifa Imran bahwa : 

“kalau tentang hambatan komunikasi biasanya yang sering 

terjadi itu berdasarkan kepentingan klien. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa klien yang datang ke kantor ini 

kepentingan dan tujuannya pasti berbeda-beda. Karena 

kepentingan yang berbeda-beda itu maka staf juga harus 

mampu memilah-milah informasi apa yang akan diberikan 

karena infromasi yang disampaikan pun harus sesuai 
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dengan berkas atau dokumen yang akan dikerjakan” (Hasil 

wawancara informan tanggal 6 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah 

satu hambatan komunikasi yang terdapat di kantor tersebut yaitu 

hambatan psikologis kepentingan yang membuat klien menjadi selektif 

dalam menanggapi atau menghayati pesan yang disampaikan. Hal 

tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh informan Ira 

Uniarty yaitu : 

“berdasarkan apa yang saya hadapi pada klien hambatan 

yang biasanya itu dihadapi kan tujuan klien yang berbeda-

beda jadi otomatis pihak kami juga harus menguasai hal-

hal yang ingin di sampaikan. Misal pembuatan akta CV itu 

pengerjaannya berbeda-beda jadi informasi mengenai 

berkas itupun harus berbeda-beda. Dalam sehari kan 

biasanya 2 atau 3 klien jadi harus betul-betul mengetahui 

apa yang harus disampaikan” (Hasil wawancara informan 

tanggal 6 September 2022). 

Ibu Suzanti Lukman, S.H M.Kn juga menambahkan bahwa : 

”kita ketahui bersama bahwa hambatan-hambatan dalam 

berkomunikasi itu banyak, ada karena perbedaan 

kepentingan atau saja karena perbedaan pemahaman. 

Perbedaan kepentingan ini akan membuat klien selektif 

dalam menanggapi atau menerima informasi yang kami 

sampaikan. Mereka hanya akan memperhatikan stimulus 

yang berhubungan dengan kepentingannya. Klien akan 

memilih informasi yang betul-betul dia perlukan untuk 

selesainya tujuan yang dia inginkan” (Hasil wawancara 

informan tanggal 6 September 2022). 

   

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa 

klien yang ditangani memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga 

setiap staf kantor tersebut harus menguasai informasi yang harus 

disampaikan kepada klien berdasarkan dengan kepentingan dan tujuan 

klien. Selain itu juga terdapat hambatan komunikasi berdasarkan 
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psikologis prasangka (Prejudice). Prasangka bisa terbentuk akibat 

perasaan yang tidak percaya dalam diri seseorang seperti yang 

diungkapkan ibu Suzanti Lukman, S.H., M.Kn bahwa : 

“selain itu ada banyak lagi hambatan yang kami hadapi 

dalam melayani klien. Seperti halnya ada klien yang biasa 

nya kurang percaya dengan apa yang akan kami kerjakan 

karena faktor dari luar misalnya mereka pernah bekerja 

sama dengan kantor notaris lain tapi mungkin berkasnya 

ada yang salah atau tidak sesuai. Nah dari situ klien 

terkadang ragu atau kurang yakin lah istilah nya. Itu tugas 

tambahan buat kami bagaimana kami bisa meyakinkan 

klien dengan membuktikan bahwa hasil kerja kami itu baik 

dan teliti” (Hasil wawancara tanggal 6 September 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa ada faktor 

ketidakpercayaan klien atau prasangka buruk yang menjadi hambatan 

dalam menyampaikan informasi. Prasangka ini timbul dari pengalaman 

yang dialami klien sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dalam 

dirinya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan M. Syaiful selaku 

staf lapangan bahwa : 

“sering kali kalau saya sudah dapatkan itu klien mereka 

sering mengulangi menyampaikan agar berkas-berkasnya 

dapat selesai dengan baik karena ada ketakutan tersendiri. 

Seperti halnya pernah ada klien saya yang bekerja sama 

dengan kantor notaris lain diluar kota Makassar tetapi 

berkasnya itu salah atau bisa dikata tidak sesuai dengan 

perjanjian diawal maka dari itu dia takut untuk memberikan 

kepercayaan. Tapi di sisi lain kantor kami itu selalu 

berusaha berikan yang terbaik jika ada yang complain kami 

akan terima dengan baik” (Hasil wawancara tanggal 9 

September 2022) 

 

Dari penjelasan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu 

hambatan psikologis kepercayaan itu muncul dari pengalaman yang 

pernah dialami klien. Klien yang pernah mengalami ketidakpuasan 

dalam bekerja sama dengan kantor notaris akan memiliki rasa yang 
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kurang percaya sehingga menimbulkan keraguan untuk mempercayai 

informasi yang disampaikan oleh pihak kantor  Selain itu juga 

dijelaskan bahwa terdapat pula hambatan psikologis stereotype yang 

merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan 

watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negative. Seperti 

yang diungkapkan oleh informan Ira Uniarty yaitu : 

“biasanya hambatan yang kami hadapi itu ada klien yang 

sering mencap semua hasil kerja kantor notaris itu sama. 

Kadang ada klien yang belum diberikan informasi lengkap 

sudah marah-marah duluan yang menilai kami kerja tidak 

sesuai dengan apa yang klien inginkan. Klien yang seperti 
ini biasanya kami selalu dahulukan untuk menyampaikan 

apa-apa yang mereka inginkan setelah itu baru kami 

berikan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk 

pengerjaan berkasnya” (Hasil wawancara informan tanggal 

6 September 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada 

beberapa klien yang terkadang memberikan tanggapan negative kepada 

staf  kantor. Hal seharusnya yang dilakukan adalah memberikan 

informasi terlebih dahulu kepada klien mengenai hal-hal apa yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan klien. Hal tersebut juga senada 

dengan apa yang disampaikan oleh ibu Suzanti Lukman S.H., M.Kn 

bahwa : 

“salah satu hambatan yang kami hadapi itu karena kan 

biasanya ada klien yang dari luar Makassar mungkin yang 

sebelumnya pernah bekerja sama dengan kantor notaris lain 

tetapi memiliki kesan buruk, nah hal itu mereka ingat terus 

sehingga saat ke kantor kami mereka selalu membanding-

bandingkan hasil kerja kami. Katanya mereka takut kalau 

dokumen-dokumennya salah atau tidak sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan” (Hasil wawancara tanggal 6 

September 2022).  
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  salah satu 

hambatan strategi komunikasi pada kantor tersebut adalah hambatan 

psikologis stereotif yang menejlaskan bahwa ada tanggapan tertentu 

dari orang-orang yang menjadi lawan bicara/komunikan yang mebuat 

komunikator sulit menyapaikan pesan yang ingin disampaikan.  

 

2. Faktor Pendukung Strategi Komunikasi 

Hasil wawancara mengenai faktor pendukung dalam  penerapan 

strategi komunikasi terhadap pelayanan jasa di kantor notaris Suzanti 

Lukman, S.H M.Kn dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Adanya Kontak Sosial 

Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak 

yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak 

sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan 

kontak tidak langsung. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Suzanti 

Lukman, S.H M.Kn bahwa : 

“menurut saya salah satu hal yang mendukung berhasilnya 

kami mendapatkan klien adalah karena kami bertemu 

secara langsung karena jika secara langsung kami dapat 

menjelaskan secara detail kinerja atau hal-hal apa yang 

dibutuhkna oleh klien” (Hasil wawancara informan tanggal 

6 September 2022 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa salah satu 

faktor yang mendukung berhasilnya strategi komunikasi adalah dengan 

adanya kontak sosial yaitu tatap muka atau pertemuan secara langsung. 

Pertemuan secara langsung memberika kebebasan kepada pihak kantor 

notaris untuk menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh klien. Hal serupa 
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juga diungkapkan oleh informan Ira Uniarty yaitu : 

“berkaitan dengan kontak sosial berarti sudah terkait 

dengan sesuatu yang mendorong berhasilnya kantor ini 

mendapatkan klien. Ketika kami bertemu secara langsung 

akan besar peluang untuk berhasil membuat klien ingin 

bekerja sama dengan kami. Berbeda jika kami hanya 

mengobrol melalui chat atau telepon karena masih ada 

kemungkinan kecil klien kurang yakin dengan apa yang 

kami katakan” (Hasil wawancara informan tanggal 6 

September 2022). 

 

Hal senada juga disampaikan oleh informan M. Syaiful bahwa : 

“sering kali saya temukan dilapangan bahwa klien dengan 

pihak kantor kami yag bertemu secara langsung atau tatap 

muka itu pasti percaya dan ingin bekerja sama dengan 

kami. Karena sebagian besar yang saya temui itu saya 

jelaskan secara rinci toh apa-apa yang penting untuk 

menyelesaikan permintaan klien. Beda jika kita bicara lewat 

telepon mungkin ada hambatan jaringan jelek sehingga 

putus-putus suara jadi klien tidak terlalu tertarik untuk 

bekerja sama dengan kantor ini” (Hasil wawancara 

informan tanggal 9 September 2022) 

 

Dari hasil wawancara yang didapatkan maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya kontak sosial yaitu pertemuan secara langsung atau 

tatap muka dapat mempengaruhi berhasilnya strategi komunikasi untuk 

mendapatkan klien. Pertemuan secara langsung memiliki peluang yang 

sangat besar untuk mempengaruhi klien agar tertarik dan mau bekerja 

sama dengan kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H, M.Kn 

b. Adanya Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau 

beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan 

menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang 

lain. Sama halnya pada kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H 
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M.Kn yang sangat mengedepankan komunikasi yang baik agar dapat 

meningkatkan jumlah klien. Seperti yang diungkapkan oleh informan 

Madhifa Imran bahwa : 

“komunikasi yang baik tentunya sangat mempengaruhi 

saat kami ingin mendapatkan klien. Ketika kami 

memahami klien atau cara bicara kami tentunya kami juga 

akan lebih mudah untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan 

klien. Komunikasi juga pastinya sangat penting karena kan 

secara keseharian kita membutuhkan komunikasi 

sehinggal dalam bekerja pun kami harus memiliki skill 

komunikasi yang baik” (hasil wawancara informan tanggal 

6 September 2022) 

 

Hal tersebut juga senada dengan apa yang di sampaikan oleh 

informan M. Syaiful bahwa : 

“tentunya kami harus tingkatkan juga skill dalam 

berkomunikasi agar kami bisa dapat klien lebih baik. 

Karena menurut ku dek semakin bagus cara ta 

berkomunikasi semakin cepat juga kita dapat klien yang 

mau bekerja sama” (hasil wawancara informan tanggal 9 

September 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa dalam meningkatkan jumlah klien pihak kantor 

tersebut harus selalu meningkatkan skill dalam berkomunikasi agar 

mudah untuk menyampaikan informasi kepada klien sehingga calon klien 

lebih cepat untuk ingin bekerja sama dengan kantor tersebut. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Strategi Komunikasi  

Strategi komunikasi merupakan taktik atau cara berkomunikasi 

yang disusun berdasarkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan agar 

hasil yang dicapai sesuai dengan target. Menurut Abidin (2015), untuk 
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dapat membuat rencana dengan baik maka ada beberapa langkah yang 

harus diikuti untuk menyusun strategi komunikasi yaitu mengenal 

khalayak, merumuskan pesan, menetapkan metode dan menetapkan media 

komunikasi yang digunakan.  

a. Mengenal Khalayak 

Faktor pertama dalam merumuskan strategi komunikasi adalah 

mengenal khalayak atau komunikan. Yang dimaksud dengan komunikan 

adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang di kirim oleh komunikator. 

Pihak yang menjadi sasaran tersebut bisa seseorang atau sejumlah orang. 

Sejumlah orang yang dijadikan sasaran itu.  

Berdasarkan hasil penellitian diperoleh hasil bahwa pengenalan 

terhadap khalayak merupakan strategi utama yang harus dilakukan. 

Strategi komunikasi adalah taktik atau langkah awal dalam menyusun 

perencanaan kegiatan, kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H. 

M.Kn menerapkan strategi komunikasi mengenal khalayak yang sangat 

penting dan mempengaruhi tercapainya tujuan yang diinginkan pemilik 

kantor.  

Khalayak bukanlah pihak yang pasif yang akan selalu menuruti dan 

mengikuti apa kemauan dari komunikator. Tetapi khalayak merupakan 

pihak yang aktif yang mereka bisa memutuskan untuk mengikuti atau tidak 

mengikuti kemauan dari komunikator. Oleh karena itu, pihak komunikator 

wajib dan harus mengenal khalayak. Dalam mengenal khalayak 

komunikator harus megetahui kerangka pengalaman dan kerangka 
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referensi khalayak secara tepat (Anwar Arifin, 1984). 

b. Menyusun pesan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa staf  pelayanan 

harus memberikan pelayanan terbaik serta membantu memberikan solusi.. 

suatu pesan akan bisa menarik perhatian komunikan apabila pesan tersebut 

mampu memberikan harapan atau hasil yang baik terhadap masalah atau 

kebutuhan yang dihadapi oleh komunikan. Pesan yang bagus tidak hanya 

sekedar berhubungan dengan kebutuhan atau yang dihadapi oleh 

komunikan. Pesan yang bagus tidak hanya sekedar berhubungan dengan 

kebutuhan atau masalah dari komunikan tetapi pesan tersebut juga harus 

mampu memberikan jawaban terhadap masalah klien. 

Suatu pesan akan bisa menarik perhatian komunikan apabila pesan 

tersebut mampu memberikan harapan atau hasil yang baik terhadap 

masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh komunikan. Sehingga isi 

pesan atau materi yang hendak kita sampaikan agar menarik bagi 

komunikan maka materi kita harus sesuai dengan kebutuhan dari 

komunikan. Selain isi pesan harus sesuai dengan kebutuhan komunikan, 

Wilbur Schramm menjelaskan bahwa hal lain yang bisa membuat menarik 

perhatian khalayak adalah pesan tersebut harus availability (mudah 

diperoleh) dan Contras (Kontras), dan kedua hal ini menyangkut 

penggunaan tanda – tanda komunikasi (sign of communication) dan 

penggunaan mediumnya (Wilbur Scrhamm, 1955). 
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c. Penetapan metode 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan 

metode itu sangat penting untuk dapat membuat sebuah perubahan atau 

masukan atas apa yang diinginkan klien. Selanjutnya dalam proses 

penyampaian pesan pada kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H. 

M.Kn terdapat metode penyampaian pesan berdasarkan bentuk isinya 

yaitu informatif dan persuasif.  

Arifin dalam buku Strategi Komunikasi menyatakan bahwa 

dalam  mencapai efektifitas dari suatu komunikasi, selain tentunya dari 

kemantapan isi  pesan yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan 

sebagainya, maka metode komunikasi akan turut mempengaruhi 

penyampaiannya pesan oleh komunikator kepada komunikan (Widianto 

Lutfi Alfia, 2017 : 43) 

d. Penetapan media 

 

Media komunikasi ada banyak jumlahnya, komunikator dan 

komunikan menetapkan media komunikasi mana yang sesuai dengan isi 

pesan karena setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa selain 

berkomunikasi tatap muka secara langsung pihak kantor notaris Suzanti 

Lukman, S.H, M.Kn juga menggunakan media telepon dan email untuk 

mempermudah proses komunikasi dengan klien jika suatu waktu ada hal 

penting yang disampingkan atau dipertanyakan. 

Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Media dalam pengertian disini bisa 
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berupa media massa yang mencakup surat kabar, radio, film, televisi, dan 

internet. (Widianto Lutfi Alfia, 2017 : 51) 

2. Faktor Penghambat dan Pendukung 

a. Faktor Penghambat Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Jumlah 

Klien 

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau 

mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan 

komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pemahaman terhadap pesan 

yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang 

sesuai. (Ghina, 2020).  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah 

satu hambatan strategi komunikasi pada kantor Notaris & PPAT Suzanti 

Lukman, S.H, M.Kn adalah hambatan psikologis kepentingan menurut 

pendapat Wilbur Scrhamm dalam Onong Udjana (2003) artinya setiap 

klien membutuhkan informasi dan keinginan yang berbeda-beda sehingga 

pihak kantor harus lebih jeli dalam menjelaskan kebutuhan klien sehingga 

tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selain 

itu juga terdapat hambatan psikologis prasangka Menurut Effendi (2008) 

yang artinya ada beberapa klien yang memiliki prasangka buruk terhadap 

kinerja kantor misalnya klien yang telah mendapatkan hasil kerja yang 

buruk dari kantor lain sehingga pada saat ingin bekerja sama dengan 

kantor selalu mewaspadai agar apa yang mereka inginkan dijalankan 

dengan baik. Selanjutnya Hambatan Psikologis Stereotif Menurut, Effendi 

(2008) yang  menjelaskan bahwa ada tanggapan tertentu dari orang-orang yang 
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menjadi lawan bicara/komunikan yang membuat komunikator sulit menyampaikan 

pesan yang akan disampaikan. 

b. Faktor Pendukung Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Jumlah 

Klien.  

Menurut Soekanto & Budi (2015), Faktor  pendukung berhasilnya 

strategi komunikasi adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. 

Strategi komunikasi dengan kontak sosial yaitu tatap muka atau pertemuan 

secara langsung. Pertemuan tersebut akan memberikan kebebasan kepada 

pihak kantor untuk menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh klien. Selain 

itu dalam meningkatkan jumlah klien pihak kantor harus selalu 

meningkatkan skill dalam berkomunikasi agar mudah untuk menyampaikan 

informasi kepada klien sehingga calon klien lebih cepat untuk ingin bekerja 

sama dengan kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H. M.Kn. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai strategi 

dalam meningkatkan jumlah klien di kantor Notaris & PPAT Suzanti 

Lukman, S.H., M.Kn. adapun  kesimpulannya yaitu sebagai berikut : 

1. Kantor Notaris & PPAT Suzanti Lukman, S.H., M.Kn dalam 

meningkatkan jumlah klien menggunakan teori strategi komunikasi 

yaitu : 

a. Mengenal khalayak merupakan langkah awal dalam menyusun 

perencanaan kegiatan, karena mengenal klien terlebih dahulu dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan yang diinginkan.  

b. Penyampaian pesan oleh staf kantor tersebut harus menggunakan 

bahasa yang baik dan sopan agar mudah dipahami dan diingat oleh 

klien.   

c. Metode penyampaian pesan yang digunakan yaitu redundancy, 

canalizing, informative, persuasive, educative dan coersive. 

d. Penetapan media artinya menetapkan media atau saluran apa yang 

akan digunakan dalam menyampaikan informasi kepada klien 

contohnya bertemu secara langsung atau tatap muka, melalui 

pembicaraan via telepon dan penyampaian pesan melalui via 

whatsApp dan Email. 
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2. Faktor penghambat dan faktor pendukung  

a. Faktor penghambat yaitu hambatan psikologis kepentingan artinya 

setiap klien membutuhkan informasi dan keinginan yang berbeda-

beda sehingga pihak kantor harus lebih jeli dalam menjelaskan 

kebutuhan klien. Selain itu juga terdapat hambatan psikologis 

prasangka yang artinya ada beberapa klien yang memiliki prasangka 

buruk terhadap kinerja kantor notaris. Selanjutnya terdapat hambatan 

psikologis stereotif (stereotype) artinya gambaran atau tanggapan 

tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan 

lain yang bercorak negatif. 

b. Faktor pendukung yaitu karena adanya kontak sosial dan adanya 

komunikasi. Kontak sosial dimaksudkan sebagai pertemuan langsung 

untuk menyampaikan informasi penting antara pihak kantor tersebut 

dengan calon klien. Sedangkan adanya komunikasi dimaksudkan 

sebagai adanya proses penyampaian pesan oleh kedua belah pihak 

baik komunikasi secara langsung ataupun melalui via telepon. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai strategi 

komunikasi dalam meningkatkan jumlah klien di kantor Notaris & PPAT 

Suzanti Lukman, S.H., M.Kn Makassar, adapaun saran yang disampaikan 

sebagai berikut : 

1. Agar pihak kantor terus meningkatkan skill dalam berkomunikasi agar 

klien lebih cepat tertarik untuk melakukan kerja sama sehingga juga 
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menguntungkan untuk kantor notaris. Skill komunikasi yang 

dimaksudkan adalah keterampilan komunikasi yang wajib dimiliki 

agar bisa membangun dan membina hubungan dengan klien dimana 

saja baik dalam lingkup kantor untuk saling bekerja sama maupun 

diluar lingkungan kantor. 

2. Agar pihak kantor sebaiknya lebih memanfaatkan sosial media untuk 

memperkenalkan jasa yang diberikan agar masyarakat luas lebih 

mengetahui kantor tersebut misalnya melalui media sosial seperti 

instagram dan facebook yang saat ini sangat banyak digunakan oleh 

masyarakat.  

C. Pesan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai strategi 

komunikasi dalam meningkatkan jumlah klien di kantor Notaris & PPAT 

Suzanti Lukman, S.H M.Kn Makassar, adapaun pesan yang disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Tetap menjalin komunikasi yang baik, lebih megedepankan 

kenyamanan, dan tetap menjaga hubungan baik dengan klien. 

2. Pesan saya semoga Kantor notaris Suzanti Lukman, S.H., M.Kn 

menjadi instansi yang sukses dan berkembang lebih dari yang 

sebelumnya, semakin banyak minat klien, semoga visi dan misi kantor 

dapat tercapai. 
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