
Penulisan pesan-pesan persuasif

Burgon & Huffner

komunikasi persuasi :

• Proses komunikasi yang bertujuan 
mempengaruhi pemikiran dan pendapat mempengaruhi pemikiran dan pendapat 
orang lain agar menyesuaikan pendapat dan 
keinginan komunikator. 

•Proses komunikasi yang mengajak atau 
membujuk orang lain dengan tujuan 
mengubah sikap, keyakinan dan pendapat 
sesuai keinginan komunikator. 
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Persuasi dilakukan secara rasional dan secara 

emosional

�Secara rasional :

Komponen kognitif pada diri seseorang dapat 

dipengaruhi. (Aspek yang dipengaruhi berupa 

ide ataupun konsep). ide ataupun konsep). 

�Secara emosional: 

Menyentuh aspek afeksi : yang berkaitan 

dengan kehidupan emosional seseorang. 

Melalui cara emosional, aspek simpati dan 

empati seseorang dapat digugah.
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1. Sumber

2. Pesan

3. Saluran

4. Penerima

Ruang Lingkup Komunikasi Persuasif

4. Penerima

5. Efek

6. Umpan balik

7. Konteks situasional
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Komponen Komunikasi Persuasi

a. Claim :

pernyataan tujuan persuasi baik yang tersurat 

(eksplisit) maupun tersirat (implisit). Misalnya, 

(iklan yg menyatakan dg lugas ajakannya untuk 

membeli suatu produk atau jasa ttt.membeli suatu produk atau jasa ttt.

Scr implisit misalnya, (iklan rokok yang tidak 

pernah menyatakan terang-terangan untuk 

mengajak audience-nya merokok. Mereka akan 

mengidentikkan dengan suatu fenomena 

menarik dan mudah diingat. 
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b. Warrant :

Perintah yang dibungkus dengan ajakan   

atau bujukan sehingga terkesan tidak 

memaksa. Misalnya iklan yang diikuti memaksa. Misalnya iklan yang diikuti 

dengan kata “ayo”, “mari” dan lain 

sebagainya.
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Penulisan pesan-pesan persuasif

A. Perenc Pesan-Pesan Persuasif

Persuasi : Usaha utk mengubah sikap,
kepercayaan atau tindakan audiens utk
mencapai tujuan.

Contoh : iklan gula tropicana; permintaanContoh : iklan gula tropicana; permintaan
pimpinan untuk datang tepat waktu melalui
pertemuan

Persuasi efektif : Kemampuan menyampai

kan pesan, sehingga audiens punya pilihan dan
membuat mereka setuju.
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Penyampaian pesan persuasif :

1.internal orgns: menjual ide atau gagasan kepada orang lain
(membujuk pimpinan menyediakan fasilitas IT ), memberi
saran agar SOP efisien, mengumpulkan suatu dukungan utk
keg ttt (mengajak teman-teman mengumpulkan dana untuk
menyumbang keg sosial).

2. Eksternal orgnss: kegiatan untuk mendapatkan dana atau
kerjasama ( FE UNRI melakukan kerjasama dengan perush utk
pemagangan mhs dlm rangka memperkenalkan mhs dg duniapemagangan mhs dlm rangka memperkenalkan mhs dg dunia
bisnis, dan memudahkan memperoleh pekerjaan ).

Pesan persuasi tdk hanya mengkomunikasi pesan,ttp menuntut
audiens melakukan sesuatu.

Aktivitas yg dilakukan : analisis audiens; pertimb perb budaya,
gunakan pendekatan langs dan tdk langs.
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Analisis audiens 

Mulailah dg pertanyaan :siapakah audiens anda?, apa yg anda
inginkan kpd mrk utk melakukan sesuatu?, apa kebutuhan mrk?
Bgmn kredibitas anda sbg penyampai pesan?, bgmn budaya

orgn anda mempengaruhi mrk?

Kebutuhan manusia menurut Maslow (hirarchi kebutuhan):

1.Kebutuhan fisiologis

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan

3. Kebutuhan Sosial3. Kebutuhan Sosial

4. Kebutuhan Status

5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Pertimbangkan Perbedaan Budaya

Memilih pendekatan Organisasional

Langsung : audiens objektif, senang pesan disampaikan dg
segera

tdk lansg
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B. Mengembangkan Pesan-Pesan Persuasif 

Empat komponen penting pesan persuasif :

1. Menetapkan kredibilitas

menumbuhkan kredibitas : *melalui fakta, jadilah seorang menguasai bdg ttt,

objektif, sikap hormat, jujur, pengalaman ltr belakang baik sikap

kepercayaan,dll membantu kredibilitas sdr.

2. Kerangka Argumentasi

Gunakan konsep AIDA (attention, Interest, Desire, Action)

perhatian, minat, hasrat, tindakan).perhatian, minat, hasrat, tindakan).

3. Memilih Daya Pemikat

gunakan logika dan emosional dan pertimbangan etika.

C. MENULIS PERMINTAAN PERSUASIF

Gunakan konsep AIDA baik permintaan persuasif utk tindakan maupun untuk

permintaan dan aaduan persuasif untuk penyesuaian
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D. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana 

1.Pesan Penjualan dikirim oleh orgnss laba

2.Pesan permohonan bantuan dana oleh orgnss non laba

Tetapi punya tujuan yang sama.

PERENC PESAN-PESAN PENJUALAN

Tujuannya utk mendptkan pemahan ttg produk (apa jenis produk, bgm
kualitas produk, bgm cara kerja dan manfaat produk, bgm pengiriman,
pengepakan produk dsb)pengepakan produk dsb)

Analisis audien : fokuskan pd bgm kebutuhan, minat, emosional (apa
manfaat yg bisa diperoleh, bgm kualitas produk, bgm sarana promosi
produk, dan tentukan harga produk)

Fokuskan pd poin perhatian penjualan produk (harga, kualitas, pelayanan)

Menyampaikan pesan-pesan penjualan (surat, brosur, sample, kartu, tlp,
surat elektronok, iklan media massa, internet)
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PENGORGANISASIAN DAN KOMPOSISI PESAN-PESAN PENJUALAN

Gunakan konsep AIDA

• Membangun minat (perkenalkan contoh produk terbaru, berikan ilustrasi 
dan solusi atas suatu masalah)

• Membangun minat (tempatkan titik penjualan pd paragraf awal ;kelebihn 
dan keunggulan produk)

• Meningkatkan hasrat (ungkapan dg kata-kata, gambar, bagan yg 
menarik)

• Motivasi tindakan : yakinkan utk memenuhi harapan audience 
(pengiriman produk cepatn dan tepat waktu, cantumkan diskon, (pengiriman produk cepatn dan tepat waktu, cantumkan diskon, 
penawaran khusus, hadiah, kesempatan uji produk, dan garansi)

PERENCANAAN PESAN-PESAN BANTUAN DANA

Yakinkan audien akan pentingnya dana yg dibutuhkan, pahami pembaca, bhs, 
manfaat dan latarbelakang pembaca.

Caranya :

• Jelaskan kebutuhan scr spesifik

• Tunjukkan akan pentingnya donasi yg kt sumbangkan pd pihak lain

• Jelaskan brp jumlah donasi yg dibutuhkan

• Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yg berikan
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3 JENIS POLA KOMUNIKASI (Burgon & Huffner, 2002

1.Komunikasi asertif : kemampuan komunikasi 

yang mampu menyampaikan pendapat secara 

lugas kepada orang lain (komunikate) namun 

tidak melukai atau menyinggung secara verbal tidak melukai atau menyinggung secara verbal 

maupun non verbal (tidak ada agresi verbal dan 

non verbal).
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2.Komunikasi pasif, yaitu pola komunikasi 

yang tidak mempunyai umpan balik yang 

maksimal sehingga proses komunikasi 

seringkali tidak efektif.

3.Komunikasi agresif, yaitu pola komunikasi 

yang mengutarakan pendapat/ informasi yang mengutarakan pendapat/ informasi 

atau pesan secara lugas namun terdapat 

agresi verbal maupun non verbal.
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Pendekatan Dasar Komunikasi Persuasi 

Aristotle: ada 3 pendekatan dasar dalam komunikasi yang mampu 

mempengaruhi orang lain, yaitu;

• Logical argument (logos), yaitu penyampaian ajakan menggunakan 

argumentasi data-data yang ditemukan. 

• Psychological/ emotional argument (pathos), yaitu penyampaian 

ajakan menggunakan efek emosi positif maupun negatif. Misalnya, ajakan menggunakan efek emosi positif maupun negatif. Misalnya, 

iklan yang menyenangkan, lucu dan membuat kita berempati

• Argument based on credibility (ethos), yaitu ajakan atau arahan 

yang dituruti oleh komunikate/ audience karena komunikator 

mempunyai kredibilitas sebagai pakar dalam bidangnya. Contoh, 

kita menuruti nasehat medis dari dokter,. Hal ini semata-mata 

karena kita mempercayai kepakaran seseorang dalam bidangnya.
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Pendekatan Komunikasi Persuasi yang 

Efektif Menurut Burgon & Huffner (2002)

1. Pendekatan berdasarkan bukti, yaitu mengungkapkan 
data atau fakta yang terjadi sebaga bukti 
argumentatif agar berkesan lebih kuat terhadap 
ajakan.

2. Pendekatan berdasarkan ketakutan, yaitu 2. Pendekatan berdasarkan ketakutan, yaitu 
menggunakan fenomena yang menakutkan bagi 
audience atau komunikate dengan tujuan mengajak 
mereka menuruti pesan yang diberikan komunikator. 
Misalnya, bila terjadi kejadian luar biasa (KLB) demam 
berdarah maka pemerintah dengan pendekatan 
ketakutan dapat mempersuasi masyarakat untuk 
mencegah DBD.
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3. Pendekatan berdasarkan humor, yaitu menggunakan 

humor atau fantasi yang bersifat lucu dengan tujuan 

memudahkan masyarakat mengingat pesan karena 

mempunyai efek emosi yang positif. Contoh, iklan-

iklan yang menggunakan bintang comedian atau 

menggunakan humor yang melekat di hati 

masyarakat.

4. Pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan 4. Pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan 

pilihan kata yang mudah diingat (memorable) oleh 

komunikate dg tujuan membuat efek emosi positif 

atau negative. Misalnya, iklan rokok dengan diksi 

“nggak ada loe nggak rame…”. 
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PENDEKATAN TINDAKAN 

KOMUNIKASI 

Menurut Rousydi terdapat beberapa indikator 
efektivitas persuasi dari sudut pandang audience, 
yaitu;

1. Audiens mempunyai pemikiran yang sama 
dengan komunikatordengan komunikator

2. Audiens berempati dengan komunikator

3. Audiens mengubah sikap

4. Audiens melakukan internalisasi dan 
mempertahankan nilai-nilai yang dipersuasikan 
oleh komunikator
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Trik dalam Komunikasi Persuasif

1. Bercermin dengan orang lain

2. Kelangkaan

3. Membalas budi

4. Waktu yang tepat4. Waktu yang tepat

5. Keserasian

6. Obrolan yang cair

7. Menggiring

8. Benefit

9. Teman-teman dan penguasa
Nurjanah. M.Si                                              

Dosen Komunikasi UNRI



Etika komunikasi persuasif

• Etika komunikasi persuasif adalah seperangkat 
aturan-aturan dalam mempraktekkan komunikasi 
persuasif agar tidak menjadi propaganda. 

Dalam prakteknya, saat komunikasi persuasif 
dilakukan maka komunikator tidak diperkenankan dilakukan maka komunikator tidak diperkenankan 
untuk:

1. Menggunakan data palsu

2. Tidak diperkenankan secara sengaja 
menggunakan alasan yang meragukan atau 
tidak masuk diakal (tidak logis).
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3. Tidak diperkenankan menyatakan diri 

sebagai ahli pada subyek tertentu, 

padahal bukan ahlinya. Tidak 

diperkenankan juga mengaku telah 

diberi informasi oleh ahlinya padahal 

tidaktidak

4. Tidak diperkenankan untuk mengajukan 

hal-hal yang tidak berkaitan untuk 

mengalihkan perhatian dari isyu yang 

sedang menjadi perhatian
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5. Tidak diperkenankan untuk meminta 
kepada target sasaran (pembaca/ pemirsa) 
untuk mengaitkan ide atau proposal yang 
diajukan dengan nilai-nilai yang emosional, 
motif-motif tertentu, atau tujuan-tujuan 
yang sebenarnya tidak ada kaitannya.

6. Tidak diperkenankan untuk menipu 
khalayak dengan menyembunyikan tujuan khalayak dengan menyembunyikan tujuan 
sebenarnya, atau kepentingan pribadi/ 
kelompok yang diwakilkan, atau 
menggunakan posisi pribadi sebagai 
penasehat saat memberikan sisi pandang 
tertentu.
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7. Jangan menutup-nutupi, membelokkan, atau 

sengaja menafsirkan dengan salah angka, 

istilah, jangkauan, intensitas, atau konsekuensi 

logis yang mungkin diakibatkan di masa depan.

8. Tidak diperkenankan untuk menggunakan 

pembelaan emosional yang tidak disertai bukti, pembelaan emosional yang tidak disertai bukti, 

latar belakang, atau alasan yang tidak dapat 

diterima apabila target penerima memiliki 

kesempatan dan waktu untuk menyelidiki 

subyek tersebut sendiri kemudian menemukan 

sesuatu yang lain/ bertentangan.
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9. Tidak diperkenankan untuk 
menyederhanakan sebuah situasi yang 
yang sebenarnya kompleks, sehingga 
terlihat sebagai hitam dan putih saja, hanya 
memiliki dua pilihan atau pandangan, dan 
(polar views).

10.Tidak diperkenankan untuk mengaku 
sebuah kepastian sudah dibuat padahal 
situasinya masih sementara, dan derajat situasinya masih sementara, dan derajat 
kemungkinan situasi masih dapat berubah 
sebenarnya lebih akurat.

11.Tidak diperkenankan menganjurkan 
sesuatu yang kita secara pribadi 
sebenarnya juga tidak percaya.
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Beberapa cara mempengaruhi orang 

lain (persuasi).

1. Jika ingin melarang atau menganjurkan orang untuk bersikap 

perilaku tertentu maka berikan alasan yang Availability 

(memungkinkan, dapat dilaksanakan dan ada sarananya) dan 

Relevance (berhubungan, bermanfaat, tepat/pantas/sesuai). 

Contoh : Jika akan menganjurkan pekerja untuk tidak Contoh : Jika akan menganjurkan pekerja untuk tidak 

melakukan pungli/korupsi, berikan pandangan bahwa 

perbuatan itu akan berdampak negatip bagi harga diri dan 

keluarganya. Jika melarang merokok kepada anak maka 

jangan gunakan alasan kesehatan melainkan alasan dengan 

merokok napas menjadi bau, gigi hitam sehingga tidak 

menarik bagi lawan jenisnya.
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2. Jika menawarkan gagasan, ide atau sesuatu, 
berikan argument (dasar berpikir) yang 
subjektif. Contoh : jika menawarkan pakaian 
kepada seorang remaja berikan argument 
bahwa teman wanitanya akan senang, bahwa teman wanitanya akan senang, 
bertambah keren, model sedang trendi dll. Jika 
menawarkan kepada orang tua berikan 
argument tentang harga yang murah, kwalitas 
yang baik, merek terkenal dll.
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2. Beberapa pola pikir persuasif yang perlu 
ditanamkan kepada mitra bicara:

4. Bila orang lain/banyak melakukan sesuatu kita 
seharusnya juga melakukannya, sungguh 
keterlaluan dan tidak enak jika tidak ikut 
melakukannya.

• Bila kita menyukai seseorang, dengan sendirinya • Bila kita menyukai seseorang, dengan sendirinya 
kita lakukan saja yang dilakukannya. Idola kita saja 
mau melakukannya, mengapa kita tidak ikutan ?

• Bila pimpinan kita yang mengatakannya atau 
melakukannya, kita harus percaya, jangan berdebat 
lagi.
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• Bila seseorang memberikan sesuatu, kita 

harus membalasnya, jangan sampai kita 

berhutang budi pada orang lain.

• Jika anda telah mengakuinya, lakukan secara 

konsisten, bukankah anda sudah setuju (atau konsisten, bukankah anda sudah setuju (atau 

tidak setuju) jangan mencla-mencle. Arahkan 

orang untuk menjawab “ya” jika mengajukan 

pertanyaan pendahuluan
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5. Berikan keuntungan (benefit) yang sesuai 
dengan kebutuhan orang .Jenis jenis kebutuhan 
adalah : kasih sayang, keunggulan, 
penghargaan, keamanan, ketamakan, 
pengakuan, kekuasaan, kebebasan, kebanggaan 
dan kemerdekaan.
Beberapa alat untuk memanipulasi kebutuhan 
antara lain :

• Pujian secara halus dan tidak langsung.• Pujian secara halus dan tidak langsung.

• Cap sebagai orang yang jujur, baik, taat 
beribadah dll

• Membuat orang merasa dibutuhkan.

• Memberikan tantangan yang mampu 
dilaksanakan.
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1. Beberapa teknik persuasi lainnya :

• Membuat orang merasa bahwa apa yang 
dilakukannya adalah atas kehendaknya 
sendiri bukan atas kehendak orang lain. 
Contohnya : “Sungguh luar biasa bahwa 
unit kerja ini telah berhasil mencapai 
keuntungan yang besar atau saya bangga keuntungan yang besar atau saya bangga 
atas semua prestasi yang telah anda 
peroleh dan bukanlah hal yang sulit bagi 
anda untuk meningkatkan prestasi di masa 
yad”.
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• Meminta sesuatu yang lebih tinggi/besar dari 
yang sebenarnya. 
Contoh: Meminta orang-orang berpartisipasi 
langsung untuk membersihkan sampah dan 
lingkungan rumah, jika ada penolakan maka 
ganti permintaan agar menyumbang uang saja 
(yang merupakan tujuan semula).

• Mengaitkan permintaan dengan kepentingan • Mengaitkan permintaan dengan kepentingan 
umum bukan kepentingan pribadi. Contoh: 
“Bukan untuk saya/ demi keluarga, demi 
bangsa/ atas nama rakyat/ demi kepentingan 
perusahaan” dll.

• Gunakan kata pembuka : “Saya setuju/ sepakat/ 
sepaham/ mengerti dengan pendapat anda”.
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Contoh Komunikasi persuasif dalam melayani 

nasabah 

Menciptakan suasana akrab. 

1. Mulailah dengan senyum yang tulus (sinkron dengan perasaan hati) 
dan menyapa nasabah terlebih dahulu dengan menyebutkan 
namanya.

2. Tampilkan postur tubuh yang menunjukkan keterbukaan misal: 
tangan dan kaki dalam posisi terbuka (seperti akan memeluk).

3. Upayakan terjadinya sentuhan keakraban seperti : jabat tangan 3. Upayakan terjadinya sentuhan keakraban seperti : jabat tangan 
dengan erat atau memeluk bahu.

4. Mencondongkan tubuh ke mitra bicara sehingga nasabah merasa 
diterima dan diperhatikan.

5. Pandangan mata tertuju pada lawan bicara sambil terus tersenyum. 
Jangan bicara dengan mengalihkan pandangan ke objek lain

Nurjanah. M.Si                                              

Dosen Komunikasi UNRI

7. Sering menganggukkan kepala atau mengganggukan mata 

seirama dengan ritme bicara nasabah.

8. Menyapa terlebih dahulu dengan pertanyaan yang hanya perlu 

dijawab dengan sikap dan senyum. Contoh: “Hari ini cuacanya 

cerah sekali” atau memberikan pujian halus dengan tulus 

seperti: “Dimana anda menjahit pakaian ini/ dimana anda 

membeli tas ini/ bagus sekali mobil anda”

9. Melakukan teknik mirroring (cermin) dengan nasabah 9. Melakukan teknik mirroring (cermin) dengan nasabah 

(menyesuaikan posisi/gerak tubuh, bahasa, kata-kata, intonasi, 

perasaan, cerita pengalaman, selera makanan/pakaian/mobil, 

hobbi dll).

10.Membuat suasana santai tidak tegang, selingi dengan humor, 

canda riang dan pembicaraan ringan tidak serius.
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10.Berikan sesuatu terlebih dahulu kepada 
nasabah misalnya: pujian atau informasi 
yang menarik dan menyenangkan dll

11.Buatlah kesan bahwa kita adalah 11.Buatlah kesan bahwa kita adalah 
sahabat/orang baik yang akan membantu 
semua permasalahan dan membantu 
memenuhi kebutuhan/keinginan nasabah.
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Beberapa sikap perilaku yg harus 

diperhatikan oleh Customer Service

1. Jangan mengeluh, mengomel, mencela, 

mencaci, memarahi dan mengkritik nasabah. 

Tidak ada orang yang senang jika diperlakukan 

seperti itu.seperti itu.

2. Jika terpaksa mengkritik, kritiklah secara halus 

perilakunya bukan karakter atau pribadinya.

3. Jangan menunjukkan sikap bermusuhan, 

otoriter dan egois, robohkanlah tembok 

pembatas antara CS dan nasabah.
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4. Memberikan penghargaan yang tulus atas 
keterbukaan, kerjasama dan kejujuran nasabah. 
Contoh: “Saya sangat berterimakasih kepada 
bapak yang telah bersedia menjadi nasabah 
setia kami”.

5. Mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah, 
dan membantu agar mereka dapat 
memperolehnya. Contoh: “Jika bapak ingin 
mendapatkan produk simpanan yang paling mendapatkan produk simpanan yang paling 
menguntungkan, saya akan bantu memberikan 
beberapa saran”.

6. Jadilah pendengar yang baik dengan 
memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 
banyak berbicara, ajukan beberapa pertanyaan 
terbuka. Jangan melakukan hal yang sebaliknya.
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7. Menghindari perdebatan panjang terutama 
debat kusir (tanpa dasar).

8. Jika CS mengatakan hal yang salah, akui 
dengan cepat dan jangan segan untuk 
meminta maaf.

9. Dapat melihat masalah dari berbagai sudut 
pandang termasuk sudut pandang nasabah pandang termasuk sudut pandang nasabah 
sehingga keputusan lebih objektif.

10.Bersimpati/menghargai pendapat, jawaban, 
alasan, ide atau gagasan nasabah. Contoh: 
“Saran dari bapak sangat baik, mari kita 
bahas bagaimana cara mewujudkannya”.
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11. Mengajukan pertanyaan sebagai pengganti perintah 

langsung. Contoh:”Kami membutuhkan foto copy identitas, 

apakah bapak menyimpannya ?” 

12. Memberikan reputasi yang baik atau kepercayaan kepada 

auditee untuk memenuhi komitmen/janjinya. Contoh:”Saya 

sangat yakin dan percaya bahwa bapak dapat memenuhi 

pembayaran bunga kredit setiap bulan”.

13. Memberikan motivasi bahwa setiap kesalahan dapat dan 

mudah diperbaiki. Contoh: “Kekeliruan yang bapak lakukan mudah diperbaiki. Contoh: “Kekeliruan yang bapak lakukan 

tidak seberapa dibandingkan dengan yang telah dilakukan 

oleh banyak orang, oleh karena itu bapak akan dapat 

memperbaikinya pada kesempatan yad”.

14. Mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan 

loyalitas yang telah diberikan oleh nasabah.
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