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Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia hingga dewasa ini nampaknya juga belum bisa teratasi 
secara tuntas. Inilah salah satu permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini, 
kenyataannya sampai sekarang para pelaku aksi terror belum bisa semuanya ditangkap bahkan 

sekarang aksi teror tidak hanya terjadi dikota- kota besar melainkan sudah masuk kedaerah-
daerah. Polres Jombang sebagai lembaga Kepolisian yang bertugas menjaga dan mengayomi 

warganya melalui bina mitra sebagai humas dalam kepolisian merasa perlu untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk memerangi aksi terorisme dengan mengadakan kampanye 
pencegahan teroris.  

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik meneliti tentang proses kegiatan kampanye pencegahan 
teroris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas manajemen kehumasan 

kepolisian (bina mitra Polres Jombang) dalam mengkampanyekan pencegahan teroris serta 
hambatan- hambatan dalam pelaksanaan kampanye.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik dengan 

fokus penelitian adalah tim Bina mitra polresta Jombang, sedangkan proses pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan inti yang digunakan sebagai unit 

analisa data berjumlah tiga orang, ketiga informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang 
sudah ditentukan sebelumnya, dan untuk menunjang keabsahan data peneliti juga memilih empat 
informan yang berasal dari audiens. Sedangkan teknik keabsahan datanya menggunakan 

Trianggulasi sumber. Proses dalam penelitian yang dipakai oleh Bina mitra Polres Jombang yaitu 
meliputi: Riset/fact finding, perencanaan, aksi dan komunikasi, evaluasi.  

Dalam proses kegiatan kampanye ini bina mitra melakukan riset/ fact finding dengan 
mengumpulkan informasi dan laporan- laporan yang masuk baik dari masyarakat surat, telepon 
maupun datang langsung untuk melapor, selain itu dilakukan juga pencarian fakta dilapangan 

yang berasal dari opini publik. Dalam perencanaannya bina mitra membentuk tim anggota 
dengan job description masing-masing dan melakukan rapat intern untuk melakukan perencanan 

selanjutnya. Selain itu juga bina mitra polres Jombang melakukan penjagaan opinion leader 
dengan memanfaatkan pihak- pihak terkait untuk diajak kerjasama. Selain publisitas bina mitra 
juga kerjasama dengan media lokal baik cetak maupun elektronik yang ada di wilayah setempat. 

Dan dalam aksi dan komunikasi selain publisitas bina mitra juga mengadakan penyuluhan, 
pengarahan dan seminar- seminar ke audiens yang dijadikan sasaran dalam kempanye, mereka 

juga memberikan hiburan- hiburan dalam kegiatan tersebut untuk lebih menarik minat audiens. 
Selain itu juga dilakukan dialog interaktif dengan melakukan siaran di radio- radio lokal. Dan 
sebagai tahap akhir dilakukan evaluasi dengan mengumpulkan laporan hasil kegiatan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan dan mengevaluasi hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan.  
Dari hasil penelitian penulis, dapat diambil kesimpulan sebelumnya bahwa proses manajemen 

kehumasan yang dilakukan oleh bina mitra Polres Jombang yang meliputi proses riset/ fact 
finding, perencanaan, komunikasi dan evaluasi, semuanya telah dijalankan sesuai dengan apa 



yang menjadi tujuan diadakannya kegiatan kampanye. Dengan banyaknya tanggapan positif 
yang masuk dari khalayak, maka bisa dikatakan bahwa kegiatan kampanye pencegahan teroris 

yang dilakukan oleh bina mitra Polres Jombang dapat dikatakan berhasil. kampa 
Hambatan/kendala yang baik teknis seperti minimnya sarana dan prasarana, dan kendala non 

teknis seperti masih minimnya skill yang dimiliki oleh beberapa anggota bina mitra Polres 
Jombang juga dimasukkan dalam proses evaluasi, agar dalam kegiatan kampanye berikutnya 
hambatan/kendala tersebut diharapkan tidak terjadi lagi.  

 


