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Penelitian ini berangkat dari fenomena hubungan masyarakat di Kabupaten Malang, yakni 

melihat proses aktivitas humas di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malang. Pada dasarnya bentuk aktivitas humas pemerintah baik di Kota maupun Kabupaten 

adalah memberikan pelayanan kepada publik dan meningkatkan citra lembaga. Sedangkan imej 

yang berkembang di masyarakat bahwa humas pemerintah baik di Kota maupun di Kabupaten 

hanya semata melakukan tugas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tanpa 

mengambil respon dari informasi yang telah diberikan. Tak jarang pula masyarakat menganggap 

bahwa aktivitas pada humas pemerintah hanya merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas, tanpa 

memahami bahwa didalam pelaksanaan aktivitas tersebut membutuhkan proses kerja, sehingga 

terbentuklah satu kegiatan humas. Dalam penelitian ini, dikaji tentang proses aktivitas humas 

Pemerintah Kabupaten Malang. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sehingga data 

yang dikumpulkan akan merupakan sebuah bentuk naratif. Sementara satuan kajian (unit of 

analysis) dalam penelitian ini adalah berupa kelompok (group). Jumlah responden ditentukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan teknik analisis datanya yaitu secara 

induksi-interpretasi-konseptualisasi. 

Sedangkan teori yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam mendeskripsikan dan 

menganalisis bagaimana Aktivitas Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten 

Malang adalah dengan menggunakan konsep Aktivitas Humas yang dikemukakan oleh Rusady 

Ruslan, konsep Keprotokolan oleh Muslimin Mahmud, dan teori Komunikasi dan Public 

Relations oleh James E. Grunig. Dalam teori tersebut dibahas mengenai beberapa bentuk 

aktivitas humas yang utamanya adalah membina hubungan dengan media. Selain itu juga 

dibahas tentang bentuk kegiatan keprotokolan dalam pemerintahan dan model komunikasi dalam 

aktivitas kehumasanan. 

Hasil dari penelitian ini merumuskan berbagai macam aktivitas humas, antara lain; melayani 

informasi melalui penerbitan Majalah Kanjuruhan; melaksanakan pemberitaan di media Massa; 

menyelenggarakan kemitraan dengan wartawan; menyelenggarakan siaran interaktif dan obrolan 

Bahasa Jawa di Radio Swara Kanjuruhan FM; melayani informasi melalui film, pameran, dan 

spanduk; penyusunan press release, menyusun teks Sambutan Bupati; pembuatan kliping dan 

dokumentasi foto dan VCD; perawatan buku-buku perpustakaan; serta melaksanakan tugas-tugas 

keprotokolan. Sedangkan proses kegiatannya dimulai dari penemuan data (fact finding), 

perencanaan (planning) dan pelaksanaan acara (actuating). 

Persoalan pokok yang ditangani Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malang yakni menciptakan situasi harmonis pada internal dan eksternal lembaga. Dalam hal ini 

internal merupakan lingkup bagian humas dan protokol yakni bentuk interaksi dan sosialisasi 

antar karyawan humas, sedangkan eksternalnya adalah terwujudnya kerjasama yang baik dengan 

masyarakat, yang diaplikasikan dalam beberapa aktivitas humas dan protokol. Dalam praktiknya 



kegiatan tersebut seringkali kurang sesuai dengan standarisasi mutu pelayanan, sehingga timbul 

rangkap pekerjaan. Untuk meningkatkan kualitas kerja, saran yang diberikan adalah lebih 

memahami dan mengaplikasikan atauran-aturan dan standar kegiatan yang telah menjadi 

pedoman dalam menjalankan tugas pada setiap sub bagian. 

 


