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Fungsionalisasi humas merupakan kegiatan mengangkat fungsi-fungsi humas dalam upaya 

melaksanakan kegiatan lembaga atau organisasi sesuai dengan ciri khas ilmu humas. 

Pengangkatan fungsi humas ini berfungsi untuk lebih menjelaskan keterlibatan humas dalam 

kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik dengan 

fungsionalisasi humas yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

(APJ) Malang dalam rangka sosialisasi hemat energi. Ada yang menarik, dalam sosialisasi hemat 

energi ini, karena pastisipasi masyarakat sangat menunjang keberhasilan program tersebut. 

Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ Malang dapat 

mencerminkan ciri khas kegiatan humas. 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, humas memegang peranan penting. Humas (public 

relation) tidak lepas dari fungsi-fungsi yang menyertainya. Fungsi humas merupakan kegiatan 

penerapan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Humas berusaha menyelesaikan masalah 

yang ada dalam perusahaan atau organiasasi. Secara sederhana fungsi humas yakni bagaimana 

humas berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik untuk menciptakan saling pengertian, 

saling menghargai, saling mempercayai, memperoleh dukungan masyarakat demi tercapainya 

citra yang positif bagi suatu lembaga atau perusahaan. 

Melalui program sosialisasi hemat energi diharapkan fungsi humas PT PLN (Persero) bisa 

berjalan dengan efektif dan efisien. Keberadaan humas bisa memberi kemudahan, kecepatan dan 

kenyamanan dalam mendapatkan informasi yang aktual dan obyektif serta faktual bagi pihak- 

pihak yang membutuhkan khususnya bagi pelanggan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana fungsionalisasi humas PLN dalam proses sosialisasi hemat energi. Sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui fungsionalisasi humas PLN dalam proses 

sosialisasi hemat energi. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang terlibat dalam proses sosialisasi hemat energi di PT PLN (Persero) APJ 

Malang, adapun teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling, teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan; wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan menggunakan analisa data domain dan taksonomi dengan selalu mencari 

kesamaan-kesamaan berdasarkan hubungan semantik yang sama, mencari istilah-istilah tercakup 

tambahan, meneliti domain lebih besar yang lebih inklusif yang bisa masuk sebagai bagian 

perangkat domain fungsionalisasi humas yang sedang dianalisa. 

Hasil analisa dalam rangkaian fungsionalisasi humas yang dilakukan PT PLN (Persero) APJ 

Malang dalam proses sosialisasi hemat energi secara umum menggambarkan kegiatan 

perusahaan yang telah menerapkan fungsi-fungsi humas yang menjadi fokus penelitian yaitu; 

memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi dan mengintegrasikan sikap 

dan perbuatan lembaga dengan masyarakat. Terbukti dengan adanya keinginan sebagian besar 

masyarakat berpartisipasi dan mengikuti program hemat energi yang menjadi kebijakan 

perusahaan. Hal tersebut terbukti pada akhir tahun 2005 prosentase energi tersalur konsumsi 



tenaga listrik tidak mengalami kenaikan dan stabil yaitu sebesar 4,4% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya sebesar 5,7% 

 


