
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana alam yang terjadi di dunia ini terjadi karena kehendak yang 

kuasa, sehingga manusia hanya bisa berusaha semampunya untuk tidak terjadinya 

bencana yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, sebagai manusia 

seharusnya menjaga lingkungan kita agar dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan 

hidup. Tetapi ketika fenomena alam sudah terjadi maka tidak ada yang dapat 

menghindarinya. Seperti hal nya yang terjadi di Siring, Jawa Timur. Meluapnya 

lumpur dari dalam tanah akibat dari pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan 

Lapindo. Fenomena alam ini terjadi pada tahun 2006 hingga saat ini masih tidak 

ada solusi untuk mengatasi fenomena alam ini. Tentu saja hal ini sudah 

mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat daerah Siring dan 

sekitarnya, selain itu juga perusahaan Lapindo mengalami kerugian yang besar 

karena harus mengganti rugi kepada masyarakat yang rumahnya terkena luapan 

lumpur tersebut. Sehingga banyak rumah-rumah warga yang tenggelam 

dikarenakan lumpur yang terus saja keluar dari perut bumi. Berbagai cara telah 

dilakukan oleh pihak Lapindo untuk menghentikan semburan lumpur tersebut. 

Hingga saat ini masih belum menemui titik terang untuk menghentikan semburan 

tersebut. Dapat dikatakan bahwa di daerah Siring ini merupakan daerah mati 

karena memang sudah tidak ada penghuni lagi didaerah tersebut. 

1 
 



Daerah yang tergenang lumpur dan sekitarnya, sebelum terjadinya 

musibah ini merupakan daerah yang sangat produktif berupa pabrik-pabrik, 

persawahan dan pemukiman. Dampak terberat dari luapan lumpur adalah dari segi 

sosial-kemasyarakatan dimana banyak sekali warga yang kehilangan pekerjaan, 

anak-anak yang terganggu kegiatan sekolahnya maupun dampak sosial lainnya 

seperti terganggunya kegiatan ibadah, ketiadaan tanah pemakaman, masalah 

penampungan pengungsi dan sebagainya.  

Pada awal terjadinya semburan lumpur Sidoarjo ini Pemerintah 

membentuk sebuah tim khusus untuk menangani masalah luapan lumpur yang 

disebut dengan Tim Nasional Semburan Lumpur Sidoarjo (TimNas PSLS). 

Dikarenakan pembentukan TimNas PSLS ini dinilai tidak membuahkan hasil 

selama masa kerjanya, maka TimNas PSLS dibubarkan dan diganti oleh Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2007. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau yang biasa disebut dengan 

BPLS merupakan suatu badan yang dibentuk khusus untuk mengatasi fenomena 

alam yang terjadi karena luapan lumpur Sidoarjo. Mulai dari pendataan korban 

lumpur, pendataan ganti rugi, serta mengurusi komplain-komplain dari 

masyarakat, melakukan kajian-kajian sosial ekonomi mengenai dampak 

semburan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga BPLS bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi kepada media massa mengenai perkembangan yang terjadi 

di lumpur Sidoarjo, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangannya. 
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Agar masyarakat pun mengetahui kegiatan apa dan perkembangan apa saja 

yang ada, maka pihak BPLS menjalin hubungan yang baik dengan pihak media 

massa. Untuk saat ini humas BPLS lebih banyak berhubungan dengan media 

cetak, karena memang setiap minggunya harus ada berita mengenai apa saja 

perkembangan lumpur Sidoarjo. Pada saat sedang melakukan kegiatan yang baru 

dari sebelumnya yang belum pernah dilakukan, humas BPLS akan merencanakan 

untuk membuat publikasi di media seperti melakukan talkshow di radio. Seperti 

halnya yang dilakukan oleh praktisi-praktisi humas yang lainnya, humas BPLS 

pun menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Pemberitaan mengenai 

lumpur Sidoarjo ini dinilai cukup sering muncul dalam berita di televisi maupun 

di koran-koran. Hal ini dapat dinilai bahwa memang humas dari BPLS sendiri 

sering memberikan informasi kepada para wartawan mengenai perkembangan 

lumpur itu sendiri. Tidak hanya itu saja, humas BPLS pun berhubungan baik 

dengan para wartawan yang biasanya meliput kejadian di luapan lumpur Sidoarjo. 

Hal ini dapat dilihat dari ketika para wartawan berita membutuhkan sebuah 

informasi, humas BPLS pun siap membantu memberikan informasi mengenai 

luapan lumpur Sidoarjo. Sehingga setiap saat ketika wartawan ingin menanyakan 

perkembangan mengenai lumpur humas akan memberikan jawabannya. Tidak 

hanya melalui pertemuan langsung saja, wartawan pun bisa melakukan 

wawancara melalui e-mail maupun via telepon jika memang ada hal-hal yang 

perlu ditanyakan kepada humas BPLS ketika memang pada saat itu tidak perlu 

untuk bertemu. Disini humas memang berperan penting dalam menyediakan 

informasi secara lengkap untuk diberikan kepada para pencari berita. Sehingga 
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tidak akan terjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. 

Oleh karena itu, hubungan baik dengan media massa sangat dijaga oleh humas 

BPLS sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa memang humas sangat berperan 

penting dalam berjalannya sebuah perusahaan atau organisasi. Semakin peka 

seorang humas maka semakin baik hubungannya dengan lingkungan sekitar 

termasuk juga hubungannya dengan media massa.  

Untuk masa krisis yang dialami perusahaan Lapindo karena meluapnya 

lumpur di Siring ini, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang negatif di 

media massa, dan hal ini mengakibatkan citra perusahaan Lapindo negatif. 

Sehingga citra negatif pun muncul dalam BPLS ini, dengan banyaknya 

pemberitaan yang muncul di media yang cenderung menyalahkan BPLS. Krisis 

yang dialami oleh BPLS ini adalah pemberitaan negatif yang selalu muncul di 

media massa, hal ini dikarenakan warga yang terdapat dalam peta area terdampak 

luapan lumpur Sidoarjo ini sering melakukan demonstrasi dan juga blokade untuk 

menghentikan aktivitas BPLS dalam menanggulangi luapan lumpur Sidoarjo yang 

menuntut pihak Lapindo untuk segera melunasi ganti rugi kepada warga. Selain 

itu juga pemberitaan yang selama ini muncul mengenai tanggul jebol juga 

memojokkan BPLS yang seakan-akan memang terjadinya tanggul jebol 

merupakan kesalahan dari BPLS. Sehingga cara yang dilakukan humas BPLS ini 

untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat luapan lumpur Sidoarjo adalah berperan 

sebagai jembatan yang menghubungkan antara perusahaan Lapindo dengan 

masyarakat korban luapan lumpur, mulai dari pendataan korban luapan, ganti 

rugi, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada demi kelangsungan hidup 
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yang lebih baik bagi korban luapan lumpur, serta memberikan informasi 

mengenai kemajuan luapan lumpur kepada media massa, serta mempublikasikan 

strategi-strategi apa saja yang akan ditempuh perusahaan Lapindo untuk 

menanggulangi luapan lumpur tersebut. Tidak hanya itu saja, selama terjadinya 

luapan lumpur Sidoarjo ini merupakan sebuah krisis bagi perusahaan Lapindo itu 

sendiri yang terjadi sampai saat ini pada tahun 2014. 

Grunig dan Hunt menyebutkan bahwa para praktisi humas bertindak 

berdasarkan apa yang disebut sebagai teoritis organisasional suatu boundary role 

(memainkan peran diperbatasan), mereka berfungsi di tepi suatu 

perusahaan/organisasi sebagai penghubung antara perusahaan/organisasi dengan 

publik internal dan eksternalnya. Dengan kata lain para praktisi humas harus 

meletakkan satu kakinya di dalam perusahaan dan satu kaki lainnya di luar 

perusahaan (publik) nya menurut Ardianto, Elvinaro dan Soemirat, Soleh 

(2004:87). 

Menurut kesimpulan Grunig, seperi yang dikutip dalam (Ruslan, 2007b : 

62-63) model Humas yang pertama terdiri dari Press Agentry dan Public 

Information, yang merupakan tujuan utama organisasi atau perusahaan yang 

selalu berorientasi pada model komunikasi satu arah dengan publik sebagai 

khalayak sasarannya. Dalam model ini merupakan konsep pokok yang 

mendasarinya, yaitu di mana pihak organisasi tidak memerlukan perubahan sikap, 

nilai-nilai atau tindakan tertentu, tetapi tugas dan kewajiban pihak public relations 

adalah untuk menciptakan pemenuhan kepatuhan dan persuasif dari pihak publik 
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sebagai khalayak sasarannya. Kedua, sebaliknya dua model lainnya yang 

merupakan model komunikasi dua arah antara organisasi dan khalayaknya yang 

saling beradaptasi satu sama lainnya. Para ahli komunikasi sependapat bahwa 

koorientasi model komunikasi dua arah belah pihak tersebut adalah bertujuan 

membangun saling beradaptasi, seperti yang digambarkan dua model lainnya 

yaitu Two-Way Asymmetrical dan Two-Way Symmetrical. Sedangkan model 

pertama, bertujuan membujuk secara ilmiah (scientific persuation). Dan yang 

kedua, untuk membangun saling pengertian (mutual understanding) antara pihak 

organisasi dan khalayak. 

Pada dasarnya adalah model Public Relations, tetapi karena di Indonesia 

sendiri kata PR jarang digunakan sebagai profesi sehingga yang dipakai adalah 

hubungan masyarakat atau yang biasa disebut dengan humas. Oleh karena itu, 

disini peneliti menggunakan kata “humas” untuk mengganti kata PR nya. Tetapi 

yang dimaksudkan antara PR dan humas itu sama. 

Hal yang mendasari peneliti untuk mengambil judul penelitian “Penerapan 

Model Humas Dalam Menjalin Hubungan Dengan Media Massa Di Masa Krisis 

(Studi Pada Humas BPLS)” adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penerapan model humas BPLS dalam menangani krisis di hadapan media massa 

mengenai luapan lumpur Sidoarjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana penerapan model humas yang dilakukan oleh humas BPLS dalam 

menjalin hubungan dengan media massa di masa krisis? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model humas yang dilakukan 

oleh humas BPLS dalam menjalin hubungan dengan media massa di masa krisis. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik 

Tersedianya referensi guna menambah pemahaman bagi penelitian 

komunikasi, dalam mengkaji penerapan model humas dalam menjalin 

hubungan media massa di masa krisis. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti lain khususnya yang masuk dalam jurusan ilmu 

komunikasi dalam melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan model 

humas di masa krisis. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi baru untuk menambah wawasan bagi mahasiswa lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Agar memperoleh pemahaman bagi peneliti mengenai model humas dalam 

menjalin hubungan dengan media massa di masa krisis. Memperluas 

wawasan yang berhubungan dengan penerapan model humas dalam menjalin 

hubungan dengan media massa di masa krisis. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Model Public Relations 

Memahami model hubungan antara public relations dengan stakeholder-

nya (termasuk dengan media massa) merupakan hal yang penting bagi public 

relations dan bagi orang-orang yang akan bekerja sebagai public relations. Ada 

beberapa alasan mengapa memahami model hubungan antara public relations 

dengan stakeholder-nya merupakan hal yang penting. Menurut Darmastuti 

(2012:129) ada beberapa alasan, diantaranya adalah: 

1. Dengan mengerti tentang model hubungan antara public relations dengan 

stakeholder-nya, seorang public relations akan mengetahui fakta yang 

terjadi di lapangan bahwa akan ada banyak kemungkinan hubungan yang 

terjadi antara public relations dengan stakeholder-nya (termasuk media 

massa). Pengetahuan ini akan membuat seorang public relations tidak 

akan kaget ketika mengalami suatu kondisi di mana terjadi hubungan yang 

kurang baik antara public relations dengan media massa maupun dengan 

stakeholder lainnya. 

2. Pengertian dan pemahaman tentang model hubungan antara public 

relations dengan stakeholder-nya dapat digunakan sebagai dasar 

pemikiran bagi seorang public relations dalam mencari strategi yang tepat 

ketika menghadapi kondisi hubungan yang tidak baik atau kondisi yang 

tidak diharapkan. 

3. Berdasarkan pengetahuan tentang model hubungan antara model public 

relations dengan media massa dan antara public relations dengan 
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stakeholder-nya, seorang praktisi public relations akan dapat memilih 

model hubungan yang paling tepat untuk organisasi atau institusinya. 

Tujuannya adalah tugas ke-PR-an yang dia lakukan dapat dilaksanakan 

secara efektif. 

Menurut James E. Grunig, (1992) dalam Muslimin (2004 : 52) 

perkembangan Public Relations dalam praktik terdapat empat model, baik secara 

konseptual maupun manajemen komunikasi (Four typical ways of conceptual and 

practicing communication management), yaitu sebagai berikut: 

1. Model press agentry atau model propaganda 

Secara praktik public relations atau humas pada tahap ini melakukan 

propaganda melalui komunikasi searah untuk tujuan memberikan 

publisitas yang menguntungkan dan khususnya menghadapi media massa. 

Walaupun pemberian informasinya tidak jujur atau mengandung ketidak 

benaran sebagai upaya memanipulasinya hal negatif atas lembaga atau 

organisasinya. 

2. Model public information 

Dalam hal ini public relations atau humas bertindak sebagai “Journalis in 

residens” artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan 

informasinya kepada publik, dan mengandung kebenaran melalui 

penyebaran news letter, brosur dan surat langsung. 

3. Model Asimetris dua arah (two way asymmetrical model) 

Pada tahap ini, pihak public relations atau humas dalam praktiknya 

melalui penyampaian pesannya berdasarkan hasil riset dan strategi ilmiah 
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(scientific persuasive) untuk berupaya membujuk publik, agar mau bekerja 

sama, bersikap dan berfikir sesuai dengan harapan organisasi. 

4. Model simetris dua arah (two way symmetrical model) 

Model ini public relations atau humas melakukan kegiatan berdasarkan 

penelitian dan menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik 

dan memperbaiki pemahaman publik secara strategik. 

Tabel 1. Model Humas 

Characteristic  Press 
Agentry 

Public 
Information 

Two Way 
Asymmetrical 

Two Way 
Symmetrical 

Purpose  Propaganda  Disseminatio
n of 
information 

Scientific 
persuasion 

Mutual 
understandin
g 

Nature of 
communicatio

n 

One-way; 
complete 
truth not 
essential 

One-way; 
truth 
important 

Two-way; 
imbalanced 
effects 

Two-way; 
balanced 
effects 

Communicatio
n model 

Source  

 

Rec  

Source  

 

Rec  

Source  

Feedback 

Rec  

Group  

 

Group  

Nature of 
research 

Little: 
“counting 
house” 

Little: 
readability, 
leadership 

Formative; 
evaluative of 
attitudes 

Formative; 
evaluative of 
understandin
g 

Leading 

Historical 

Figures 

P.T. 
Barnum 

Ivy Lee Edward L. 
Barnays 

Barnays, 
educators, 

professional 
leaders 

Where 
practiced today 

Sports, 
theatre, 
product, 

promotion 

Government, 
nonprovit 

associations, 
business 

Competitive 
business; 
agencies 

Regulated 
business; 
agencies 
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Estimated 
precentage of 
organization 

practicing 
today 

15% 50% 20% 15% 

Sumber: Darmastuti (2012:135)  

E.2 Hubungan Pers (Press Relations) 

E.2.1 Pengertian Hubungan Pers (Press Relations) 

Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations, hubungan pers atau press 

relations adalah “Suatu usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang 

maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan” (Jefkins, 2003:113). Menurut Cutlip dan Center dalam bukunya 

(Ruslan, 2010:172) mengatakan bahwa hubungan pers merupakan hubungan baik 

dengan pihak pers yang dibangun melalui suatu kejujuran, serta mau membantu 

untuk pelayanan pemberian sumber dalam berita atau informasi yang diperlukan 

dalam suasana saling menghormati, dan adanya keterusterangan. 

Hubungan Pers adalah suatu kegiatan khusus dari pihak Public Relations 

untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan, atau informasi tertentu 

mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan/institusi, produk dan 

hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang perlu di publikasikan melalui 

kerjasama dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan 

citra positif (Ruslan, 2010:169). Sedangkan menurut Lesly dalam bukunya 

(Darmastuti, 2012:42) menyatakan bahwa Hubungan Pers yaitu kegiatan yang 
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berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau 

merespon kepentingan media terhadap organisasi, perusahaan atau institusi. 

Hubungan pers dengan humas sangatlah erat. Pers membutuhkan 

informasi yang akurat, lengkap dan juga resmi dari humas BPLS. Begitu juga 

dengan humas BPLS yang membutuhkan wartawan untuk memuat berita yang 

nantinya informasi yang ada akan dimuat di media oleh wartawan, sehingga 

masyarakat luas mengetahui perkembangan apa saja yang ada mengenai lumpur 

Sidoarjo. 

E.2.2 Bentuk-bentuk Kegiatan Hubungan Pers 

Seorang PR memang tidak bisa dijauhkan dengan pers. Segala sesuatunya 

yang dilakukan PR memang bersentuhan dengan pers. Dikarenakannya seorang 

PR harus mampu berhubungan baik dengan media massa atau pers. Dalam upaya 

membina hubungan baik dengan pers diantaranya adalah melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut ini dalam bukunya Ardianto, Elvinaro dan Soemirat, 

Soleh (2008:128-129) 

1. Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu diberikan secara 

simultan/berbarengan oleh seorang pejabat pemerintah atau swasta kepada 

sekelompok wartawan, bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus. Misalnya 

presiden, raja, menteri, gubernur, bupati, direktur, atau penguasa ternama, 

tokoh keluarga, tokoh kebudayaan, bisa saja meberikan konferensi pers 

menurut Amar (1984) yang dikutip dalam buku Ardianto, Elvinaro dan 

Soemirat, Soleh (2008:128-129). Ia menyebutkan syarat utama dari sebuah 

konferensi pers adalah berita yang disampaikan kepada wartawan sangat 
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penting. Sebuah konferensi pers akan kehilangan fungsinya bila berita 

yang disampaikan kurang penting, apalagi jika diliput juga oleh televisi 

dan radio. Menurut Oemi Abdurachman, konferensi pers diselenggarakan 

bila ada peristiwa-peristiwa penting disuatu instansi/perusahaan/badan, 

atas inisiatif sendiri atau permintaan wakil-wakil pers. 

2. Press Briefing yaitu diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat 

PR. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-informasi mengenai 

kegiatan yang baru terjadi kepada pers, juga diadakan tanggapan atau 

pertanyaan bila wartawan belum puas dan menginginkn keterangan lebih 

rinci. 

3. Press Tour, yaitu kegiatan humas mengundang wartawan mengunjungi 

pabrik, menghadiri acara pembukaan kantor baru atau acara demonstrasi 

produk baru. Acara kunjungan ini juga disertai dengan fasilitas 

transportasi, jamuan dan terkadang akomodasi untuk menginap apabila 

lokasi yang dikunjungi tempatnya di luar kota. (Morissan, 2008:220) 

4. Press Release atau siaran pers sebagai publisitas yaitu media yang banyak 

digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. 

Istilah Press Release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya 

berkenaan dengan media cetak (surat kabar dan majalah), tetapi mencakup 

media elektronik (radio dan televisi). Di negara lain istilah Press Release 

disebut News Release yang dikirimkan ke media massa dengan harapan 

dapat disebarluaskan sebagai berita (Effendy, 1992:159). 
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5. Special Event yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang 

penting dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu 

kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan memenuhi selera 

publik. Seperti peresmian gedung, peringatan ulang tahun perusahaan. 

Kegiatan ini biasanya mengundang pers untuk meliputnya. 

6. Press Luncheon yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi 

para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak 

pers bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan/lembaga guna 

mendengarkan perkembangan perusahaan/ lembaga tersebut. 

7. Wawancara Pers yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. PR atau top 

manajemen yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang 

bersangkutan. Meskipun misalnya, pejabat seusai meresmikan suatu acara 

diwawancarai banyak wartawan, bahkan diliput televisi dan radio, tetap 

saja wawancara itu bersifat individual, hanya dua orang saja, wartawan 

yang mewawancarai dan orang yang bersangkutan yang diwawancarai. 

Setiap wartawan yang mewawancarai mempunyai pertanyaan khusus yang 

diinginkan oleh medianya, kendati secara bersamaan mewawancarai 

pejabat atau tokoh tersebut. 

Sedangkan menurut Frank Jefkins dalam Ruslan (2006:170), bentuk – 

bentuk hubungan pers adalah sebagai berikut: 

a. Kontak Pribadi (Personal Contact) 

Pada dasarnya, keberhasilan pelaksanaan hubungan dengan media dan 

pers tergantung “apa dan bagaimana”, kontak pribadi antara kedua belah 
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pihak yang dijalin dengan hubungan informal seperti adanya kejujuran, 

saling pengertian, saling menghormati serta kerjasama yang baik demi 

terciptanya tujuan atau publikasi yang positif. 

b. Pelayanan Informasi dan Berita (News Services) 

Pelayanan yang sebaik-baiknya yang diberikan oleh pihak PR/humas 

kepada pers/reporter, dalam bentuk pemberian informasi, publikasi dan 

berita baik tertulis, maupun yang terekam. 

c. Mengantisipasi kemungkinan hal darurat (Contingency Plan) 

Untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan yang bersifat mendadak 

dari pihak wartawan mengenai wawancara, konfirmasi dan sebagainya, 

pihak humas harus siap melayaninya, demi menjaga hubungan baik yang 

selama ini telah terbina, dan citra serta nama baik bagi narasumbernya.  

E.2.3 Sasaran dari Hubungan Pers 

Menurut Rachmadi (1994:56) Hubungan Pers mempunyai lima sasaran, 

yaitu: 

a. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta 

langkah lembaga organisasi yang dianggap baik untuk diketahui oleh 

publik. 

b. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan wartawan, mengenai hal-

hal yang menguntungkan lembaga. 

c. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan wartawan mengenai upaya 

dan kegiatan instansi. 
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d. Melengkapi data atau informasi bagi pimpinan untuk keperluan pembuatan 

penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang 

mempengaruhi keberhasilan kegiatan instansi. 

e. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi rasa 

saling percaya dan menghormati. 

E.2.4 Wawancara Pers 

Dalam Ardianto dan Soemirat (2008:130) wawancara pers ini dibagi 

menjadi dua macam, yaitu wawancara yang dipersiapkan serta wawancara yang 

dilakukan secara spontan. Untuk wawancara yang dipersiapkan biasanya pihak 

pers telah menyediakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan oleh narasumber. Jadi, sebelum terjadinya wawancara pers, 

pihak narasumber dianjurkan untuk mengerti kisi-kisi atau garis besar dari 

pertanyaan yang akan diajukan oleh pers. Sehingga pada saat melakukan jumpa 

pers pihak narasumber dapat menjawab dengan baik dan juga pertanyaan yang 

diajukan oleh pers pun akan terjawab semua. Sedangkan yang dimaksud dengan 

wawancara yang dilakukan secara spontan adalah wawancara yang mendadak 

apabila secara tiba-tiba bertemu dengan wartawan, misalnya saja setelah 

pertemuan jumpa pers dimana wartawan akan menanyakan hal-hal diluar dari 

materi yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila seorang PR yang memiliki 

kualifikasi dan juga selalu bisa dan mampu sebagai narasumber, maka tidak akan 

sulit bagi seorang PR untuk memberikan jawaban, baik itu wawancara yang 

dilakukan secara spontan maupun direncanakan. 
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Menjadi seorang PR yang memiliki kemampuan dan disenangi oleh pers 

itu tidaklah muda. PR haruslah memahami apa yang diinginkan pers dan mana 

yang tidak disukai. Bagaimana seorang PR bersikap kepada pers juga 

mempengaruhi pemberitaan yang akan dibuat oleh wartawan. PR juga harus bisa 

menghargai kerja keras yang dilakukan oleh wartawan untuk mendapatkan sebuah 

informasi. Menurut Cole dalam Ardianto dan Soemirat (2008:130) praktisi PR 

dapat bertindak aktif atau defensif dalam hal wawancara. Sewaktu bertindak aktif, 

mereka memberikan wawancara kepada wartawan. Mereka menganggap suatu 

sikap defensif ketika seorang wartawan menghubungi untuk meminta wawancara 

dengan seseorang di dalam organisasi/perusahaan. Sewaktu dihubungi, seorang 

PR harus memutuskan jika organisasi akan menanggapinya. Tidak hanya itu, 

kemudian dipikirkan kepada siapa wawancara itu akan diberikan. 

 

E.2.5 Konferensi Pers 

Konferensi Pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk 

berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh PR, sedangkan 

sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang 

diundang Ardianto dan Soemirat (2008:135). 

Menurut M. Djen Amar yang dikutip di dalam buku Ardianto dan 

Soemirat (2008:137) menyebutkan pejabat pemerintah atau swasta yang 

menyelenggarakan konferensi pers, biasanya sudah mempersiapkan diri dengan 

pernyataan lisan atau tulisan. Sebaliknya wartawan juga sudah mempersiapkan 

dirimengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Di sini diuji baik pejabat 

yang bersangkutan yang menyelenggarakan konferensi pers atau wartawan yang 
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mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Dapat dinilai kualitas pejabat 

bersangkutan dalam menjawab pertanyaan dan juga wartawan dalam mengajukan 

pertanyaan. 

E.2.6 Pertentangan Humas dan Pers 

Dalam Ruslan (2008 : 174) Kata humas dan juga pers memang tidak bisa 

dipisahkan. Tetapi antara kedua kata itu seringkali bertolak belakang. Pasalnya 

antara humas dan pers memiliki kepentingan masing-masing yang pada 

kenyataannya sulit untuk disatukan. Humas yang memang memiliki kepentingan 

memberikan informasi yang pada akhirnya nanti akan berujung pada citra 

perusahaan/organisasi yang positif. Sedangkan untuk pers sendiri akan 

mengkonfirmasi berita, apalagi jika menurut wartawan berita itu menyangkut 

informasi yang dianggap negatif bagi citra perusahaan/organisasi tersebut. 

Sehingga seringkali kedua belah pihak akan bertahan dengan prinsipnya masing-

masing. Dengan begitu, pihak wartawan pun menganggap bahwa humas hanya 

akan memberikan informasi yang nantinya hanya akan memberikan citra positif 

terhadap perusahaan/organisasinya, sehingga ketika ada berita yang negatif 

nantinya tidak akan dipublikasikan ke media massa. Begitu juga sebaliknya yang 

dipikirkan oleh pihak humas, bahwa wartawan hanya mencari berita yang 

nantinya akan membuat citra negatif perusahaan/organisasi tempat humas itu 

bekerja.  

Bagi seorang PR/Humas dalam menulis press release yang nantinya akan 

dimuat oleh wartawan dalam media cetaknya haruslah lebih berbobot dan juga 

memiliki nilai yang penting bagi masyarakat. Ketika press release yang diberikan 
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kepada wartawan untuk dimuat di media massa memiliki arti penting bagi 

masyarakat dan juga berkualitas dalam penulisannya, sehingga tidak perlu lagi 

press release itu disunting ulang, maka wartawan akan dengan senang hati 

memuat press release tersebut. Dan wartawan tidak akan meragukan kemampuan 

humas/PR tersebut. 

E.2.7 Prinsip Hubungan Pers yang Baik 

Beberapa prinsip umum untuk membina hubungan pers yang baik menurut 

Jefkins dalam Ardianto, Elvinaro dan Soemirat, Soleh (2008 : 124) adalah sebagai 

berikut:  

1) By servicing the media yaitu memberikan pelayanan kepada media. 

Misalnya PR harus mampu menciptakan kerjasama dengan media. PR 

harus menciptakan suatu hubungan timbal balik. 

2) By establishing a reputations for reliability yaitu menegakkan suatu 

reputasi agar dapat dipercaya.  

Misalnya selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat di mana dan 

kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin tahu sumber berita paling baik 

untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal balik 

terjalin semakin erat. 

3) By supplying good copy yaitu memasok naskah informasi yang baik.  

Misalnya memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, penggandaan 

gambar, pembuatan teks gambar dengan baik. Juga pengiriman News 

Release yang baik sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang 

atau menyuntingnya. 
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4) By Cooperations in providing material yaitu melakukan kerjasama yang 

baik dalam menyediakan bahan informasi.  

Misalnya merancang wawancara pers dengan seseorang yang dibutuhkan 

pers ketika itu. 

5) By Providing verification facilities yaitu penyediaan fasilitas yang 

memadai.  

Misalnya memberikan fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu 

menggali berita. 

6) By building personal relationship with the media yaitu membangun 

hubungan secara personal dengan media.  

Hal ini yang mendasari keterbukaan dan saling menghormati profesi 

masing-masing. 

E.3 Public Relations Dalam Masa Krisis 

Public Relations memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi maupun sebuah perusahaan. Ketika sebuah krisis muncul, maka 

seorang praktisi humas akan mengangani krisis tersebut. Karena ketika krisis 

muncul, bisa saja membuat citra perusahaan atau organisasi menjadi negatif. 

Inilah yang membuat peran humas menjadi penting, sehingga dapat dikatakan 

bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang strategis. Untuk 

memaksimalkan fungsi strategis humas, maka seharusnya posisi humas harus 

langsung berada di bawah pimpinan teratas. Sehingga seorang humas akan 

memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatasi krisis secara efektif. 
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Dalam menjalankan peran tersebut seorang humas harus membuat 

langkah-langkah strategisnya yaitu antara lain, Press Relations (hubungan pers), 

Government Relations (hubungan pemerintah), Opinion Leaders Relations 

(hubungan dengan pemuka pendapat), trade relations (hubungan perdagangan). 

(Ardianto, Elvinaro dan Soemirat, Soleh 2008:185) 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengatasi krisis adalah: 

1. Fact Finding, mencari dan mengumpulkan data, termasuk data penyebab. 

2. Membentuk pusat informasi. 

3. Pilih juru bicara yang mampu dan berpengalaman. Pastikan bahwa juru 

bicara mendapatkan semua data dan informasi serta data yang benar. 

4. Berikan keterangan yang cukup, jelas dan benar kepada pers, agar mereka 

tidak mencari ke sumber yang tidak sesuai. 

5. Membuat dokumentasi kejadian tersebut berupa foto, tape atau video 

sebagai data. 

6. Memperbaharui data-data pers dari waktu ke waktu. 

7. Memberitahukan operator bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan 

keterangan selain juru bicara. 

8. Permintaan pers untuk kepentingan informasi mereka harus dipenuhi 

secepatnya. 

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam mengatasi krisis: 

1. Jangan berkata “No comment” kepada pers, karena hal itu akan 

memancing spekulasi atau praduga. 

2. Jangan membesar-besarkan keadaan. 
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3. Jangan menyatakan “off the record”. 

4. Jangan menyimpang dari kebijakan perusahaan. 

Sementara itu menurut Ruslan (dikutip dalam Ardianto, Elvinaro dan 

Soemirat, Soleh 2003:186), Ivy Lee, bapak PR dan mantan wartawan, yang 

beralih menjalani profesi PR, tawaran kerjanya sebagai profesional PR yang 

pertama adalah mengatasi krisis yang tengah melanda industri batu bara Amerika 

Serikat. Industri tersebut mengalami kesulitan dalam melanjutkan proses produksi 

dan menjadi lumpuh akibat pemogokan total yang dilakukan oleh para buruh yang 

menuntut hak-hak kesejahteraan dan kenaikan upah yang layak terhadap pemilik 

industri. Dengan metode dan strategi PR dan adanya keterbukaan terhadap pers 

akhirnya Ivy Lee berhasil mengatasi krisis industri batu bara itu. Sukses kedua 

yang diraih Ivy Lee, yaitu mengatasi situasi krisis yang yang terjadi akibat 

kecelakaan pada jaringan utama di perusahaan kereta api Pennsylvania, dengan 

transportasi komunikasi terhadap pers dan masyarakat, semua masalah dapat 

diselesaikan dengan baik. 

E.3.1 Situasi Krisis 

Krisis dalam Nova (2009:54) berasal dari bahasa Yunani, krisis yang 

berarti “keputusan”. Ketika krisis terjadi perusahaan harus memutuskan apa yang 

harus dilakukan. Sedangkan dalam bahasa Cina, krisis di ucapkan dengan We – ji 

dan mempunyai dua arti yaitu “bahaya” dan “peluang”. Pada hakekatnya krisis 

memang menakutkan, namun menurut Kasali (2005:222) krisis adalah suatu 

turning poin yang dapat membawa permasalahan kearah yang lebih baik (for 

better) atau lebih buruk (for worse). Oleh karenanya krisis selalu mengandung dua 
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isu yang bertolak belakang, yakni peluang dan ancaman. Krisis dapat membawa 

perusahaan ke jurang kehancuran dan membawa banyak korban tapi juga dapat 

membawa keberuntungan bagi orang-orang yang berperan dalam penanganan 

krisis. 

Segala sesuatu yang sudah direncanakan biasanya tidak selamanya 

berjalan dengan lancar, adakalanya mengalami kendala yang tidak dapat 

diprediksi. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kerugian bagi rencana yang telah 

dipersiapkan. Ada beberapa faktor yang memang di luar dugaan, baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi yang dapat 

menimbulkan situasi krisis. Pada saat situasi krisis ini muncul dalam suatu 

perusahaan maupun organisasi, peran humas sangatlah dibutuhkan. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa humas akan berperan besar dalam kegiatan perencanaan pada 

level manajemen. Dalam hal ini seorang praktisi humas harus siap atas 

kemungkinan terburuk, dan harus memberikan respons sebaik-baiknya untuk 

kebutuhan manajemen puncak. Tidak sedikit pula praktisi humas yang gagal 

dalam mengatasi situasi krisis dalam perusahaan atau organisasi tempatnya 

bernaung. Banyak kasus yang sering dijumpai bahwa praktisi humas tidak tahu 

harus berbuat apa ketika situasi krisis terjadi. 

Seperti yang dikatakan Cutlip dkk yang dikutip oleh Morissan (2008 : 171) 

kesalahan yang sering dilakukan praktisi humas pada saat timbulnya krisis antara 

lain: 

23 
 



a. Sikap ragu-ragu (hesitation). Hal ini menimbulkan persepsi pada khalayak 

bahwa praktisi humas bingung, tidak kompeten, tidak memiliki persiapan, 

tidak berperasaan dan sebagainya. 

b. Menghindari pertanyaan (equivocation). Hal ini menimbulkan masalah 

yang lebih besar karena tidak ada yang bersedia menceritakan kebenaran 

sehingga isu dan rumor terus berkembang tak terkendali. 

c. Sikap konfrontasi. Hal ini menyebabkan isu yang menjadi perhatian 

masyarakat justru mendapatkan pengakuan. Isu akan terus berkembang 

karena mendapat tempat berpijak justru dari praktisi humas perusahaan itu 

sendiri. 

d. Menyerang balik (reteliation). Hal ini justru akan meningkatkan 

ketegangan dan emosi daripada menguranginya. 

e. Sikap menyombongkan diri (pontification). Membuka kelemahan diri 

sendiri karena bersikap arogan, cenderung untuk cepat menolak isu, tidak 

berupaya untuk meneliti terlebih dahulu sebelum menangani isu yang ada 

di tangan. 

Dalam menangani krisis seorang praktisi humas harus terlebih dahulu 

memahami tipe atau jenis krisis yang akan ditangani. Dengan demikian, praktisi 

humas akan dengan mudah mengambil strategi yang tepat untuk mengatasi 

masalah krisis yang sedang dialami oleh sebuah perusahaan atau organisasi. 

Menurut Otto Lerbinger (1997) yang dikutip dalam Morissan (2008 : 172) 

terdapat delapan tipe krisis, baik yang disebabkan kegagalan manajemen atau 

kekuatan lingkungan yaitu: krisis alami, krisis teknologi, konfrontasi, krisis 
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kedengkian, nilai manajemen yang menyimpang, sikap manajemen yang tidak 

senonoh, penipuan serta krisis bisnis dan ekonomi. 

Upaya yang cukup serius mengenai tipe-tipe krisis dikemukakan Claudia 

Reindhart (1987) yang dikutip dalam Morissan (2008:173) yang membuat 

kategori krisis berdasarkan waktu yaitu: 

1. Krisis bersifat segera (immediate crises). Tipe krisis yang paling ditakuti 

karena terjadi begitu tiba-tiba, tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak 

ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Krisis jenis ini 

membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada level manajemen puncak 

untuk mempersiapkan rencana umum (general plan) mengenai bagaimana 

bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera agar tidak menimbulkan 

kebingungan, konflik dan penundaan dalam menangani krisis yang 

muncul. 

2. Krisis baru muncul (emerging crises). Tipe krisis ini masih 

memungkinkan praktisi humas untuk melakukan penelitian dan 

perencanaan terlebih dahulu, namun krisis dapat meledak jika terlalu lama 

tidak ditangani. Tantangan bagi praktisi humas jika terjadi krisis jenis ini 

adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan 

perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan kritis. 

3. Krisis bertahan (sustained crises) adalah krisis yang tetap muncul selama 

berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya 

terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk 

mengatasinya. 
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E.3.2 Anatomi Krisis 

Menurut Steven Fink, seperti yang dikutip dalam Kasali (2005:225) 

konsultan krisis terkemukan dari Amerika mengembangkan konsep anatomi krisis 

Fink mengidentikkan krisis dengan penyakit yang menyerang manusia. Oleh 

karenanya Fink membagi tahapan yang dilalui suatu krisis dengan menggunakan 

terminologi kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat stadium suatu krisis 

yang menyerang manusia. Tahap-tahap itu menurut Fink adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Prodromal 

Dalam Kasali (1994:227) krisis pada tahap ini sering dilupakan orang 

karena perusahaan masih bisa bergerak dengan lincah. Padahal, pada tahap ini – 

bukan pada tahap krisis sudah kronis (meledak) – krisis sudah mulai muncul. 

Tahap prodromal sering disebut pula warning stage karena ia memberi sirene 

tanda bahaya mengenai simtom-simtom yang harus segera diatasi. Tahapan ini 

juga merupakan bagian dari turning point. Bila manajer gagal mengartikan atau 

menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius: tahap akut. 

Sering pula eksekutif menyebut tahap prodromal sebagai tahap sebelum krisis 

(precrisis). Tetapi sebutan ini hanya dapat dipakai untuk melihat krisis secara 

keseluruhan dan disebut demikian setelah krisis memasuki tahap akut sebagai 

retrospeksi. Tahap prodromal biasanya muncul dalam salah satu dari 3 bentuk ini: 

a. Jelas sekali. Gejala-gejala awal kelihatan jelas sekali. 

b. Samar-samar. Gejala yang muncul tampak samar-samar karena sulit 

meng-interpretasikan dan menduga luasnya suatu kejadian. Semuanya 

terjadi secara samar-samar. Ini artinya perusahaan atau organisasi 
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memerlukan bantuan para analis untuk menganalisis hal-hal yang samar-

samar itu sebelum tergulung oleh ombak krisis. 

c. Sama sekali tidak kelihatan. Gejala-gejala krisis bisa tak terlihat sama 

sekali. Perusahaan tidak bisa membaca gejala ini karena kelihatannya 

semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. 

Para ahli krisis umumnya sependapat bahwa sekalipun krisis pada tahap ini 

sangat ringan, pemecahan dini secara tuntas sangat penting. Alasannya adalah 

karena masih mudah untuk ditangani sebelum ia memasuki tahap akut, sebelum ia 

meledak, dan sebelum menimbulkan komplikasi. 

2. Tahap Akut 

Dalam Kasali (1994:228) inilah tahap ketika orang mengatakan “telah 

terjadi krisis”. Meski bukan disini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu 

krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama sekali tidak 

jelas itu mulai kelihatan jelas. Dalam banyak hal, krisis yang akut sering di sebut 

sebagai the point of no return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada 

tahap peringatan (prodromal stage) tidak dihiraukan, ia akan masuk ke tahap akut 

dan tidak bisa kembali lagi. Kerusakan sudah mulai bermunculan, reaksi mulai 

berdatangan, isu menyebar luas. Namun, berapa besar kerugian lain yang akan 

muncul amat tergantung dari para aktor yang mengendalikan krisis. Salah satu 

kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut – sekalipun sangat siap – 

adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak yang 

menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa 

perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleksnya permasalahan. 
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Tahap akut adalah tahap antara, yang paling pendek waktunya bila dibandingkan 

dengan tahap-tahap lainnya. Bila ia lewat, maka umumnya akan segera memasuki 

tahap kronis. 

3. Tahap Kronis 

Dalam Kasali (1994:229) tahap ini sering juga disebut sebagai the clean up 

phase atau the post mortem. Sering pula tahap ini disebut sebagai tahap recovery 

atau self analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan 

struktural. Sebagai crisis manager harus bisa memperpendek tahap ini karena 

semua orang sudah merasa letih. Juga pers sudah mulai bosan memberitakan 

kasus ini. Tahap kronis adalah tahap yang terenyuh. Kadang-kadang dengan 

bantuan seorang crisis manager yang handal, perusahaan akan memasuki keadaan 

yang lebih baik. 

4. Tahap Resolusi (Penyembuhan) 

Dalam Kasali (1994:230) tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih 

kembali) dan tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap 

sudah berlalu, crisis manager tetap perlu berhati-hati, karena riset dalam kasus-

kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap 

ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa kembali keadaan 

semula (prodromal stage). 

E.3.4 Mengelola Krisis 

Menurut Kasali (1994:231-233) langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam mengelola krisis adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Krisis 
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Untuk dapat mengidentifikasi suatu krisis, praktisi PR perlu melakukan 

penelitian. Bila krisis terjadi dengan cepat penelitian harus dilakukan 

secara informal dan kilat. 

2. Analisis Krisis 

Praktisi PR bukanlah sekedar petugas penerangan yang selalu 

mengandalkan aksi. Sebelum melakukan komunikasi, ia harus melakukan 

analisis atas masukan yang diperoleh. Analisis yang dilakukan mempunyai 

cakupan yang luas, mulai dari analisis parsial sampai analisis integral yang 

kait mengait. 

3. Isolasi Krisis 

Krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga berarti lebih dari sekedar 

penyakit biasa – ia adalah penyakit menular. Untuk mencegah krisis 

menyebar krisis luas ia harus diisolasi, dikarantinakan sebelum tindakan 

serius dilakukan. 

4. Pilihan Strategi 

Sebelum mengambil langkah-langkah komunikasi untuk mengendalikan 

krisis, perusahaan perlu melakukan penetapan strategi generik yang akan 

diambil. Ada tiga strategi generik untuk menangani krisis yaitu, Defensive 

Strategy (Strategi Defensif) seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-

apa, dan membentengi diri dengan kuat. Adaptive Strategy (Strategi 

Adaptif) seperti mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, 

dan meluruskan citra. Dynamic Strategy (Strategi Dinamis) strategi ini 

sudah bersifat agak makro dan dapat mengakibatkan berubahnya karakter 
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perusahaan, seperti merger dan akuisisi, investasi baru, menjual saham, 

meluncurkan produk baru/menarik peredaran produk lama, menggandeng 

kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. 

5. Program Pengendalian 

Program pengendalian adalah langkah penerapan yang dilakukan menuju 

strategi generik yang dirumuskan. Umumnya strategi generik dapat 

dirumuskan jauh-jauh hari sebelum krisis timbul, yakni sebagai guidance 

agar para eksekutif bisa mengambil langkah yang pasti. Berbeda dari 

strategi generik, program pengendalian biasanya disusun di lapangan 

ketika krisis muncul. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2002:3) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

(utuh).  

 

F.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Desain penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya 
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Ruslan (2010:12) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan. Jadi, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan 

model PR dalam menjalin hubungan dengan media massa di BPLS. 

F.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian ini, 

dengan begitu peneliti akan memilih tempat dimana kantor humas BPLS berada 

yaitu di Jl. Praja Mukti No.42 RT.04 RW.02 Kalitengah – Tanggulangin, 

Kabupaten Sidoarjo. Untuk waktu penelitian akan dilakukan pada tanggal 21 

September 2014 sampai 8 Oktober 2014. Alasan kenapa peneliti melakukan 

penelitian pada tanggal tersebut adalah karena pada tanggal 21 September 2014 

sampai 8 Oktober 2014 telah terjadi peristiwa dimana antara humas BPLS dengan 

wartawan terjadi kesalahpahaman sehingga dalam pemberitaan di koran tidak 

sesuai dengan apa yang diucapkan oleh humas BPLS. 

F.4 Obyek Penelitian 

Penelitian ini memilih obyek Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

(BPLS) dalam menjalin hubungan dengan media massa. Penelitian ini akan 

mengkaji tentang penerapan model PR yang digunakan untuk menjalin hubungan 

dengan media massa. 

F.5 Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan keterangan 

mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan harus dilakukan 

berdasarkan pertimbangan karakteristik, yaitu orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan luas terkait dengan masalah yang akan diteliti (Moleong, 2002:90). 
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Pada penelitian ini informan kunci langsung ditentukan karena Humas BPLS 

hanya berjumlah satu orang saja, sehingga peneliti tidak menggunakan teknik 

apapun. Sedangkan untuk menentukan informan pendukung yaitu wartawan, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk dalam 

pengambilan non-probably sampling. Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya 

adalah orang yang dianggap paling tahu sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti. Sedangkan non-probably sampling yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut pautnya dengan karakteristik populasi (Sugiyono, 2013:53). Sehingga 

dari penelitian ini peneliti mendapatkan empat informan, dimana empat informan 

tersebut terdapat satu informan kunci yaitu Humas BPLS dan juga tiga informan 

pendukung yaitu wartawan yang meliput luapan lumpur Sidoarjo di antaranya 

adalah wartawan Radar Sidoarjo, wartawan Jawa Pos, dan juga reporter SBO TV. 

Peneliti mendapatkan satu informan kunci dikarenakan dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada humas BPLS dimana anggota dari humas BPLS 

hanya satu orang. Berikut adalah karakteristik informan wartawan yang akan 

dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai sumber informasi: 

a. Karakteristik wartawan: 

1. Melakukan peliputan minimal tiga kali mengenai luapan lumpur Sidoarjo 

2. Pendidikan minimal S1 

3. Masa jabatan minimal satu tahun di media tempatnya bekerja 
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Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka informan dalam penelitian ini 

diantaranya meliputi wartawan Radar Sidoarjo, wartawan Jawa Pos, dan juga 

Reporter SBO TV. 

F.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data : 

1. Wawancara 

Wawancara yang sudah dilakukan untuk pengumpulan data adalah 

dengan teknik wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini peneliti 

sebelumnya sudah menentukan pertanyaan yang akan diberikan kepada 

subjek penelitian. Dengan begitu data yang diinginkan oleh peneliti 

akan bersifat menyeluruh dan juga mendalam tentang bagaimana 

penerapan model PR dalam menjalin hubungan dengan media massa 

yang dilakukan oleh humas BPLS di masa krisis. 

2. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan oleh peneliti dan juga sebagai pelengkap data 

penelitian. Dokumentasi ini bisa berupa foto, buku, artikel, dokumen 

resmi, data statistik, jurnal, arsip, dan semua yang berhubungan dengan 

fokus penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. 

F.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 

2013:91). Teknik analisa data yang digunakan bersifat teknik analisis interaktif. 

33 
 



Menurut Miles dan Huberman (1992:16) aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman 

digambarkan dalam skema berikut: 

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992 : 20) 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya 

membuat ringkasan, mengkode, dan menelusur tema. Dalam hal ini 

mereduksi data berarti merangkum serta memilih hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal yang penting. 

Data 
Collection 

Data 
Display 

Verifiying Data 
Reduction 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Terdapat batasan dalam suatu penyajian, yang mana sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan 

rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga 

mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam 

menghadapi catatan lapangan yang bias. Oleh karena itu diperlukan 

sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti 

menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah 

menghubungkan kesimpulan informasi interaktif subjek dan informan 

tentang penerapan model PR dalam menjalin hubungan dengan media 

massa. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses 

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yakni merupakan 

validitasnya. 
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F.8 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong dalam bukunya Ruslan (2010:219) teknik keabsahan 

data memanfaatkan sumber lain untuk membanding, yaitu menggunakan a) 

Sumber, b) Metode, c) Penyidik, dan d) Teori dalam penelitian secara kualitatif. 

Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata 

lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “check and recheck” temuan-

temuannya dengan cara membandingkannya. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi 

sumber. Maksudnya adalah melakukan usaha pengecheckan derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber lain. Jadi peneliti 

mengecheck bagaimana penerapan model PR dalam menjalin hubungan dengan 

media massa yang dilakukan oleh humas BPLS di masa krisis. 
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