
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat  ini merupakan era keterbukaan informasi. Dimana masyarakat 

dapat dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang segala aspek yang 

diinginkan. Misalnya dengan penggunaan jaringan internet kita dapat 

mengetahui tentang berbagai hal. Begitupun dengan kebijakan yang dibuat 

pemerintah dapat pula disosialisaikan dengan cepat kepada masyarakat. 

Humas  bisa menjadi salah satu alat untuk mengkomunikasikan apa yang 

diinginkan oleh pemerintah kepada warganya.  

Fungsi Humas semakin lama semakin meluas. Ini disebabkan oleh 

membengkaknya harapan-harapan perubahan baik lembaga di dalam 

masyarakat. Humas memiliki peran vital bagi keberlangsungan suatu instansi 

dan program yang ingin digarap kedepannya. Tujuan dan cita-cita organisasi 

bisa tercapai apabila humas bisa menyiapkan strategi-strategi yang tepat guna 

mensukseskan keinginan instansi tersebut. (Ali, 1986 :1) 

Humas juga merupakan salah satu metode komunikasi untuk 

menciptakan citra positif pembentukan Humas berfungsi untuk 

menterjemahkan kebijakan kepada intern (pegawainya) atau masyarakat 

(publik) dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik untuk 

disampaikan kepada pimpinan di dalam suatu institusi sebagai bahan 

pengambil keputusan. Dari beberapa penjelasan diatas betapa penting 



dirasakan bahwa humas merupakan sesuatu yang penting dalam suatu 

lembaga untuk pembentukan interpretasi di masyarakat akan sebuah 

kebijakan.  

Inilah yang coba dilakukan oleh humas pemerintah khususnya 

Hubungan Masyarakat DISBUDPAR  (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) 

Kabupaten Malang. Dimana akan melakukan strategi untuk dapat 

mensosialisasikan program pemerintah Kabupaten Malang sebagai Bumi 

Agro Ekowisata. Hal ini dikarenakan banyak sekali potensi-potensi alam dan 

wisata yang dimiliki. Mulai dari wisata religi, wisata bahari, dan wisata agro 

ekowisata. Dan tentu saja yang paling potensial adalah wisata agro 

ekowisatanya. Agro Ekowisata itu sendiri adalah suatu jenis pariwisata 

khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai 

komoditas utamanya. Namun tidak hanya ada unsur rekreatif saja melainkan 

juga disertai tanggung jawab dan kepedulian bagaimana bisa 

mengembangkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup penduduk di 

sekitarnya.  

H. Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang periode 2010-

2015 pada pidato Keynote Speech Musrenbang (Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan), dalam sambutannya pada tanggal 24 Desember 2010 

menjelaskan bahwa berdasarkan subtansi perencanaan pembangunan 

pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang 

diselaraskan dengan kondisi obyektif permasalahan pemerintah dan 

pembangunan Kabupaten Malang hingga tahun 2010 dan prediksi hingga 



tahun 2015, maka ditetapkan visi dan misi yang telah disampaikan kepada 

masyarakat luas.  Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, 

Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing” 

dengan akronim Madep Mantep.  

Untuk mewujudkan visi, telah ditetapkan pula delapan misi untuk 

mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dengan melihat dan memperhatikan 

kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah 

dan masyarakat Kabupaten Malang dalam lima tahun ke depan. Dijelaskan 

Bupati Rendra, untuk meningkatkan daya tarik, daya saing, dan daya tahan, 

maka melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) ini 

dicanangkan Kabupaten Malang sebagai “Bumi Agro Ekowisata” yang 

terkemuka di Jawa Timur. Ada dua ikon  untuk mengenalkan Kabupaten 

Malang sebagai "Bumi Agro Ekowisata", yakni agro dengan pertaniannya 

dalam arti luas dan  wisata dengan paket-paket unggulan wisata khas 

Malangan (Gayo:2012). 

Kabupaten Malang pada hari jadinya yang ke-1252 inilah menjadi 

moment yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk 

mempersiapkan tahun 2013 sebagai tahun kunjungan wisata ke Kabupaten 

Malang (Visit Kabupaten Malang Years) untuk menindak lanjuti visi dan misi  

Bupati H. Rendra Kresna pada masa kepemimpinannya . Event yang digelar 

dalam rangka hari jadi tahun ini dibuat semeriah mungkin dengan title 

Gumebyar Bumi Kanjuruhan agar dapat menarik wisatawan. Pada program 

Visit Kabupaten Malang 2013 Years ingin menjadikan Kabupaten Malang  



bumi agro ekowisata terkemuka di Jawa Timur. Potensi agro ekowisatanya 

sangat besar dengan berbagai keindahan alam yang eksotik  dan masyarakat 

yang ramah.  

Pencanagannya program inipun tentu memiliki dasar yang kuat dimana 

Kabupaten Malang memiliki banyak potensi wisata agro yang mumpuni. Di 

tambah dengan berbagai keindahan alam yang eksotik  dan masyarakat yang 

ramah. Di hampir setiap kecamatan memiliki potensi agrowisata yang 

beraneka ragam. Seperti Kecamatan Poncokusumo, Tumpang, Singosari, 

Lawang, Pujon, Sumberpucung, hingga Kecamatan Ngantang. Banyaknya 

potensi wisata agro ini disebabkan Kabupaten Malang dikelilingi sejumlah 

gunung mulai Semeru, Bromo, Tengger, Anjasmoro, sampai Arjuno.  

Hawanya yang sejuk membuat wisata alam ini semakin berkembang 

dan menarik para wisatawan. Adapun beberapa agrowisata yang ditawarkan 

oleh Kabupaten Malang seperti Agro Kebun Teh Wonosari, Agro Apel Pujon, 

Agro Buah Naga, Agro Salak Swaru, Agro Bunga Krisan Poncokusumo, 

Agro Petik Jeruk, dan Agro Tawon. Ditambah lagi di Indonesia masih belum 

ada daerah yang memiliki potensi agro ekowisata selengkap di Kabupaten 

Malang. Jadi bisa dikatakan pemoklamirran Kabupaten Malang sebagai Bumi 

Agro Ekowisata merupakan satu-satunya di Indonesia.  

Pemerintah membuat sebuah kebijakan namun akan dirasa percuma jika 

tidak semua stakeholder bisa saling mendukung dan ikut untuk membuat 

program ini berjalan dengan semestinya. Disinilah Humas DISBUDPAR 

dituntut untuk melakukan strategi-strategi publikasi guna bisa 



mensosialisasikan program pemerintah ini kepada stakeholder seperti 

masyarakat, media, komunitas, dan lainnya. Penggunaan publikasi yang tepat 

bisa mempercepat proses sosialisasi kepada masyarakat. Apabila program 

salah satu ini dapat berjalan tentunya akan berimbas baik pada peningkatan 

jumlah wisatawan ke Kabupaten Malang. Peningkatan jumlah wisatawanpun 

dapat berimbas pada pemasukan pendapatan daerah yang bisa 

mensejahterakan rakyat Kabupaten Malang pada khususnya. Inilah alasan 

yang menjadi dasar peneliti mengambil judul “ Bentuk Publikasi 

Kehumasan dalam Mensosialisasikan Program Bumi Agro Ekowisata 

(Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang maka di dapat rumusan masalah 

yaitu “Apa saja bentuk publikasi kehumasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Mensosialisasikan 

Program Bumi Agro Ekowisata?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Dari pokok-pokok rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti 

maka bisa dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk publikasi kehumasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Malang dalam Mensosialisasikan Program Bumi Agro 

Ekowisata. 

 



D. Kegunaan Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perencanaan serta pelaksanaan publikasi kehumasan yang akan dilakukan 

dalam menjalankan sebuah program. Menjadi masukan juga bagi 

pelaksana tim kampanye program. Penelitian ini juga bisa menjadi sebuah 

produk komunikasi strategi kehumasan. Selain itu dapat menjadi sebuah 

pertimbangan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten Malang 

dalam mengambil sebuah kebijaksanaan yang akan datang. 

E.1 Tinjauan Tentang Humas 

E.1.1 Pengertian Humas 

Humas merupakan sebuah institusi penting di sebuah 

kelembagaan guna membentuk pencitraan, tim sosialisasi, penyebar 

informasi, penjalin hubungan baik dan pelaksana kebijakan yang telah 

dibuat pada suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan. Humas juga 

sebagai jembatan informasi bagi pemerintah guna mensosialisasikan 

kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat. Seperti 

pada kutipan (Munandar , 2003) menerjemahkan definisi humas dari 

Franks Jefkins yaitu “ Humas adalah sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke 

luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian. IPR (Institute of Public Relations) terbitan bulan 

November 1987 (Frank Jefkins: hal 8) mengatakan “praktek humas 



atau PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi 

dengan segenap khalayaknya”. Humas oleh Frank Jeffkins dinilai 

sebagai pusat informasi dalam perusahaan dan menjadi tonggak 

terpenting dalam sistem komunikasi dari sebuah instansi. 

Sejalan dengan itu definisi yang dikembangkan oleh Rex F. 

Harlow dalam Effendy (1986 :28) setelah mengumpulkan lebih dari 

500 definisi dari berbagai sumber :
 

“Public Relation is a distinctive management function which 

helps establish and maintain mutual lines of communication, 

understanding, acceptance and cooperation between and organization 

and its public; involvesthe management of issues; help management 

keep informed on an responsives to public opinion; defines and 

emphasizes the responsibility of management to serve the public 

interest; helps management keep abreast of and effectively utilize 

change, serving as an early warning system to help anticipate trend; 

and uses research and sound ethical communication techniques as its 

principal tools”. 

 

(Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas 

yang mendukung dan memelihara jalur bersama komunikasi, 

pengertian penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan 

khalayaknya; melibatkan manajemen dalam permasalahan atau 



persoalan; membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai 

dan tanggap terhadap opini publik; menetapkan dan menegaskan 

tanggungjawab manajemendalam melayani kepentingan umum; 

menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

secara efektif dalam penerapannya sebagai system peringatan secara 

dini guna mengatisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian 

serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan 

utama.”).  

Artinya disini bahwa humas merupakan suatu panduan khas 

dari pengetahuan, keterampilan, dan metode. Kegiatan humas pun 

dilaksankan oleh para praktisi yang melayani berbagai jenis organisasi 

beserta publiknya  seperti perusahaan, pemerintahan, para pelanggan 

dan lain-lain. Para praktisi humas pun berupaya untuk melayani 

kepentingan umum, sadar akan pengaruh opini publik terhadap 

pengambilan keputusan, menyampaikan anjuran serta sebagai corong 

informasi dari pemerintah kepada khalayak.  

Berdasarkan apara praktisi public relation yang terhimpun 

dalam organisasi yang bernama “The International Public 

Relation”(IPRA) bersepakat merumuskan definisi humas sebagai 

fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan 

berkesinambungan, yang dengan itu organisasi dan lembaga bersifat 

umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan 

dukungan dari mereka yang ada kaitannnya atau yang mungkin ada 

hubungannya dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka 



untuk mengkorelasikan, sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara 

mereka, dengan informasi yang berencana dan tersebar luas mencapai 

kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama 

dan lebih efisien (Effendy, 2002 :20). 

Setelah melihat beberapa pengertian di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa humas merupakan jembatan komunikasi dalam 

rangka mendukung fungsi lembaga bertugas untuk menjadi penyebar 

informasi secar internal maupun eksternal. Humas bisa dijadikan 

sebagai alat vital sebuah instansi untuk mensosialisasikan kebijakan 

yang telah dibuat kepada masyarakat. Dengan melakukan hal ini 

diharapkan masyarakat bisa memunculkan efek kognisi, afeksi, dan 

behavior terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah. 

E.1.2 Ciri dan Fungsi Humas 

Ciri dan fungsi sangat erat kaitannya, fungsi atau dalam 

Inggris fuction, bersumber pada perkataan bahasa latin, factio yang 

berarti penampilan, perbuatan pelaksanaan atau kegiatan. Dalam 

kaitannya dengan humas dalam suatu instasi berfungsi apabila humas 

itu menunjukkan kegiatan yang jelas, yang dapat dibebaskan dari 

kegiatan lainnya. Untuk memperoleh kejelasan mengenai ciri-ciri 

humas yang pokok (Effendy, 1986 : 31) yakni : 

a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam sutu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik (two way traffic reciprocal 



communication). Ini berarti pada jalur pertama penyebaran informasi 

dan pada jalur kedua penyampaian tanggapan. 

b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan 

oleh manajemen suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan daalm teori 

manajemen, disebutkan bahwa prosesnya berlangsung melalui tahap-

tahap yang terkenal dengan POAC, sebagai singkatan dari Planning 

(Perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(Penggiatan), Controlling (Pengawasan). Dan unsur-unsur yang 

terlibat dalam proses yang bertahap secara berkesinambunagn itu ialah 

apa yang dikenal denagn rumus Six M sebagai singkatan dari Men 

(Manusia), Materials (Bahan), Machines (Mesin), Methods (Metode), 

Money (biaya), dan Market (Pasar).  

c. Humas yang menjadi sasaran kegiatan adalah publik ekstern dan 

intern. Publik di dalam organisasi antara lain para karyawan dimana 

mereka diarahkan dan dikerahkan kepada pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi, dimana perilaku individual setiap 

karyawan dibina sehingga sesuai, selaras, dan serasi denagn perilaku 

organisasiional. Cara menggiatkannya dengan komuniaksi, bukan 

dengan cara-cara lain di luar bidang komunikasi. Demikian pula 

kegiatan yang ditujukan kepada publik eksternal. 

d. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis 

antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan 

psikologi, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak 



publik. Istilah harmonis yang menjadi sifat hubungan yang harus 

dibina humas mengandung makna yang luas, yakni sikap 

menyenagkan (favorable), itikad baik (goodwill), toleransi 

(tolerance), saling pengertian (mutual understanding), saling 

mempercayai (mutual confidence), saling menghargai (mutual 

appreciation), dan citra baik (good image). 

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang 

apa saja ciri-ciri yang melekat pada humas. Humas erat kaitannya 

dengan komunikasi. Disini bertindak sebagai jembatan informasi dari 

atasan ke bawahan, dari karyawan ke karyawan lain, serta dari instansi 

ke dalam masyarakat. Dalam melakukan tugasnya humas juga tidak 

sembarangan. Hal ini dikarenakan ada fungsi manajemen yang tidak 

dapat terpisah dari seorang humas. Eksistensi humas sebagai 

pelembagaan kegiatan komunikasi dalam organisasi justru untuk 

menunjang upaya manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sasaran kegiatan humas pun juga dibagi dalam 2 kategori 

besar yaitu komunikan dalam instansi dan diluar instansi. Didalam 

instansi tentunya terdapat pegawai sedangkan keluar terdiri dari 

organisasi swasta, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Humas juga 

memiliki tugas yang berat dimana harus bisa memberikan informasi 

kepada khalayak dengan tepat dan sesuai dengan apa yang 

dikehendaki instansi. Berusaha  menjaga hubungan yang harmonis 

agar terjadi timbal balik yang baik dan harmonis.  

 



E.1.3 Humas Pemerintah 

Kusumastuti  (2004 :8) dalam Dasar Dasar Humas 

menyatakan tugas pemerintah sangat berat karena masyarakat yang 

dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang 

kompleks. Pemerintahpun harus membuat sebuah kebijakan dan 

menyampaikannya dengan cara yang berbeda-beda karena adanya 

masyarakat yang heterogen tersebut. Karena pelayanan terhadap 

publik merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. 

Rakyat turut mengawasi tindak tanduk pemerintah yang apabila tidak 

sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat secra cepat bisa mengeritiknya. 

Demikianlah, maka lembaga-lembaga pemerintahan dri tingkat pusat 

samapai dengan daerah dilengkapi dengan bagian humas untuk 

mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai 

kebijaksanaan pemerintah di sebarkan seluas-luasnya, dan opini 

publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan 

pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya.  

Seperti pendapat  Sam Black yang dikutip (Effendy, 1986:47) 

mengklarifikasikan humas menjadi “humas pemerintahan pusat” 

(central government) dan “humas pemerintahan daerah” (local 

government). 

a. Hubungan masyarakat pemerintah pusat 

Mengenai humas pemerintah pusat dapat dijelaskan bahwa pada 

departemen-departemen mempunyai 2 tugas yaitu menyebarkan 



informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan 

hasil yang telah dicapai; kedua menerangkan dan mendidik publik 

mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal 

yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu 

tugasnya adalah menasihati pimpinan departemen dalam 

hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap 

kebijaksanaan yang dijalankannya.  

b. Hubungan masyarakat pemerintah daerah 

Humas pemerintah daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas 

pemerintahan pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme 

kerja. Bedanya hanya dalam hal ruang lingkup. Bagi Indonesia, 

sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang begitu banyak 

yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan norma kehidupan dan 

kebudayaan yang berbeda, mungkin untuk provinsi atau kabupaten 

tertentu diperlukan suatu tambahan khusus. Yang penting adalah 

terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan humas sebagai konsep 

ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di muka.  

  Menurut Sam Black dalam (Effendy, 1986:50) ada 4 tujuan 

utama humas pemerintahan daerah : 

1. To keep citizen informed to council’s policy and it’s day-by-day 

activities; (Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai 

kebijaksanaan lembaga beserta kegiatan sehari-harinya;) 

2. To give them a opportunity of expressing views on important 

new projects before final decisions are taken by council; ( 



Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan 

pandangan-pandangan mengenai proyek baru yang penting 

dalam sebuah lembaga mengambil keputusan;) 

3. To enlighten citizens on the way in which system of local 

government works and to inform them of their and 

responsibilities; (Memberikan penerangan kepada penduduk 

mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan 

mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka;) 

4. To promote a sense of civic pride ( Mengembangkan rasa 

bangga sebagai warga negara). 

Setelah melihat tujuan dari humas diatas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan dimana humas pemerintah harus transparan informasi 

kepada masyarakat, menjebatani komunikasi mereka dengan 

pemerintah, memberikan pelayanan dan hak-hak yang harus diketahui 

publik, serta mengangkat citra instansi agar timbul rasa percaya dan 

bangga dari masyarakat. 

Selanjutnya di dalam Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan 

di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dikutip oleh Sunarto 

(2003:55) dijelaskan mengenai Visi dan Misi Humas Pemerintah. Visi 

Humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan 

(kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, 

profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan yang baik. 



Misi Humas Pemerintah adalah: 

1. membangun citra dan reputasi positif pemerintah; 

2. membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik; 

3. menampung dan mengolah aspirasi masyarakat; 

4. mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data 

dan informasi; 

5. menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah; 

6. membangun kepercayaan publik (public trust).  

E.1.4 Kegiatan Humas Pemerintah 

Menurut Sunarto dalam bukunya Humas Pemerintahan dan 

Komunikas Persuasif (2003:45-47), dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi kehumasan, maka Humas Pemerintah perlu melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Membina pengertian pada khalayak terhadap kebijaksanaan 

pemerintah.  Dalam hal ini, maka khalayak yang menjadi 

sasaran terdiri dari: Khalayak Intern, yaitu karyawan di 

lingkungan sendiri, khalayak Ekstern, seperti media massa, 

pejabat pemerintah, pemuka pendapat (opinion leader), dan 

sebagainya. 

2. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pokok aparatur 

pemerintah, khususnya berkenaan dengan pemberian pelayanan 

masyarakat dan yang telah direlease untuk publikasi. 



3.   Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat 

masyarakat. 

4.  Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai 

sumber. Masalah pengumpulan dan penyimpanan data dan 

informasi yang menjadi perhatian  semua orang. Tidak saja 

besarnya jumlah informasi, tetapi juga terus menumpuknya 

informasi yang relevan yang diperlukan oleh perorangan, 

badan/instansi, media dan kantor berita, lembaga pendidikan dan 

perusahaan yang memerlukan data dan informasi. 

5. Melakukan analisa terhadap permasalahan yang telah 

diklasifikasikankan ke dalam bidang-bidang permasalahan yang 

sesuai dengan bidang pekerjaan. Humas yang bersangkutan, 

kemudian membuat kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. 

Hasil dari proses pengolahan ini dipergunakan untuk 

memberikan gambaran atau informasi kepada pimpinan dan 

khalayak. 

6.  Produk kegiatan Humas merupakan informasi yang 

mengandung penjelasan-penjelasan atas fakta pendapat atau 

sikap yang akan dikomunikasikan.  

7.  Penyebaran merupakan proses kegiatan produk Humas kepada 

khalayak intern maupun ekstern. Produk Humas yang akan 

disebarkan kepada masyarakat pada umumnya harus 

mengandung jaminan akan validitas dan kredibilitas informasi 



yang dikomunikasikan. Penyebaran produk-produk Humas 

hendaknya disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai.  

E.2 Tinjauan Tentang Strategi Humas 

E.2.1 Pengertian Strategi 

Strategi merupakan kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan 

yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Taktik 

atau kumpulan rencana inilah yang kemudian dieksekusi menjadi 

langkah-langkah kongkrit guna mencapai visi dan misi yang 

diinginkan perusahaan. Seperti pendapat Iriantara (2004 : 31) strategi 

dapat diartikan sebagai suatu siasat yang terdiri dari beberapa rencana-

rencana berupa konsep/tindakan untuk mencapai tujuan dari suatu 

lembaga melalui pendekatan-pendekatan yang cermat baik melalui 

sumber daya maupun pemanfaatan situasi dan kondisi yang tepat. 

Sejalan dengan itu sebagaimana dikutip oleh Suhandang (2008 : 37) 

pada hakikatnya, strategi merupakan suatu perencanaan (planning) 

dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

praktik operasionalnya.  

Jadi di dalam strategi terdapat kata yang selalu melekat yaitu 

cara dan tujuan. Cara artinya bagaimana rencana yang telah 

dideskripsikan diwujudkan dalam beberapa tindakan. Sedangkan 

tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari strategi yang telah dibuat 

oleh perusahaan. Tindakan ini bersifat incremental artinya terus 



mengalami peningkatan guna bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam organisasi pemerintahan strategi bisa diimplementasikan ke 

dalam cara cara untuk mengeksekusikan sebuah program kerja yang 

telah dicanangkan sebelumnya. Strategi ini memberikan kesatuan arah 

bagi semua anggota organisasi agar bisa mengetahui bagaimana tujuan 

yang ingin dicapai dari instansi yang dinaunginya. Dengan adanya 

perumusan strategi ini bisa memudahkan suatu instansi untuk 

mengetahui apa yang di mau dan bagaimana cara mendapatkannya.  

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah cara yang tersusun secara 

sistematis dan memerlukan implementasi tindakan agar tujuan 

perusahaan / instansi bisa tercapai. Cara atau taktik tersebut telah 

direncanakan sebelumnya berdasarkan pertimbangan dan kemudian 

diputuskan secara resmi oleh pihak yang memiliki wewenang. 

Rencana yang cermat dan tindakan yang tepat bisa memudahkan 

organisasi mendapat apa yang diinginkan.  

E.2.2 Konsep Strategi Humas 

Menurut pemaparan di atas strategi adalah sebuah cara yang 

tersusun secara sistematis dan memerlukan implementasi tindakan 

agar tujuan perusahaan / instansi bisa tercapai. Cara atau taktik 

tersebut telah direncanakan sebelumnya berdasarkan pertimbangan 

dan kemudian diputuskan secara resmi oleh pihak yang memiliki 

wewenang. Rencana yang cermat dan tindakan yang tepat bisa 



memudahkan organisasi mendapat apa yang diinginkan. Humas bukan 

hanya sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan 

memperoleh kemenangan sendiri, ataupun hanya berusaha menutupi 

kesalahan perusahaan dengan mencari suatu pembenaran. Lebih dari 

itu humas harus mengandalkan strategi agar tujuan yang diinginkan 

bisa tercapai. Maka dari itu humas merupakan suatu fungsi 

manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan 

pemahaman dan penerimaan bagi khalayak. Humas menggunakkan 

taktik terencana agar dapat membaca rintangan yang muncul dari luar 

serta dapat mengatasinya dengan baik.  

Strategi humas dpat dilaksanakan jika terlebih dahulu 

melakukan hal penting yang disebut dengan riset. Menurut Cutlip dan 

Broom (1994) terdapat 4 model riset : 

1. Defining Public Relation Problem 

Tahap ini diawali dengan mengumpulkan informasi yang 

menjelaskan sekaligus mengantisipasi kemungkinan 

timbulnya persoalan PR. Ada beberapa teknik yang 

digunakan dalam tahap ini seperti : 

a. Environmental Monitoring Programs 

Riset ini digunakan untuk mengkaji kecenderungan 

opini yang berkembang dan bermacam peristiwa di 



masyarakat yang memiliki pengaruh significant 

terhadap organisasi. 

b. Public Relations Audits.  

Merupakan studi menyeluruh untuk megetahui posisi 

PR dalam Perusahaan. 

c. Communication Audits 

Audit komunikasi hampir sama dengan audit PR tapi 

namun sempit tujuannya dan fokus medianya hanya 

pada media komunikasi internal dan eksternal yang 

digunakan oleh perusahaan dan bukan pada program 

PR keseluruhan. 

d. Social Audits 

Audit jenis ini berkaitan dengan program monitoring 

lingkungan dalam skala kecil yang didesain untuk 

mengukur performa sosial organisasi yakni sampai 

sejauh mana perusahaan mempertanggungjawabkan 

fungsinya di dalam masyarakat.  

2. Planning Public Relations 

Setelah mengumpulkan informasi berdasarkan riset 

tahapan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah 

menginterpretasikan hasil penelitian tersebut guna 



menentukan problem spesifik apa serta peluang bagaimana 

untuk ditindaklanjuti menjadi program yang sistematis. 

Fase perencanaan ini juga melibatkan riset yang 

dimaksudkan untuk menentukan media apakah yang paling 

efektif sebagai sarana informasi program. 

3. Implementing Public Relation Program 

Ada 2 teknik monitoring yang paling sering digunakan 

yaitu: 

a. Gatekeeping research 

Tujuannya melakukan analisis terhadap karakteristik 

press release dan video news release yang 

memungkinkan mereka bisa menembus “pintu gerbang 

gatekeeper dan akhirnya bisa muncul di media massa. 

a. Output Analysis 

Mengukur seberapa baik organisasi telah hadir dan 

dipersepsi publik dan melihat jumlah publikasi dan 

perhatian yang diterima oleh organisasi. 

 

 

 



4. Evaluating Research 

Mengacu serangkaian penilain efektifitas dari suatu 

perencanaan program, implementasi, dan dampak program. 

Ada beberapa tahapan dalam evaluating research yaitu : 

a. Implementation Checking 

Tahapan penelitian ini untuk mengetahui apakah target 

sasaran benar-benar sudah terjangkau oleh pesan yang 

dirancang humas. 

b. In-Progress Monitoring 

Segera setelah penyelenggaraan kampanye program, 

peneliti mencari tahu apakah program tersebut sudah 

mencapai efek yang direncanakan. Ataukah masih ada 

hasil-hasil yang belum diantisipasi. 

c. Outcome Evaluation 

Manakala kampanye telah berakhir maka hasil program 

perlu dievaluasi dan dinilai. Temuan ini nantinya 

digunakan sebagai saran atau rekomendasi perubahan 

di masa datang.  

Setelah melakukan riset maka humas menjalankan strtaegi 

yang telah disepakati. Seperti kutipan Firsan Nova di dalam bukunya 



Crisis Public Relation (2011:54-55) strategi PR atau yang dikenal 

dengan bauran PR, adalah : 

1. Publications (publikasi) adalah cara PR dalam menyebarkan 

informasi, gagasan, atau ide kepada khalayaknya. 

2.  Event (acara) adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

PR dalam proses penyebaran informasi kepada khalayak. Hal ini 

berkaitan dengan penyusunan program acara, dapat dibedakan 

menjadi : 

i. Calendar Event-Regular Event (Kegiatan Rutin) 

ii. Special Event- kegiatan khusus dan dilaksanakan pada 

momen-momen tertentu. 

iii. Moment Event-kegiatan yang bersifat momentum. 

3. News (Pesan/Berita) adalah informasi yang dikomunikasikan 

kepada khalayak yang dapat disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung. Informasi yang disampaikan bertujuan agar dapat 

diterima oleh khalayak kepada khalayak dan mendapatkan respon 

positif. 

4. Corporate Identity (Citra Perusahaan) adalah cara pandang 

khalayak kepada suatu perusahaan terhadap segala aktivitas usaha 

yang dilakukan. Citra yang terbentuk dapat berupa citra positif 

maupun negatif, tergantung dari upaya apa saja yang dilakukan 



oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan 

citra positif, demi keberlangsungan sebuah perusahaan. 

5. Community Involvement (Hubungan dengan khalayak) adalah 

sebuah relasi yang dibangun dengan khalayak 

(stakeholder,stockholder,media, masyarakat di sekitar perusahaan, 

dan lain-lain). 

6. Lobbying and Negotiation (Teknik Lobi dan Negosiasi) adalah 

sebuah rencana baik jangka panjang maupun pendek yang dibuat 

oleh Humas dalam rangka penyusunan budget yang dibutuhkan. 

Dengan perencanaan yang matang akan membuat kegiatan yang 

sudah direncanakan berjalan dengan baik dan dapat 

meminimalisasi kegagalan. 

7. Corporate Social Responbility (CSR), memiliki tanggung jawab 

sosial dalam aktivitas Humas menunjukkan bahwa memiliki 

kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini akan meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik. 

Berdasarkan penjelasan mengenai strategi humas, seorang 

praktisi humas perlu melakukan strategi news dan publications 

mengenai kegiatan, informasi, serta pencapaian yang telah dilakukan 

suatu lembaga atau organisasi tersebut. Namun kedua strategi tersebut 

memiliki hubungan erat dengan strategi lainnya yaitu community 

involvement dimana seorang praktisi PR pada suatu organisasi atau 

lembaga perlu membangun hubungan dengan khalayak dan salah 



satunya adalah media. Media merupakan sarana paling cepat, tepat, 

dan efisien dalam memberitakan sesuatu yang kemudian 

mempengaruhi khalayak. Strategi Humas dalam bentuk event juga 

bisa menjadi sarana sosialisasi program pemerintah kepada 

masyarakat. Pembentukan citra pun tak lepas dari bagaimana strategi 

humas untuk mendapatkan keinginannya. Masyarakat harus diberikan 

pandangan citra baik akan instansi yang dinaunginya guna mendukung 

dan melaksanakan program yang disosialisasikan. 

Sedangkan menurut Lattimore & dkk (2010:130) perencanaan 

public relation dikelompokkan dalam kategori besar :  

1. Rencana strategis adalah rencana jangka panjang, biasanya dibuat 

oleh manajemen level atas. Perencanaan ini memuat keputusan 

terkait dengan tujuan utama organisasi dan kebijakan dalam 

mengimplementasikannya. 

2. Rencana taktis adalah mengembangkan keputusan spesifik 

tentang apa yang dilakukan pada setiap level organisasi dalam 

rangka melaksanakan secara strategis, perencaan taktis lebih 

perhatian dengan kejadian pada operasi harian sebuah organisasi.  

Dari penjabaran di atas terlihat bagaimana bentuk-bentuk dari 

strategi humas yang dapat dilakukan guna mendapatkan keinginan 

yang dikehendaki sebuah instansi. Rencana-rencana yang disusun 

secara sistematis dengan menggunakkan periodisasi untuk mengetahui 

tingkat keefektifan dan keefesiensianya. 



E.2.3 Aspek-Aspek Strategi Humas 

Untuk dapat mewujudkan rencana humas dalam sosialisasinya 

kepada masyarakat, ada beberapa macam aspek pendekatan atau 

strategi humas yang harus dilakukan yaitu : 

1. Strategi Operasional 

Melalui pendekatan kemasyarakatan dengan mekanisme sosial 

kultural dan nilai yang berlaku di masyarakat. Artinya pihak 

humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar 

aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik etika, moral, maupun 

nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi acuan dalam strategi 

operasional kehumasan. 

2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif  

Fungsi Humas adalah menciptakan komunikasi 2 arah timbal 

balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak 

publiknya, baik bersifat mendidik dan memberikan penerangan 

maupun dengan melakukan pendekatan persuasif agar terciptanya 

sling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan 

sebagainya. 

3. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas 

Menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai tersebut bukan memperoleh keuntungan bersama yang 



terampil dalam memadukan keuntungan dengan motivasi 

tanggung jawab sosialnya.  

4. Pendekatan Kerjasama 

Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dari 

berbagai kalangan baik internal maupun eksternal. Hal ini 

diperoleh dari hubungan kerjasama dengan perubahan sikap yang 

positif bagi kedua belah pihak, maka terciptanya kerjasama yang 

optimal. 

5. Pendekatan Koordinatif dan Integratif 

Untuk memperluas peranan humas di masyarakat, maka fungsi 

humas dalam arti sempit mewakili lembaga dan institusinya, 

tetapi peranan lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program 

pemangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional di 

bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hamkamnas (Sari, 

2012 :29). 

E.3 Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan seseorang bertindak dan bersikap sebagai masyarakat yang 

efektif, yang menyebabkan ia efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi 

sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat (Effendy, 2002:27). 



Sedangkan menurut Robbins (dalam Effendy, 2002:35) sosialisasi 

merupakan salah satru fungsi komunikasi disamping sebagai produksi dan 

pengetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk mengendalikan 

perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi 

perilaku kelompoknya. Jadi dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara 

mengkomunikasikan kepada publiknya. 

Menurut Herbert H. Heyman (dalam Susanto, 1974:164) 

mendefinisikan sosialisasi merupakan suatu proses mengajar individu anggota 

masyarakat dan berfungsi dalam masyarakat tersebut. Dari beberapa definisi 

di atas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu fungsi komunikasi 

yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat di mana ia 

tinggal. Jadi, sosialisasi dilakukan dengan mengkomunikasikan informan 

kepada anggotanya.  

Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yng 

menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. dengan kata lain 

masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah 

terimakan kebudayaan dari satu generasi ke genarasi berikutnya. 

Proses sosialisasi bertujuan untuk : 

a. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidupnya di 

masyarakat. 

b. mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan 

mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan berbicara. 



c. Melatih pengendalian fungsi-fungsi organik maupun latihan-latihan mawas 

diri yang tepat. 

d. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada 

dalam masyarakat. 

Dari semua definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi 

adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat, atau lembaga 

untuk memberikan sebuah pemikiran baru melalui teknik komunikasi dan 

menyediakan sumber pengetahuan kepada publik agar bertindak sesuai 

dengan masyarakat dimana ia tinggal dan dapat berfungsi dalam masyarakat 

tersebut 

Dapat disimpulkan bahwa program "Bumi Agro Ekowisata" 

merupakan usaha dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang 

untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang diploklamirkannya 

image baru dari Kabupaten Malang. 

E.4 Pengertian Agro Eko Wisata 

Agro Ekowisata itu sendiri terdiri dari 2 gabungan pengertian yaitu 

agro dan ekowisata. Menurut (Diarta. 2009:55) Agrowisata merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa Inggris, agrtourism. Agro berarti pertanian. 

Pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, 

dan perikanan. Jadi dari pengertian ini agrowisata tidak selalu berhubungan 

dengan pertanian.  Agrowisata merupakan salah satu alternative potensial 

untuk dikembangkan di desa. Jadi, batasan agrowisata dinyatakan bahwa 



agrowisata adalah suatu jenis pariwisata khusus menjadikan hasil pertanian, 

peternakan, perkebunan sebagai daya tarik wisatawan. (Diarta, 2009:55) 

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi dan Menteri Pertanian No. KM.47/PW.DOW/MPPT-89 dan 

No. 204/KPTS/HK/0504/1989 Agrowisata didefinisikan sebagai bagian dari 

objek wisata yang diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang 

memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di 

bidang pertanian  (Pratama, 2012:21). 

Sedangkan Pengertian Ekowisata atau ecoutourism menurut The 

International Ecoutourism Society (TIES) pada awal tahun 1990 seperti 

dikutip (Pratama, 2012: 21) adalah sebagai berikut : “Ekowisata adalah 

kegiatan wisata alam yang bertanggungjawab dengan menjaga keaslian dan 

kelestarian lingkungan dan menengkatkan kesejahteraan penduduk setempat”. 

"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to 

relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific 

objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild 

plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both 

past and present) found in the areas." "Wisata alam atau pariwisata ekologis 

adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu 

atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, 

mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, 

serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa 

lampau maupun masa kini." 



Rumusan di atas hanyalah penggambaran tentang kegiatan wisata 

alam biasa. Rumusan ini kemudian disempurnakan oleh The International 

Ecotourism Society (TIES) pada awal tahun 1990 yang disadur dalam 

(Pratama, 2012:24) yaitu sebagai berikut: 

"Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved 

the environment and improves the welfare of local people." 

"Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-

tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan 

kesejahtraan penduduk setempat”.  

Jadi dalam kegiatan ekowisata terkandung unsur-unsur kepedulian, 

tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan 

kesejahtraan penduduk setempat. Ekowisata merupakan upaya untuk 

memaksimalkan dan sekaligus melestarikan pontensi sumber-sumber alam 

dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang 

berkesinambungan. Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulka bahwa agro 

ekowisata adalah suatu jenis pariwisata khusus menjadikan hasil pertanian, 

peternakan, perkebunan sebagai komoditas utamanya. Namun tidak hanya 

ada unsur rekreatif saja melainkan juga disertai tanggung jawab dan 

kepedulian bagaimana bisa mengembangkan pendapatan dan meningkatkan 

taraf hidup penduduk di sekitarnya.  

 

 



F. METODE PENELITIAN 

F.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik yang secara alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupak bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Sukamdinata, 2006:72). 

Desain penelitian deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya 

Ruslan (2010:12) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

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

mendeskripsikan bentuk publikasi kehumasyang yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Mensosialisasikan 

Program Bumi Agro Ekowisata. 

F.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi sasaran penelitian 

dalam melakukan penelitian ini. Pemilihan tempat yang dipilih harus bisa 

menunjang dalam rangka mendapatkan data yang lengkap serta orang-orang 

yang berada pada tempat atau lokasi tersebut mengetahui tentang 

permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pemilihan waktu 

penelitian juga berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang diinginkan. 



Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memilih 

Kantor DISBUDPAR (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Malang 

Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari - Malang  Telp. (0341) 456644/Fax: 

0341-456622. Sedangkan untuk waktu penelitian mulai tanggal 28 November 

2013 – 08 Januari 2014. Sedangkan untuk Program Bumi Agro Ekowisata 

termasuk program tahun 2013-2015. Dan disini penelitian dilakukan pada 

tahun 2013. 

Untuk Jadwal dan Kegiatan Penelitian Terlampir 

F.3 Sumber Informasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penelitian adalah  

Kepala Humas, Staff Humas bagian promosi, Kasi (Kepala Seksi) Rekreasi 

dan Aneka Hiburan, serta Kasi Objek Wisata dan Pentas Seni. Pada penelitian 

ini ini sumber informasi ditentukan menggunakkan teknik purposive 

sampling yang termasuk dalam pengambilan non-probably sampling. 

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Disini dimaksudkan 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). Penelitian ini menjadikan Kepala 

Humas dan Staff Humas sebagai subjek karena mereka dianggap paling tahu 

mengenai bentuk publikasi kehumasan dalam mensosialisasikan program 

Bumi Agro Ekowisata. Sedangkan Kasi Objek Wisata dan Pentas Seni, Kasi 



Rekreasi dan Aneka Hiburan, sebagai informan penelitian karena ikut andil 

dalam proses sosialisasi program Bumi Agro Ekowisata. 

Selain itu dalam penentuan subjek dan informan ada beberapa 

kriteria untuk pengambilan data yang unsur-unsurnya harus terpenuhi 

semua: 

Karakteristik sumber informasi penelitian : 

1. Staff pada (DISBUDPAR) Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Malang. 

2. Memiliki pengetahuan tentang program Bumi Agro 

Ekowisata. 

3. Aktif dan ikut berperan dalam sosialisasi program Bumi 

Agro Ekowisata. 

F.4 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti disini merupakan 

instrument kunci. Namun setelah itu akan dikembangkan instrument 

penelitian lainnya yang diharapkan akan dapat melengkapi data, melalui 

wawancara maupun observasi nantinya (Sugiyono, 2013 :59). 

 

 

 



F.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakkan teknik pengumpulan data : 

1. Wawancara 

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menyelenggarakan tanya jawab dan interview antara penelitian dengan 

subjek dan informan penelitian. Dalam wawancara ini pertanyaan sudah 

ditentukan oleh peneliti sebelum wawancara dilakukan.  Dengan hal ini 

diharapkan dapat diperoleh data yang diinginkan dengan bersifat 

menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana Strategi Humas dalam 

Sosialisasi Program Bumi Agro Ekowisata (Studi pada Humas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang serta Tokoh Masyarakat). 

2. Dokumentasi 

Dalam upaya untuk pengumpulan data-data peneliti juga menggunakkan 

metode dokumentasi sebagai pelengkap penelitian. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Bentuk Publikasi 

Kehumasan dalam Mensosialisasikan Program Bumi Agro Ekowisata. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil gambar kegiatan yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 

kliping pemberitaan tentang program Bumi Agro Ekowisata di media 

cetak dan elektronik, desain banner setra baliho, program kerja Rencana 

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tahun 

2010-2015, tourism map dan buku pedoman sadar wisata.  



F.6 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. Menurut Miles dan Huberman (2007:16) aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


