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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hubungan masyarakat (humas) di Indonesia cukup

menggembirakan. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga

atau perusahaan yang menempatkan bidang humas dalam struktur

organisasinya. Ini berarti, keberadaan humas semakin diakui dan mendapat

tempat dalam suatu lembaga atau perusahaan. Pengakuan tersebut, setidaknya

membawa pengaruh pada kinerja humas di Indonesia. Meski demikian, hingga

saat ini belum terdapat konsensus mutlak tentang definisi dari Humas menurut

para pakar. Hal ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang mereka

terhadap pengertian Humas atau Public Relations dan perbedaan latar

belakang dari para pakar tersebut.

Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang

berlangsung dua arah dan timbal balik (reciprocal two ways traffic

communication) (Ruslan,2003;19). Posisi Humas merupakan penunjang

tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran

humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas

bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya

dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara

keduanya.



Sebagai metode komunikasi, Humas sering disebut sebagai

lembaga (Public Relations as state of being). Humas sebagai lembaga

umumnya hanya terdapat pada organisasi-organisasi besar karena kegiatan

berkomunikasi dengan publik  tidak mungkin dilakukan oleh si pemimpin

organisasi sendiri (Uchjana, 2006;19). Demikian halnya dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang lebih besar dari kecamatan, seperti pemerintahan

daerah tingkat II kotamadya dan kabupaten, pemerintahan daerah tingkat I

provinsi dan Departemen Dalam Negri, semuanya dilengkapi bagian humas.

Karena, kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak mungkin dilaksanakan

oleh Walikota, Bupati, Gubernur, dan Menteri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap instansi atau

lembaga baik swasta maupun pemerintah, pasti tidak akan lepas dari Humas.

Karena, Humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan setiap

organisasi. Sehingga kebutuhan tentang Humas tidak dapat dicegah. Karena

Humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu

organisasi secara positif. Humas memegang peranan yang cukup besar, yakni

dalam membentuk dan menjaga reputasi atau citra pada organisasi tersebut.

Sedangkan Humas dalam lembaga pemerintahan, merupakan keharusan

fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan

program dan kegiatan lembaga-lembaga pemerintahan kepada masyarakat.

Di dalam bidang kehumasan, juga tentu mengenal istilah protokol

atau keprotokolan. Secara umum, protocol didefinisikan sebagai serangkaian

aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan



mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan

penghormatan kepada seseorang karena jabatan dan kedudukannya dalam

Negara, pemerintah dan masyarakat (Nasution,2004;64).

Seringkali masyarakat belum memahami seperti apa aktivitas

keprotokolan yang sebenarnya. Yang terekam dalam pikiran mereka adalah

keprotokolan dianggap hanya sebatas pengamanan atau pengawalan terhadap

orang-orang penting misalnya Presiden, Bupati, Pejabat Daerah, Tokoh

Masyarakat, dan lainnya. Meski hal tersebut termasuk di dalam aktivitas yang

dilakukan oleh bagian protokol, namun perlu diketahui bahwa yang dilakukan

oleh bagian protokoler tidak hanya sebatas itu saja.

Ada berbagai aktivitas lain yang dilakukan oleh bagian protokoler.

Termasuk melakukan persiapan ketika ada acara resmi misalnya kunjungan

Presiden ke beberapa Kabupaten atau daerah di Indonesia hingga kunjungan

kenegaraan, menjaga kenyamanan dan keamanan pejabat pusat atau daerah,

dan acara lain yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Selain itu,

ada dua aspek penting dalam keprotokolan. Kedua aspek tersebut adalah segi

keupacaraan dan segi kunjungan.

Keprotokolan, merupakan bagian dari Humas yang sangat penting.

Tak terkecuali keprotokolan yang ada pada pemerintahan. Baik itu pemerintah

pusat atau pemerintah daerah seperti di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik

adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota



industri. Banyak perusahaan besar atau BUMN yang berkembang dan maju di

Kabupaten ini.

Di Pemerintahan Kabupaten Gresik, juga terdapat Bagian Humas

yang di dalamnya terdapat beberapa Sub Bagian salah satunya adalah bagian

Protokol. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan

Bupati Nomor 30 Tahun 2011, maka bagian protokol Humas Pemerintah

Kabupaten Gresik harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

peraturan yang telah tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, bagian protokol

sama pentingnya dengan pelengkap kehumasan lainnya terlebih lagi protokol

adalah bagian dari Humas yang harus dapat berjalan dengan baik.

Aktivitas keprotokoleran yang dilakukan oleh Sub Bagian Protokol

Humas Pemerintah Kabupaten Gresik berkaitan dengan agenda kegiatan yang

akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Sub Bagian

Protokol bertugas untuk mengkondisikan kegiatan tersebut agar berjalan

dengan lancar. Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan dan ditangani

oleh Sub Bagian Protokol Humas Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu (1)

Olahraga Bersama Legislatif, Eksekutif, dan Pers yang diadakan pada 2

Desember 2011, (2) Musik Kolaborasi Festival Kesenian Islami pada 3

Desember 2011, (3) Penutupan Festival Kesenian Islami 2011, dan agenda

kegiatan lainnya (www. gresik.go.id / Desember 26, 2011, 9:38:17 PM)

Dalam kegiatan tersebut, protokol bertugas untuk mengkondisikan acara.

Mulai dari awal sampai akhir acara.



Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Gresik dimana di dalamnya juga melibatkan bagian protokol untuk mengatur

serangakaian kegiatan tersebut pasti akan dihadiri oleh pers dari media

manapun. Yang secara otomatis, media yang meliput kegiatan tersebut akan

memberitakan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan

yang sedang dilaksanakan.

Ketika kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak berjalan lancar

atau mengalami gangguan, maka otomatis media akan memberitakan negatif

kegiatan tersebut. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu ada pemberitaan

di media cetak dan elektronik mengenai kelalaian paspampres dalam

mengkondisikan acara. Pada saat itu, merupakan acara yang sangat penting

yaitu pidato Presiden SBY di ASEAN  Fair Bali. Saat Presiden menyampaikan

pidatonya di podium, tiba-tiba seorang kakek tukang kebun secara tidak sadar

melintas dan mendekati podium. Disini, dapat dilihat bahwa paspampres yang

seharusnya dapat menjaga keamanan dan kenyamanan kepala Negara tidak

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (kapanlagi.com).  Dan secara tidak

langsung, kelalaian paspampres tersebut juga berdampak pada citra atau

reputasi keprotokolan pemerintah pusat. Karena masyarakat sudah mengetahui

kejadian tersebut melalui media massa.

Dari contoh peristiwa itulah, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang

dilakukan oleh bagian protokoler sebenarnya sangat penting dan perlu

diperhatikan. Karena, gagalnya suatu kegiatan protokoler akan berdampak

negatif pada citra lembaga, yang berarti gagalnya Humas lembaga tersebut dan



memberikan citra buruk. Dalam hal ini adalah citra terhadap Pemerintah

Kabupaten Gresik. Dapat dikatakan, bahwa tugas bagian protokol cukup sulit.

Karena mereka harus dapat mengkondisikan situasi ketika kegiatan

pemerintahan dilaksanakan. Mulai dari awal kegiatan, proses, hingga kegiatan

selesai. Disamping itu dalam melakukan aktivitasnya, bagian protokol juga

harus memperhatikan pedoman dan etika yang digunakan saat kegiatan

berlangsung.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, untuk itulah penulis ingin

meneliti lebih mendalam bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh bagian

Protokol Humas Pemkab Gresik sebagai upaya pencitraan positif. Sehingga

peneliti nantinya dapat mengetahui dengan jelas seperti apa aktivitas

keprotokolan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang diatas, maka dapat dibuat

rumusan masalahnya yaitu : “Bagaimana aktivitas keprotokoleran Humas

Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya  pencitraan positif ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang

ada. Yaitu untuk mengetahui bagaimana aktivitas keprotokolan humas

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam  melakukan upaya  pencitraan positif.



D.  Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan

referensi bagi penelitian selanjutnya di lingkup jurusan ilmu komunikasi

pada umumnya. Khususnya pada konsentrasi public relations atau

kehumasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri.

2.     Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru

bagi pembaca, tentang aktivitas keprotokoleran humas yang dilakukan

sebagai upaya pencitraan di Pemkab Gresik. Dan memberikan masukan dan

acuan bagi Pemkab Gresik, untuk terus berupaya meningkatkan citra

Pemkab Gresik kepada masyarakat Gresik dan masyarakat luar Gresik.

Sehingga Kabupaten Gresik menjadi salah satu Kabupaten yang patut untuk

diperhitungkan.

E. KAJIAN PUSTAKA dan  LANDASAN TEORI

1.   Hubungan Masyarakat

Batasan pengertian tentang Humas sampai saat ini belum ada

satu kesepakatan secara tegas. Ini dikarenakan banyaknya definisi Humas

yang telah dirumuskan oleh para pakar Humas. Perbedaan batasan

pengertian tentang Humas tersebut, dikarenakan latar belakang yang



berbeda yang dilontarkan oleh para akademisi komunikasi atau Humas di

perguruan tinggi dengan praktisi Humas. Selain itu, perbedaan tersebut

semakin diperkuat dengan kehumasan yang bersifat dinamis dan fleksibel

terhadap perkembangan dinamika masyarakat yang selalu mengikuti

kemajuan zaman terlebih pada era globalisasi seperti sekarang.

Seringkali kita bingung antara Humas dan Public Relations.

Perlu dipahami, bahwa kata Public tidak mengacu pada arti kata secara

denotatif, melainkan konotatif. Maka istilah hubungan masyarakat yang

kita kenal, kini pada dasarnya sama dengan istilah public relations. Tugas

yang dilakukan seorang Humas pun sama dengan tugas seorang Public

Relations.

Ada sejumlah definisi mengenai Humas. Dalam bukunya H.Frazier

Moore,P.Hd (Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi;2004)

mengutip beberapa definisi yang lebih spesifik dan  menekankan pada

tanggung jawab. Seperti yang dikutip dari Public Relations News yang

mendefinisikan Humas sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap

publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-

prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan

publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan

penerimaan publik.

Sedangkan dalam bukunya Lattimore, Baskin, Heiman Toth, (Public

Relations Profesi dan Praktik;2010) mengutip definisi public relations



sebagai fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian

tujuan organisasi,  membantu mendefinisikan filosofi serta memfasilitasi

perubahan organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan

semua masyarakat internal dan eksternal. Walaupun berbagai definisi

kehumasan memiliki redaksi yang saling berbeda akan tetapi prinsip dan

pengertiannya sama.

Selain beberapa pengertian tentang Humas menurut para pakar atau

praktisi tersebut, Humas juga memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan Humas,

adalah pengembangan opini publik yang menyenangkan dari sebuah

lembaga sosial , ekonomi atau politik. Suatu pemahaman tentang proses

pembentukan opini publik  dan perubahan sikap merupakan dasar dari studi

Humas (Moore,2004;51). Sedangkan Charles S. Steinberg mengemukakan

bahwa tujuan Public Relations adalah menciptakan opini publik yang

menyenangkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan atau

perusahaan yang bersangkutan (Suhandang,2004;53)

Pandangan lain datang dari Dimock Marchall bersama rekan-

rekannya, Edward, Gladys, Odgen Dimock, dan Louis W. Koenig, seperti

yang dikutip dari bukunya Kustadi Suhandang (Public Relations

Perusahaan Kajian Program Implementasi; 2004) tujuan Public Relations

atas dua bagian yaitu (1) Secara positif berusaha mendapatkan dan

menambah penilaian serta jasa baik suatu organisasi atau perusahaan, (2)

Secara defensif berusaha untuk membela diri terhadap pendapat masyarakat

yang bernada negatif, bilamana diserang dan serangan itu kurang wajar,



padahal organisasi atau perusahaan itu tidak salah. Dengan demikian,

tindakan ini merupakan salah satu aspek penjagaan atau pertahanan.

Untuk dapat mencapai tujuan Humas yang salah satunya adalah

mengembangkan opini publik, maka dalam setiap aktivitas kehumasan

diperlukan adanya teknik dalam berkomunikasi. Dalam kegiatan

komunikasi, dikenal ada empat teknik berinteraksi yaitu  (1) Teknik

informatif, (2) Instruktif, (3) Persuasif, (4) Human relations. Untuk

memenangkan pengaruh di khalayak, khususnya public, teknik informatif

saja jelas kurang bisa diandalkan. Sebab, walaupun publik sudah menerima

informasi, misalnya informasi tentang kebijakan dan peraturan baru yang

ditetapkan pemerintah. Belum tentu masyarakat mau untuk mengikuti dan

menjalankan kebijakan tersebut. Untuk itulah diperlukan teknik instruktif

yang nantinya dapat menggerakkan khalayak untuk menjalankan teknik

informatif tersebut.

Persuasi, adalah tindakan psikologis dalam usaha mempengaruhi

sikap, sifat, pendapat, tingkah laku seseorang atau orang banyak.

Mempengaruhi dalam persuasi adalah suatu tindakan yang didasarkan pada

interaksi yang menggunakan argumentasi serta alasan-alasan psikologis.

Selain tujuan tersebut, Humas juga memiliki fungsi. Fungsi

merupakan suatu tahap pekerjaan yang jelas dan dapat dibedakan atau

dipisahkan dari tahap pekerjaan lain. Dalam kaitannya dengan Humas,

maka Humas dalam suatu instansi dikatakan berfungsi apabila Humas itu



menunjukkan kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari kegiatan

lainnya.

Secara umum, Dr. Rex F. Harlow seperti yang dikutip dari

bukunya Rosady Ruslan (Manajemen Public Relations dan Media

Komunikasi;2003) mendefinisikan fungsi Public Relations menjadi dua.

Yaitu: (1) Public Relations sebagai metode berkomunikasi dan (2) Public

Relations sebagai perwujudan (state of being). Public relations sebagai

metode berkomunikasi, diartikan bahwa Humas mengandung makna setiap

pimpinan dari sebuah organisasi bagaimanapun kecilnya dapat

melaksanakan fungsi-fungsi Public Relations. Sedangkan Public Relations

sebagai perwujudan atau state of being, diartikan perwujudan atau kegiatan

komunikasi yang dilembagakan ke dalam bentuk biro, bagian, divisi atau

seksi.

Mengenai konsep fungsional Humas, Scott M. Cutlip dan Allen

Center seperti yang dikutip dalam bukunya Onong Uchjana (Hubungan

Masyarakat Suatu Studi Komunikologis;2006) membagi fungsi Humas

menjadi tiga. Yaitu : (1) Memudahkan dan menjamin arus opini yang

bersifat mewakili dari public-publik suatu organisasi, sehingga

kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi, (2) Menasehati

manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan

operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh

publik, (3) Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat



menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan

operasionalisasi organisasi.

2. Humas Pemerintahan

Lembaga-lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat

daerah dilengkapi dengan Bagian Humas untuk mengelola informasi dan

opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan

seluas-luasnya, dan opini publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya

untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan

berikutnya.

Menurut Sam Black, yang dikutip dari buku Onong Uchjana

(Hubungan Masyarakat Suatu Study Komunikologis;2006),

mengklasifikasikan humas menjadi humas pemerintahan pusat dan humas

pemerintahan daerah.

2.1 Hubungan masyarakat pemerintahan pusat

Mengenai humas pemerintahan pusat, dapat dijelaskan bahwa

humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas. Yaitu

menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan,

perencanaan dan hasil yang telah dicapai. Kedua, yaitu menerangkan dan

mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan

hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu,

adalah tugasnya pula untuk menasehati pimpinan departemen dalam



hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik  terhadap kebijaksanaan

yang dijalankan.

Kahumas dalam suatu departemen, diberi kedudukan yang cukup

tinggi dengan wewenang dan fungsi menasehati pimpinan departemen. Dan

dalam hal ini, pengorganisasian dan mekanisme kerja humas pemerintahan

pusat sudah tentu tidak mungkin sama antara Negara yang satu dengan

Negara yang lainnya. Hal ini ditentukan oleh sistem pemerintahan yang

bersangkutan.

2.2 Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah

Humas pemerintahan daerah pada hakikatnya sama saja dengan

humas pemerintah pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme kerja.

Bedanya, hanya dalam ruang lingkup. Bagi Indonesia, sebagai Negara besar

dengan jumlah penduduk yang begitu banyak yang terdiri atas berbagai

suku bangsa dengan norma kehidupan dan kebudayaan yang berbeda,

mungkin untuk propinsi atau kabupaten tertentu diperlukan suatu tambahan

bagian khusus. Yang penting adalah terlaksananya fungsi dan tercapainya

tujuan Humas sebagai konsep ilmu pengetahuan.

Menurut Sam Black seperti yang dikutip dari bukunya Onong

Uchjana, ada empat tujuan Humas pemerintahan daerah. Yaitu (1)

Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga

beserta kegiatannya sehari-hari, (2) Memberi kesempatan kepada mereka

untuk menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang penting



sebelum lembaga mengambil keputusan, (3) Memberikan penerangan

kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah

dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka, (4) Mengembangkan

rasa bangga sebagai warga Negara.

Cara dan teknik melaksanakannya sudah tentu bisa berbeda karena

ruang lingkupnya yang berbeda. Humas di ibukota provinsi, berbeda

dengan humas di kabupaten. Di kota-kota besar terdapat media massa cetak

ataupun elektronik serta fasilitas publikasi lainnya yang penting bagi

kegiatan Humas untuk mencapai khalayak. Hal ini berbeda dengan Humas

kabupaten, dimana dalam hal ini Humas tersebut harus bekerja extra keras

karena fasilitas yang digunakan untuk publikasi masih belum bisa memadai

seperti yang ada di ibukota provinsi.

3. Etika Dalam Humas

Etika dalam pengertian luas atau dalam bahasa Inggris ethics

secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethica yang berarti cabang

filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia,

tentang benar atau salahnya tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut.

Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana

seseorang harus bertindak. Sedangkan dalam pengertian sempit, atau dalam

bahasa Inggris ethic secara etimologis berasal dari bahasa Latin “ethicus”

atau bahasa Yunani “ethicos” yang berarti himpunan azaz-azaz atau moral

(Uchjana, 2006;164).



Dalam kehidupan berkarir, segala macam profesi tidak lepas

dengan adanya etika dalam penerapannya. Etika mempunyai kaitan dengan

moral. Karena itu setiap profesional diharapkan mempunyai etika dalam

berkarir.  Begitu pula dalam bidang kehumasan. Etika dalam kehumasan,

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pengembangan

profesinya. Dalam melakukan aktivitasnya, Humas diharapkan

menggunakan etika karena apabila tidak menggunakan etika didalam

pengembangan kariernya, seketika itu pula karir seorang Humas akan

tersendat. Karena Humas merupakan ujung tombak dari lembaga atau

organisasi.

Humas atau Public Relations, merupakan salah satu profesi yang

memiliki kode etik. Dalam Public Ralations kode etik disebut sebagai kode

etik Publik Relations atau kode etik kehumasan atau etika profesi humas.

Etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika

terapan yang menyangkut demensi sosial, khususnya bidang profesi.

Kegiatan Humas atau profesi Humas (Public Relation

Professional), baik secara kelembagaan atau dalam stuktur organisasi

(Public Relation by Function) maupun individual sebagai penyandang

professional Humas (Public relation Officer by Professional) berfungsi

untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan, yaitu pergeseran

sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih

demokratik dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya

kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang



terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar

bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya

yang mampu menerobos batas- batas wilayah suatu negara, sehingga

dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

4.   Protokol

Istilah protocol atau dalam bahasa Inggris protocol dan bahasa

Perancis protocole secara etimologis berasal dari bahasa Latin protocol

(um) dan bahasa Yunani protocollon. Pada mulanya, istilah protokol itu

berarti halaman pertama yang dilekatkan pada muka sebuah manuskrip atau

naskah. Kemudian pengertiannya menjadi semakin luas, tidak hanya

sekedar halaman pertama dari suatu naskah, melainkan keseluruhan naskah

yang isinya terdiri dari catatan, dokumen, persetujuan, perjanjian, dan lain-

lain dalam lingkup Nasional, juga Internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-

kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata

urutan, dan etiket demokratis. Sehubungan dengan itu, para kahumas

instansi-instansi yang biasa menyelenggarakan resepsi kenegaraan mutlak

perlu memahami tata cara protokoler itu, sebab kesalahan atau kelainan dari

tata cara yang sifatnya universal yang menunjukkan adab internasional

yang sudah baku, menyangkut citra instansi bersangkutan, bahkan citra

bangsa,pemerintah, dan Negara.



Sedangkan dalam bukunya Zulkarnain Nasution Kiat Humas

Membina Hubungan Dengan Public menjelaskan, bahwa protokol adalah

suatu tata aturan tentang cara menerima dan menetapkan tamu resmi.

Pengertian protokol juga diartikan sbagai sebuah laporan resmi mengenai

apa yang terjadi dan yang dikerjakan, serta tambahan dalam suatu

perjanjian yang telah diusahakan atau upacara tentang pertemuan dari

wakil-wakil berbagai Negara. Pengertian umum tentang protocol adalah,

serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi

aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan

sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang karena jabatan dan

kedudukannya dalam Negara, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk kartu nama saja ada peraturan khusus. Kartu nama formal

atau dinas (business name card) beda dengan kartu nama informal (social

name card), baik ukuran maupun isinya. Untuk jamuan makan, terdapat

peraturan khusus dimana tamu-tamu tertentu harus duduk (seating

arrangement) berdasarkan sistem Amerika atau Inggris menurut bentuk

meja: lonjong, bundar, bentuk huruf L atau huruf U. jamuan dibedakan

antara yang formal dan yang informal dengan jenis-jenisnya yaitu (1)

Minum kopi pagi atau coffe morning, (2) Makan siang atau Lancheon, (3)

Minum teh siang atau afternoon tea, (4) Jamuan resmi atau cocktail party,

(5) Makan malam atau dinner party, (6) Jamuan kenegaraan atau banquet.

Tidak hanya itu saja, pakaian pun ada yang formal dan informal.

Mengenai pengaturan pakaian untuk kepentingan protokoler ini, pemerintah



juga ikut berperan dalam hal ini. Maka dikeluarkanlah keputusan Presiden

R.I Nomor 18 tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, yang terdiri

dari Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil

Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Dasi Hitam (PSDH), dan Pakaian Sipil

Nasional (PSN). Disamping itu, banyak hal protokoler lainnya yang

terdapat pada Himpunan Diktat Protokol yang dikeluarkan oleh Pusat

Pendidikan dan Latihan Pegawai Departement Penerangan RI.

Metode keprotokolan di Indonesia adalah undang-undang protokol

yaitu peraturan perundang-undangan dibidang “domain” keprotokolan dan

yang berkaitan “related” dengan keprotokolan.

Menurut pasal 1 ayat (1) uu nomor 8 tahun 1987 : protokol adalah

serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi

aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan,

sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan

dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Kegiatan protokol diartikan sebagai Tata Tertib Upacara, yang

kemudian dilengkapi dengan Tata Tertib Acara, umumnya diterapkan

dalam suatu upacara untuk menjaga citra organisasi yang mapan.

Karenanya, maka Tata Tertib Upacara ini adalah pelengkap kehumasan,

yang sama pentingnya dengan pelengkap-pelengkap kehumasan lainnya,

seperti Media Relations, Documentation dan lain sebagainya. Gagalnya



suatu kegiatan protokoler akan berdampak negatif pada citra perusahaan,

yang berarti gagalnya PR perusahaan.

Dalam sebuah lembaga atau pemerintahan, protokol merupakan

sub bagian dari bidang humas. Yang bertugas untuk melaksanakan berbagai

kegiatan yang direncanakan dan akan dilakukan oleh bidang humas sebagai

bentuk untuk meningkatkan citra lembaga atau pemerintahan kepada

masyarakat. Beberapa diantara kegiatan tersebut yaitu  (1) Mengatur dan

mengawasi jalannya acara penghormatan kedudukan, kebangsaan, dan

penghormatan terhadap jenazah, (2) Perlakuan terhadap lambang

kehormatan NKRI, pejabat Negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh

masyarakat tertentu, (3) Pengaturan kunjungan dan upacara dalam acara

kenegaraan dan acara resmi.

4.1 Pedoman Preseance

Preseance sebagai istilah bahasa Perancis atau dalam bahasa

Inggris Precedence yang berarti urutan. Urutan ini adalah dalam prioritas,

siapa yang berhak lebih dulu. Yang berhak didahulukan dalam preseance

adalah seseorang karena jabatannya atau pangkatnya (V.I.P) atau karena

derajatnya (Very Important Citizen/VIC). Yang termasuk V.I.P sifatnya

resmi, misalnya menteri,ketua DPR atau MPR, ketua DPA, duta besar,

gubernur, panglima, dan lain-lain. Yang termasuk V.I.C sifatnya tidak resmi

misalnya seorang pangeran, bangsawan, ningrat, dan sebagainya.



Di dalam pedoman preseance, terdapat beberapa aturan yaitu (1)

Aturan dasar preseance, (2) Aturan umum tata tempat, (3) Tata urutan dalam

kendaraan, (4) Tata urutan kedatangan dan kepulangan. Dalam aturan dasar

preseance, orang yang dianggap paling penting adalah yang paling depan

atau yang mendahului. Jika orang-orang duduk atau berdiri berjajar, yang

paling adalah mereka yang di sebelah kanan.

Dalam aturan umum tata tempat, jika menghadapi meja, maka yang

dianggap tempat pertama adalah yang menghadap pintu keluar, sedangkan

tempat terakhir adalah yang paling dekat pintu keluar. Dalam pengaturan

tempat suatu jajaran atau dari sisi ke sisi, yaitu bila orang-orang itu berjajar

pada garis yang sama, maka tempat sebelah kanan di luar atau tempat paling

tengah adalah yang pertama, bergantung pada situasinya. Misalnya, bila dua

orang, yang kanan adalah yang pertama 2,1, bila tiga orang, yang tengah

adalah yang pertama 3,1,2, bila empat orang, urutannya adalah 4,3,1,2, bila

lima orang, urutannya adalah 5,3,1,2,4, bila enam orang atau lebih,

urutannya berprinsip sama menurut jumlahnya, apakah ganjil atau genap.

Selain itu, urutan tempat duduk diatur menurut pedoman. Yaitu

yang diutamakan adalah tempat yang paling tinggi atau bergantung pada

ruangan dan meja. Berikutnya diatur secara berurutan berdasarkan letak

tempat sebelah yang utama, setelah kanan merupakan urutan nomor dua,

sebelah kiri urutan nomor tiga.



Sedangkan pada tata urutan dalam kendaraan seperti kapal terbang,

yang dianggap utama adalah mereka yang paling akhir menaiki pesawat

terbang, sedangkan waktu turun mereka dijadikan urutan pertama. Jika

dalam kapal laut,yang lebih terhormat adalah yang lebih dulu naik.

Demikian pula ketika turun mereka merupakan urutan pertama pula. Selain

kapal terbang dan kapal laut, ada pula tata urutan yang berlaku pada

kendaraan darat.

Pada kendaraan darat seperti  mobil atau kereta api, orang yang

dinilai paling terhormat naik terlebih dahulu,demikian pula ketika turun.

Tetapi, apabila kendaraan tidak mungkin diatur, sehingga orang yang

dihormati tidak dapat naik ke dan turun dari kendaraan di tempat yang

memang sudah disediakan, maka kejadian seperti itu tidak terlalu menjadi

permasalahan. Dalam hubungannya dengan letak kendaraan, pada waktu

berangkat, kendaraan dihadapkan ke kiri. Orang yang paling dihormati naik

terlebih dahulu, diikuti orang yang mendapat urutan kedua yang kemudian

duduk di sebelah kirinya.

Jika kursi belakang dalam mobil atau kereta diduduki tiga orang,

maka orang yang paling terhormat duduk paling kanan, sedang orang urutan

ketiga duduk di tengah. Jika tidak berlawanan dengan kebiasaan, sewaktu

tiba di tempat tujuan, kendaraan dihadapkan ke kanan agar orang yang

dihormati dapat turun terlebih dahulu. Apabila mobil atau kereta

dimungkinkan untuk diduduki lima atau enam orang dikarenakan ada

tambahan tempat duduk, maka bak paling tengah diduduki orang yang



paling muda, sedangkan yang lebih tua duduk di sebelah kanan dan kiri.

Kalau bak tengah diduduki hanya oleh seseorang yang muda (preseancenya),

maka agar tidak menutupi pandangan orang yang duduk di tempat

terhormat, sebaiknya bak tengah sebelah kanan dikosongkan.

Sedangkan dalam tata urutan kedatangan dan kepulangan, sebagai

pedoman umum peristiwa-peristiwa resmi, orang yang paling dihormati

selalu datang paling akhir dan pulang atau meninggalkan ruangan paling

duluan.

4.2 Istilah-Istilah Dalam Protokol

Di dalam bahasan keprotokoleran, ada beberapa istilah-istilah yang

digunakan, yaitu (1) Acara kenegaraan, (2) Acara resmi, (3) Pejabat Negara,

(4) Pejabat pemerintah, dan (5) Tokoh masyarakat.

Acara Kenegaraan, adalah acara yang bersifat kenegaraan yang

diatur dan dilaksanakan secara terpusat dihadapi Presiden, Wakil Presiden,

Pejabat Negara dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu. Acara

kenegaraan pada dasarnya juga acara resmi. Tetapi karena sifat kenegaraan,

acara ini hanya diselenggarakan oleh Negara. Acara kenegaraan tidak harus

selalu berupa upacara bendera, melainkan adakalanya diselenggarakan tidak

berupa upacara, misalnya jamuan kenegaraan menghormati kunjungan

kepala Negara atau kepala pemerintahan asing.

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan

dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi Negara dalam



melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dilaksanakan oleh pemerintah

atau lembaga tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu

dan dihadiri oleh pejabat Negara atau pejabat pemerintahan asing dan

undangan lainnya.

Pejabat Negara, adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-Undangan

lainnya yaitu pejabat pusat yang terdiri dari Presiden, Wapres, Para Menteri

Kabinet, Pimpinan atau Anggota Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara

(MPR/DPR, BPK, Hakim, Mahkamah Agung, Kepala Perwakilan RI di luar

negeri yang berkedudukan sebagai duta besar berkuasa penuh) dan pejabat

daerah yang terdiri dari Gubernur, Wagub, Walikota, Bupati, Wakil Bupati,

Sekretaris Daerah, Pimpinan Militer Setingkat Kodam, dan lain-lain.

Pejabat Pemerintah, adalah pejabat yang menduduki jabatan

tertentu dalam organisasi pemerintahan (struktural, fungsional, dan lain-

lain). Dan Tokoh masyarakat yaitu seseorang yang karena kedudukan

sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah.

Tokoh masyarakat tertentu sendiri, dibagi menjadi tokoh masyarakat tertentu

tingkat nasional yang terdiri dari Mantan Presiden atau Wapres, Perintis

Pergerakan Kebangsaan atau Kemerdekaan, Ketua Umum Parpol, Ketua

Umum MUI, Ketua Presiden Wali-Wali Gereja, Ketua Perserikatan Gereja-

Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Pemuka

Perwaian Umat Budha Indonesia, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Agama,

Pemuda Tk. Nasional, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat daerah yang



terdiri dari Ketua Parpol, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Tokoh lain yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

4.3 Ruang Lingkup dan Tugas Protokol

Ruang lingkup dan tugas keprotokoleran, menyangkut segi

keupacaraan dan segi kunjungan. Dalam segi keupacaraan, yaitu (1)

Pelantikan dan serah terima jabatan, (2) Peresmian proyek pembangunan,

(3) Peringatan hari-hari besar nasional atau hari besar Islam, HUT

Organisasi, apel bendera, (4) Pembukaan dan penutupan rapat, (5)

Pembukaan seminar dan lain-lain, (6)Upacara pemakaman, (7)

Penandatangan kerjasama (MoU), (8) Upacara lainnya

Sedangkan pada segi kunjungan, yaitu (1) Kunjungan Presiden

atau Wapres, (2) Kunjungan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah,

(3) Kunjungan para pimpinan pusat perusahaan atau instansi, organisasi,

lembaga, (4) Kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi (Kepala Negara

atau Kepala Pemerintahan Negara asing), (5) Penyelenggaraan resepsi atau

jamuan, (6) Menyusun lay out acara.

5.    Landasan Teori

5.1  Teori  Citra

Citra adalah tujuan utama sekaligus merupakan reputasi dan

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia kehumasan atau public

relations. Pengertian citra itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur



secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian

baik atau buruk dari khalayak itu sendiri (Ruslan,2003;68).

Menurut Bill Canton dalam Sukatendel (1990) yang dikutip dari

bukunya Soemirat dan Ardianto (2002), mengatakan bahwa citra adalah

“image : the impression, the feeling, the conception, which the public

has of a company, a concioussly created created impression of an

object, person or organization”. Yang artinya, citra adalah kesan,

perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, kesan yang

sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Jadi, citra

adalah cara bagimana pihak lain memandang sebuah

lembaga,organisasi,seseorang,suatu komite atau suatu aktivitas.

Frank Jefkins seperti yang dikutip dari buku Soleh Soemirat dan

Elvinaro Ardianto (Dasar-Dasar Public Relations;2002), menyimpulkan

bahwa citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang

sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan

pengalamannya. Kemudian menurutnya, citra adalah kesan yang

diperoleh dari pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-

fakta atau kenyataan.

Penilaian atau tanggapan masyarakat atau khalayak dapat

berkaitan dengan timbulnya rasa hormat (respect), kesan-kesan yang

baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga atau organisasi.

Biasanya, landasan citra itu berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang



kongkretnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan

atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah

diberikan oleh individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses

cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas

yaitu sering dinamakan citra (image).

5.2 Proses Pembentukan Citra

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai

dengan pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S.

Nimpoeno, dalam laporan penelitiannya sebagai berikut :

Kognisi

Stimulus rangsang persepsi sikap Respon Perilaku

Motivasi

Gambar  1.1

(Dikutip dari buku Dasar-Dasar Public Relations, Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto.

2002; 115)

Public Relations digambarkan sebagai input-output, proses

intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input

adalah stimulus yang diberikan dan output adalah tanggapan atau

perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui persepsi-kognisi-

motivasi-sikap. Model ini menunjukkan bagaimana stimulus yang



berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus

(rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak.

Jika rangsang ditolak, proses selanjutnya tidak akan

berjalan, hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif

dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian dari individu

tersebut. Sebaliknya, jika rangsang itu diterima oleh individu, berarti

terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari organisme, dengan

demikian proses selanjutnya dapat berjalan. Proses pembentukan citra

pada akhirnya menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku

tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu lembaga atau

organisasi di benak publiknya, maka dibutuhkan adanya penelitian.

Frank Jefkins, mengemukakan jenis-jenis citra, yaitu (1)

The mirror image atau cerminan citra, (2) The current image atau citra

masih hangat, (3) The wish image atau citra yang diinginkan, (4) The

multiple image atau citra yang berlapis (Soemirat dan Ardianto,

2002;117)

The mirror image, mengungkapkan bagaimana dugaan atau

citra manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat

perusahaannya. The current image atau citra masih hangat,

mengungkapkan citra yang terdapat pada public eksternal yang

berdasarkan pada pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi

dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa saja bertentangan dengan



mirror image. Sedangkan the wish image atau citra yang diinginkan,

mengungkapkan manajemen yang menginginkan pencapaian prestasi

tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik

eksternal memperoleh informasi secara lengkap. Dan the multiple image

atau citra yang berlapis, yang mengungkapkan tentang sejumlah

individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat

membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman

citra seluruh organisasi atau perusahaan.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau

menjelaskan hubungan atau membuat prediksi (Rakhmat,2009;24). Dalam

penelitian ini, data yang diperoleh dari instansi pemerintahan daerah

dideskriptifkan sehingga dapat menggambarkan bagaimana aktivitas

keprotokoleran humas pemerintah kabupaten Gresik sebagai upaya

pencitraan kepada masyarakat Gresik. Penelitian deskriptif ini bertujuan

untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang memberikan

gambaran tentang aktivitas keprotokoleran humas pemkab Gresik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu

pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaahan dokumen sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata



tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan materi

penelitian.

2.   Fokus  Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang

aktivitas keprotokolan yang dilakukan oleh Sub Bagian Protokol Humas

Pemerintah Kabupaten Gresik. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap

staff atau pegawai yang bekerja di Sub Bagian Protokol Humas Pemerintah

Kabupaten Gresik. Karena, yang mengetahui bentuk aktivitas yang

dilakukan dalam keprotokolan adalah staff atau pegawai yang bekerja di

bidangnya. Selain itu untuk mengetahui secara langsung tentang aktivitas

keprotokolan yang sebenarnya, peneliti juga mengikuti beberapa kegiatan

yang diadakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut diantaranya

Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 47 yang dilaksanakan pada

23 November 2011 lalu dan acara sosialisasi tentang peningkatan kapasitas

kecamatan yang mengundang seluruh camat yang ada di Kabupaten Gresik.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bentuk aktivitas

keprotokolan Humas Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk

memberikan citra positif  ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten

Gresik. Kantor Pemerintahan tersebut terletak di Jalan Dr. Wahidin

Sudirohusodo 245 Gresik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan



Kabupaten Gresik, karena untuk mempermudah dalam melakukan

wawancara dengan informan penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada saat izin dari Sub Bagian Protokol

Humas Pemerintah Kabupaten Gresik diturunkan pada 10 Oktober hingga

10 Januari 2012. Namun, penelitian dapat diperpanjang jika memang

peneliti masih memerlukan kelengkapan data. Artinya, pihak Sub Bagian

Protokol memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian

sampai data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup.

4. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini, yaitu staff atau pegawai yang bekerja di

Sub Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik. Secara

keseluruhan, jumlah dari staff yang bekerja di Sub Bagian Protokol Humas

Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut ada 8 orang. Dan dari kedelapan

orang tersebut, yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 5 staff

termasuk di dalamnya adalah Kepala Sub Bagian Protokol Humas

Pemerintah Kabupaten Gresik.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

sampling. Menurut Sugiyono (2008;219), purposive sampling diartikan

sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan wawancara

terhadap 5 orang dari 8 orang staff yang bekerja di Sub Bagian Protokol

Humas Pemerintah Kabupaten Gresik. Beberapa pertimbangan tersebut,



antara lain berkaitan dengan kriteria dari peneliti terhadap informan yang

akan diwawancara dan juga dikarenakan ada faktor lain yang membuat

peneliti untuk tidak mewawancarai informan tersebut.

Beberapa kriteria yang digunakan peneliti antara lain : (1) Informan

tersebut mengetahui secara detail aktivitas keprotokolan yang dilakukan oleh

Sub Bagian Protokol Humas, (2) Masa kerja di Bagian Protokol minimal 1

tahun, (3) Selalu terlibat langsung dalam setiap aktivitas keprotokolan atau

ikut turun lapangan. Dari beberapa kriteria tersebut, yang memenuhi syarat

untuk dapat dijadikan informan dalam penelitian adalah 5 staff di Sub

Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik. 2 orang staff lain,

tidak termasuk dalam kriteria dikarenakan dalam setiap aktivitas

keprotokolan yang dilakukan Sub Bagian Protokol, kedua staff tersebut

hanya bertindak sebagai MC (Master of Ceremony) acara dan jarang sekali

ikut turun langsung ke lapangan. Sementara itu, 1 staff lain baru saja

dimutasi sehingga otomatis sudah tidak termasuk dalam Sub Bagian

Protokol Humas.

Kelima informan penelitian, termasuk di dalamnya yaitu Kepala Sub

Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik selaku penanggung

jawab Bagian Protokol dan sekaligus mengatur staff lain yang ada di Bagian

protokol. Kepala Sub Bagian Protokol merupakan informan wajib dalam

penelitian ini, karena merupakan Kepala yang juga memiliki kedudukan

tertinggi di Sub Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sedangkan 4 staff lain yang digunakan sebagai informan dalam penelitian



ini nantinya dapat memberikan data pelengkap yang dapat memperkuat data

hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Protokol.

5.   Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data

primer dan sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari

subyek penelitian, yaitu informan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh

melalui melalui wawancara dengan informan penelitian yaitu 5 staff yang

bekerja di Sub Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik. data

tersebut berkaitan dengan aktivitas protokol humas sebagai upaya pencitraan

positif.

Sedangkan data sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti

berupa dokumen-dokumen, artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Bupati

Nomor 30 Tahun 2011 tentang keprotokolan, arsip tata upacara dan

penghormatan, dan berita yang dimuat di website Kabupaten Gresik.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

5.1    Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Kegiatan

pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data



penelitian apabila memiliki beberapa kriteria diantaranya : (1) pengamatan

digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius, (2)

pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah

ditetapkan,(3) pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan

dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya

menarik perhatian,(4) pengamatan dapat dicek dan dikontrol keabsahannya

(Bungin,2010;115).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi

partisipasif. Menurut Sanafiah Faisal seperti yang dikutip dalam buku

Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (2008;227) dalam

penelitian observasi ini peneliti akan terlibat dengan kegiatan sehari-hari

objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang

dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka duka dalam penelitian

tersebut. Dan dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap

perilaku yang nampak.

Nantinya, peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana

aktivitas keprotokolan yang dilakukan oleh Humas bagian protokol Pemkab

Gresik. Peneliti akan ikut berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas

keprotokolan tersebut. Bentuk partisipasi tersebut dilakukan peneliti dengan

mengikuti beberapa kegiatan yang melibatkan Sub Bagian Protokol.



Kegiatan tersebut yaitu Upacara Hari Kesehatan Nasional dan sosialisasi

tentang peningkatan kapasitas kecamatan.

Dalam observasi lapangan tersebut, peneliti secara langsung ikut

serta dalam kegiatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten tersebut. Peneliti

ikut membantu Sub Bagian Protokol dalam mempersiapkan acara yang akan

dilaksanakan. Mulai dari ikut mempersiapkan susunan acara, teknis di

lapangan menyangkut sarana dan prasarana yang digunakan dalam acara

tersebut.  Selain itu, peneliti juga ikut serta dalam mendokumentasikan acara

peringatan Hari Kesehatan Nasional dimana acara tersebut merupakan salah

satu acara yang diikuti oleh peneliti. Sedangkan dalam acara sosialisasi,

peneliti hanya bertindak sebagai peserta dalam acara tersebut. Jadi, peneliti

dapat mengamati secara langsung bagaimana acara tersebut berlangsung.

Dari situlah peneliti akan memperoleh hasil dan mengetahui

bagaimana aktivitas keprotokoleran yang sebenarnya. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan tipe observasi partisipasif moderat (Moderate

Partisipation) dimana nantinya peneliti akan menjadi orang dalam dan orang

luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipasif dalam

beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya.

5.2     Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin



mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri

atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan

pribadi (Sugiyono, 2008;231).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode

wawancara, yaitu wawancara pendahuluan dan terstruktur. Wawancara

pendahuluan, adalah wawancara yang tidak memiliki sistematika tertentu,

tidak terkontrol, informal, terjadi begitu saja, tidak diorganisasi atau terarah.

Wawancara jenis ini biasanya digunakan untuk mengenalkan peneliti kepada

obyek yang akan diteliti (Kriyantono,2009;98). Dan dalam penelitian ini,

yang dimaksudkan adalah peneliti akan melakukan pra riset atau pengenalan

terhadap obyek penelitian yaitu staff yang bekerja di Sub Bagian Protokol

Humas Pemerintah Kabupaten Gresik.

Sedangkan wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan, dimana dalam hal ini peneliti  belum mengetahui

dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh (Sugiyono,2008;233).

Oleh karena itu, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang nantinya akan dijawab oleh informan

atau subyek penelitian. Secara keseluruhan, pertanyaan yang diberikan

kepada informan atau subyek penelitian adalah sama. Yaitu berkaitan

dengan aktivitas keprotokolan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian

Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik.



5.3    Dokumentasi

Berupa kumpulan artikel tentang aktivitas yang pernah dilakukan

oleh Humas Bidang Protokol Pemkab Gresik. Baik berupa foto atau berita

yang pernah dimuat di media massa. Dokumentasi didapat dari arsip

Humas Pemkab Gresik atau website. Selain itu, dokumentasi lain yaitu

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang keprotokolan, dan arsip

tata upacara dan tata penghormatan dari Sub Bagian Protokol Humas

Pemerintah Kabupaten Gresik.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model

Norman K. Denzin dalam bukunya Handbook of Qualitative Research

(1994) yang mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian

kualitatif, terdiri dari beberapa tahap. Yaitu memilah obyek yang akan

diteliti, mengumpulkan fakta, mengerucutkan pada teori, hingga akhirnya

dapat diambil kesimpulan berupa deskriptif.

Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan memilah obyek yang

nantinya akan diteliti dalam hal ini adalah bentuk keprotokolan, aktivitas

keprotokolan, dan bentuk pencitraan yang diharapkan. Yang kemudian

akan ditemukan fakta lapangan, dimana fakta tersebut didapatkan dari hasil

pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing informan. Setelah

menemukan fakta tersebut, peneliti kemudian menghubungkannya dengan

teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori citra.



Teori citra digambarkan sebagai suatu input dan output, yang pada

proses intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input

adalah stimulus yang diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku

tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi,

sikap. Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, dapat dijelaskan bahwa Sub

Bagian Protokol Humas Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan suatu

lembaga yang dalam hal ini bertindak sebagai stimulus. Sedangkan

aktivitas keprotokolan yang dilakukan, merupakan bentuk upaya pencitraan

yang digambarkan dalam persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Hingga

akhirnya menghasilkan respon atau tanggapan dari mereka yang merupakan

tujuan dari upaya pencitraan tersebut yaitu pejabat atau masyarakat.

Hingga akhirnya dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut

dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif.

7. Teknik Keabsahan Data

Adalah teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran dan

kejujuran subjek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami,

dirasakan atau dibayangkan (Kriyantono,2009;70). Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan Triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek

dengan meneliti kebenarannya dengan data lain yang tersedia. Dan

triangulasi yang digunakan peneliti adalah Triangulasi Sumber, yaitu

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh dari sumber yang berbeda.



Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil

wawancara antara informan satu dengan informan lainnya. Selain itu, hasil

dari wawancara tersebut juga akan dibandingkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 30 Tahun 2011 tentang keprotokolan di lingkungan Kabupaten

Gresik. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat, apakah sesuai antara

jawaban yang dijelaskan informan dengan PERBUB Nomor 30 Tahun 2011

yang digunakan sebagai landasan dasar keprotokolan Pemerintah

Kabupaten Gresik.

Selain itu peneliti juga menggunakan Triangulasi Waktu yang

berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena

kedua hal tersebut dapat berubah setiap waktu. Oleh karena itu, peneliti

perlu mengadakan observasi tidak hanya satu kali. Penelitian akan

dilakukan secara bertahap sampai data yang diperlukan sudah lengkap.


