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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Pacitan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Ibu kotanya adalah Pacitan. Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya 

Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, 

Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten 

Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan 

kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Tanah tersebut kurang cocok 

untuk pertanian. 

Sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan mempunyai peluang yang cukup 

prospektif untuk dikembangkan menjadi industri Pariwisata yang mampu bersaing 

dengan Pariwisata di daerah yang lain bahkan manca negara, ini cukup beralasan, 

karena obyek wisata yang ada cukup beragam dan mempunyai ciri khusus dan nilai 

lebih dibanding dengan daerah lainnya. 

Pengembangan kepariwisataan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan 

asli daerah semata, yang lebih penting kepariwisataan di Kabupaten Pacitan mampu 

memberdayakan masyarakat sendiri sehingga mereka merasa memiliki, 



2 
 

melaksanakan, melestarikan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat melaui cara memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 

Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan meliputi Wisata Pantai, Wisata Goa, 

Wisata Budaya/ Religius, Wisata Rekrekeasi, Wisata Industri. Potensi obyek wisata 

dikembangkan melalui Program Pembangunan Kepariwisataan mencakup kegiatan 

peningkatan dan rehabilitasi obyek wisata yang ada, peningkatan sarana dan 

prasarana ke lokasi obyek wisata, pengelolaan obyek wisata berupa menggalang kerja 

sama dengan biro perjalanan dan perhotelan, penataan manajerian perhotelan dan 

rumah makan serta kegiatan promosi. 

Dari segi pendapatan, obyek wisata telah mampu menyumbangkan 

pendapatan daerah yang cukup besar, ini terlihat pada tahun 1999/2000 mencapai Rp 

420.686.150,-. Di banding kontribusi ke kas daerah selama lima tahun terakhir rata-

rata mengalami kenaikan sebesar 180,85 %. 

Sedang jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan tahun 

1999/2000 mencapai 557.346 orang dimana 704 orang wisatawan manca negara. 

Dibanding tahun 1995/1996 dimana jumlah wisatawan mencapai 89.601 orang, maka 

terjadi kenaikan yang sangat pesat selama lima tahun diman rata-rata setiap tahun 

mencapai 104,41 %. 
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Sedang kontribusi Pendapatan sektor pariwisata setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi sebesar 15,87 %, ini disebabkan adanya upaya 

pengembangan dan pembangunan obyek-obyek wisata andalan, promosi yang efektif. 

Untuk realisasi pemasukan beberapa obyek wisata untuk tahun 2000 (bulan) 

mencapai Rp 48.418.880,-. 

Salah satu pantai pacitan yang masih menjadi andalan wisatawan karena 

keindahannya adalah pantai klayar. Pantai klayar merupakan pantai terindah 

dipacitan, bahkan diklaim sebagai pantai terindah nomor 2 di Jawa Timur. Pantai 

klayar memiliki daya tarik sendiri, yaitu deburan ombak yang menghantam klayar 

dan sesekali mengeluarkan suara ini adalah salah satu cirri khas pantai klayar, 

pemandangan alam yang masih alami, gugusan karang-karang yang tersebar 

disepanjang pantai, dan kegiatan pemancingan ikan atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan pancing samudra. 

Namun akhir-akhir ini ada kejadian yang membuat pantai klayar mengalami 

krisis kepercayaan, tepatnya pada tanggal 11 mei 2011 ombak pantai tersebut 

menyeret wisatawan. Korban berjumlah 2 orang dan semuanya ditemukan tewas, 

sebelumnya seminggu yang lalu tiga orang tewas dan satu lainnya hilang setelah 

diterjang ombak. Sementara empat orang lainnya selamat, namun dalam kondisi 

kritis. Berita tentang tenggelemnya wisatawan ini juga sudah menyebar di berbagai 

media, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Pemberitaan 
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tersebut tentunya juga erat kaitannya dengan dinas pariwisata kabupaten pacitan, 

sehingga nanti juga ada kaitannya dengan Media Relation. 

Kejadian beruntun tersebut menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Pantai 

klayar. Masyarakat pacitan sendiri saja juga enggan untuk mengunjungi pantai 

tersebut, dan itu disebabkan oleh ketakutan masyarakat akan pantai klayar yang telah 

merenggut nyawa. Jika masalah ini dibiarkan saja tentunya akan merugikan 

pemerintah dan masyarakat pacitan sendiri, mengingat bahwa pariwisata mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar pantai klayar. 

Hal tersebut tentunya menjadi tugas bagi pemerintah kabupaten Pacitan untuk 

menangani krisis yang terjadi saat ini. Sampai saat ini dinas periwisata kabupaten 

pacitan sudah melaksanakan beberapa langkah unruk mengatasi masslah tersebut, 

salah satunya adalah melakukan pembangunan obyek wisata pantai klayar dengan 

tujuan untuk menjadikan pantai klayar lebih terawat dan agar wisatawan berkeinginan 

untuk mengunjungi pantai klayar tersebut. 

Peran kehumasan adalah membangun image (image building) bagi 

organisasinya, sebagai mediator antara organisasi dengan warga masyarakat dan 

komunitas, sebagai distributor informasi dari organisasi kepada publik serta 

menampung dan menindaklanjuti feedback dari masyarakat kepada organisasi. Oleh 

karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana upaya Humas dinas 

pariwisata terhadap pembentukan image wisata pantai klayar itu di mata masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya humas Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam mengatasi 

Krisis Kepercayaan yang terjadi di Pantai Klayar. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya humas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan dalam mengatasi 

krisis kepercayaan yang terjadi di Pantai Klayar. 

D. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

1. Secara akademis , hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membuka 

wacana tentang kehumasan terutama hal yang berkenaan dengan penanganan 

humas dalam mengatasi krisis kepercayaan.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk data atau informasi 

yang berkenaan dengan penanganan humas menghadapi krisis kepercayaan dan 

sebagai masukan untuk perbaikan pada humas dalam menjalankan perannya. 
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E. Kajian Pustaka 

E.1 Pengertian Peran Dalam Public Relations 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”mempunyai arti pemain 

besar sandiwara (film), tukang lawak pada permainan maknyong, perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (2005:854). 

Mengutip dari makalah sequence, pengertian peranan menurut surjono 

soekanto (2002:243) adalah sebagai berikut: “peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” 

Menurut Komaruddin (1994:768) dalam bukunya yang berjudul 

“Ensiklopedia Manajemen” yang dimaksud peran adalah: 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajemen 

b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status 

c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

d. Fungsi yang diharapkan dari sesrorang atau menjadi karakteristik yang apa 

adanya 

e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat 
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E.1.1 Pengertian Public Relations 

Menurut W. Emerson Reck, direktur Public Relations universitas Colgate 

berbunyi Public Relations adalah lanjutan dari proses pembuatan kebijaksanaan, 

pelayanan dan tindakan bagi kepentingan terbaik dari suatu individu atau kelompok 

agar individu atau lembaga tersebut memperoleh kepercayaan dan goodwill (kemauan 

baik) dari publik. kedua, pembuatan kebijaksanaan, pelayanan dan tindakan untuk 

menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang menyeluruh. (Soemirat, Soleh & 

Ardianto, Elvinaro:2007;12-13). 

Menurut British Institute Public Relations mendefinisikan PR adalah 

keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam 

rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good-will) dan saling pengertian 

antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. 

Menurut J.C Seidel definisi Public Relations adalah proses yang kontinyu dari 

usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill (kemauan yang baik) dan 

pengertian dari pelanggan, pegawai dan public yang lebih luas, kedalam mengadakan 

analisis dan perbaikan kepada diri sendiri dan keluar memberikan pernyataan-

pernyataan.(Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro:2007;12) adalah suatu seni untuk 

menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat memperdalam 

kepercayaan publik Menurut Howard Bonham, wakil ketua palang merah nasional 

Amerika serikat menyatakan Public Relations terhadap suatu individu atau 
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organisasi/perusahaan.(Abdurachman:2001;24-25) .(Soemirat, Soleh & Ardianto, 

Elvinaro:2007; 13). 

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 

mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi 

kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan 

untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya" (Scott M. 

Cutlip dan Allen H. Center " Efektif Public Relations", 1982). 

Sementara John E. Marston dalam modern Public Relations (1979) 

memberikan definisi yang bersifat umum yakni: ”Public relations is planned, 

persuasive communication designed to influence significant public”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat kita tarik benang merahnya menjadi dua 

klasifikasi. Pertama tentang karakteristik humas atau ciri-ciri humas, kedua 

keberadaan humas dalam organisasi yang meliputi tujuan humas, fungsi humas, tugas 

dan kegiatan humas. 

Public Relations adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung 

terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerja 

sama antara organisasi dengan publiknya, (Cutlip, Center & Brown, II000: 4). 

Public Relations pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi, yaitu proses 

komunikasi dua arah atau timbal balik yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan 

baik antara segenap komponen pada suatu lembaga/perusahaan dalam rangka 



9 
 

memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi agar tercipta 

kemauan baik (goodwill) serta dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan 

sehingga dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan public 

sasarannya. 

E.1.2 Fungsi dan Peran PR  

 Fungsi Public Relations secara umum adalah memberikan informasi kepada 

khalayak serta menyerap reaksi dari khalayak dalam melaksanakan fungsi lembaga 

atau organisasi. Selain itu, diharapkan Public Relations dapat mengatasi masalah 

yang muncul, mencari dan menemukan kepentingan organisasi yang mendasar dan 

diinformasikan kepada semua pihak agar citra yang diinginkan terbangun dengan 

positif. Dalam hal peran ganda yang bersifat dilematik, Public Relations berperan 

sebagai komunikator, mediator, organisator, dan konsultan. Public Relations dalam 

situasi dan kondisi yang kompetitif, mempunyai fungsi utama yaitu bertindak sebagai 

komunikator, sebagai mediator kemudian bertindak sebagai pendukung manajemen 

(back up management) dan berupaya bagaimana memperolah atau mempertahankan 

citra bagi lembaga yang diwakilinya. 

 Di negara-negara maju, kata Moore, keberhasilan manajemen usaha karena 

ditopang dengan kinerja humas yang canggih dan energik. Sehingga jabatan humas 

bagi mereka merupakan kehormatan yang sangat berharga, karena memainkan 

peranan yang amat mulia. Tetapi sebaliknya, jika usahanya mengalami kebangkrutan, 
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maka humas merupakan bagian terbesar penyebabnya. Di sinilah pentingnya strategi 

humas dalam memainkan dan membaca urat nadi perubahan dan perkembangan yang 

terjadi setiap saat di masyarakat. 

 Public Relations mempunyai peranan yang strategis dalam suatu organisasi 

atau perusahaan, baik sebagi praktisi maupun sebagai profesional. Seperti yang 

dikemukakan oleh Dozier dan Broom (1955), yang dikutip oleh Roesady Ruslan 

dalam bukunya Manajemen dan Media Komunikasi (2006: 20-21): 

1. Penasehat Ahli (Ekspert Preschiber) 

Seorang praktisi pakar PR yang berpengalaman dan mempunyai 

kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publiknya (Public Relationship). Dalam artian pihak 

manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah 

disarankan atau usulan dari pakar PR (expert preschiber) tersebut dalam 

memecahkan dan mengatasi persoalan PR yang tengah dihadapi oleh organisasi 

bersangkutan. 

2. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator) 

Praktisi PR bertindak sebagai komunikasi atau mediator untuk membantu 

pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh publiknya. Disisi lain PR juga dituntut untuk menjelaskan 

kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada publiknya, sehingga 

denga adanya komunikasi timbale balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, 
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mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah 

pihak. 

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Procces Fasilitator) 

Dalam proses pemecahan masalah PR merupakan bagian dari tim 

manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik 

penasihat hingga mengambil tindakan „eksekusi‟ (keputusan) dalam mengatasi 

persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. 

Biasanya dalam mengatasi krisis maka dibentuk sebuah tim yang dikoordinir 

oleh ahli PR dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian untuk 

membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi atau 

mengatasi persoalan krisis. 

4. Teknisi komunikasi (Communication Technician) 

Peran PR sebagi teknisi komunikasi adalah sebagai journalis in resident 

yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method 

of communication technician. System komunikasi dalam organisasi tergantung 

dari masing-masing bagian atau tingkatan (level), yaitu secara teknisi 

komunikasi, baik arus atau media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat 

pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan l yang sama juga berlaku 

pada arus dan media komunikasi antar satu level, misalnya komunikasi antar 

karyawan satu departemen dengan lainnya.  
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Widjaja (2000: 27) juga menjelaskan bahwa peranan humas adalah 

sebagai wahana komunikasi kedalam dan keluar. Kedalam, berusaha 

menyelenggarakan kedalam  tubuh organisasi. Keluar member informasi kepada 

masyarakat dan lingkungan. Penyelenggara kedalam dan keluar berfungsi 

menjaring (filterisasi), mengelola dan menyajikan informasi yang diperlukan 

sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang 

dituju. Mengelola dan menyaring masukan dari luar dan penyelenggaraan 

komunikasi yang sehat kepada masyarakat, sehingga mereka mendukung dan 

menyetujui apa yang diharapkan. 

Kemudian Rusady Ruslan dalam bukunya Kiat dan Strategi Kampanye 

Public relation (2002: 10-12) menyimpulkan beberapa peranan humas 

berdasarkan fungsi-fungsi humas. Menurut Ruslan humas berperan sebagai: 

1. Humas sebagai Communicator atau penghubung antara organisasi atau 

lembaga yang diwakilinya. 

2. Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publik internal maupun eksternal sebagai 

target sasaran. 

3. Peranan back up management, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau lembaga. 

4. Membentuk corporate image, artinya peranan public relation berupaya 

(goals) dari suatu aktifitas program kerja. 
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E.2 Praktik Public Relations  

Seorang pengarang Amerika dan pencipta kartun Ziggy, Tom Wilson dikenal 

karena perkataannya “kejujuran adalah citra terbaik” dan komentar tersebut 

mengungkapkan perlunya integritas dan kejujuran dalam komunikasi masyarakat. 

Penelitian saat ini mendukung tren sejarah bergaul PR dengan segala sesuatu 

yang tidak etis - berbohong. Banyak kritikus berpendapat bahwa tidak ada PR yang 

etis kubliarena praktek itu sendiri adalah serupa dengan manipulasi dan 

propaganda. Sebuah keyakinan disayangkan banyak di kalangan wartawan, pembuat 

kebijakan, dan orang awam adalah keyakinan bahwa istilah”etika PR” adalah sebuah 

oxymoron: cara untuk menempatkan penutup cantik disesuatu yang buruk, dan 

menempatkan penutup buuruk disesuatu yang cantik. Anda dapat menyembunyikan 

makna dalam cara itu atau mencoba untuk menjelaskan mengapa itu tidak seperti 

tampaknya. 

Kelompok-kelompok seperti Center for Public Integrity mengkritik industri 

PR karena kurangnya etika, menghitung pengaruh public relations dan lobi sebagai 

salah satu ancaman utama untuk jurnalisme yang jujur. Ada cukup banyak bukti yang 

muncul yang menunjukkan bahwa praktek PR modern mempunyai dampak 

merugikan yang sangat signifikan pada proses demokrasi dengan memberikan 

kepentingan pribadi kesempatan untuk sengaja mengaburkan, menipu, dan 

menggagalkan debat publik tentang isu-isu kunci industri public relations 

(http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.institutef

orpr.org/topics/ethics-and-public-relations/ 
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E.3. Humas dan Kepemerintahan 

Humas dalam lembaga pemerintah (departemen, lembaga nondepartemen, 

lembaga Negara, dan BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka 

tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan 

lembahga pemerintah kepada masyarakat (Rachmadi, 1922:77). 

 Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Humas pemerintah 

dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan 

pemerintahan, memberi informasi teratur tentang kebijakan, rencana-rencana tentang 

peraturan dan perundang-undangan, dan segala sesuatunya yang berpengaruh pada 

kehidupan masyarakat. 

 Menurut John D. Millett dalam bukunya, Managemen in Public Service the 

Quest for Effective Perfomance (Rosady Ruslan, 2008:341-342), artinya Humas / PR 

dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk 

melaksanakantugas utamanya yaitu sebagai berikut : 

1. Learning about public desire and aspiration (Mengamati dan mempelajari 

tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirsi yang terdapat dalam masyarakat). 

2. Advising the public about what is should desire (kegiatan memberikan nasihat 

atau sumbangansaran untuk menanggapi apa sebaliknya dilakukan oleh 

instansi/lembaga pemerintahan seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya). 
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3. Ensuring satisfactory contact between public ang government official ( 

kemempuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan pihak public dengan para 

aparat pemerintah). 

4. Informing and about what an agency is doing (memberikan penerangan dan 

informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi 

pemerintah yang bersangkutan. 

E.3.1 Peran Humas dalam Pemerintahan 

Humas pemerintah berperan ganda yaitu keluar memberikan informasi atau 

pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijakan instansi/lembaga kepada masyarakat 

sebagai khalayak sasaran, sedangkan kedalam wajib menyerap reaksi, ionspirsi atau 

opini khalayak, diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. 

(Rosady Ruslan, 2008: 340). 

Humas tidak dapat dipisahkan dari opini publik, terutama dalam bidang 

pemerintah yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan 

berbagai publik dan mengatur kesejahteraan dan keamanan warga Negara. Teknis 

humas dalam pemerintahan tidak ada bedanya dengan teknik-teknik yang digunakan 

humas disektor atau bidang lainnya. (Abdurachman, 2001:111). 

Kusumastuti (2002) menyebutkann, humas pemerintah cenderung 

mendapatkan image yang negative. Orang awam menilai, bahwa humas pemerintah 
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identik dengan ketidakprofesionalan, jabatan buangan, dan sebutan lain yang 

membuat jabatan hums pemerintahan tidak menarik dan tidak bergengsi. 

Menurut rangkuman William Ragan (Wilcox, Ault dan Agee, 2011:91), peran 

humas pemerintah yaitu: 

1. Menginformasikan masyarakat mengenai masyarakat, dengan kata lain, 

megkomunikasikan hasil kerja instansi pemerintah. 

2. Meningkatkan evektifitas kegiatan operasional instansi melalui teknik-teknik 

informasi masyarakat yang sesuai. Dengan kata lain menjelaskan program-

program instansi sedemikian rupa sehingga warga masyarakat dapat mamahami 

dan dpat mengambil tindakan yang perlu untuk memanfaatkan program itu. 

3. Memberikan umpan balik kepada administrator pemerintah sehingga program 

dan kebijakan dapat dirubah, diperbaiki,atau diteruskan.  

4. Memberikan nasehat kepada manajemen mengenai bagaimana cara terbaik untuk 

mengkomunikasikan sebuah keputusan atau sebuah program ke sebagian besar 

masyarakat. 

5. Berfungsi sebagai abdi masyarakat. Mewakili masyarakat dan mendengarkan 

wakil masyarakat. 

6. Mendidik administrator dan birokrat mengenai peran media massa dan 

bagaimana bekerja dengan media massa. 
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Karakteristik itulah yang melatarbelakangi, mengapa humas pemerintah perlu 

diterapkan dan dikembangluaskan secara professional ditengah masih menghadapi 

permasalahan penerapan humas pemerintah yang masih ideal. (Elvinaro Ardianto, 2009:5) 

 Peran Humas Pemerintah di era kemajuan tekhnologi dan teknologi sekarang 

bukanlah sebagai penyampai informasi melainkan menjadi salah satu unsure strategi 

dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah, terutama 

menciptakan reputasi kinerja pemerintah yang baik (Good Government) 

dimasyarakat. Humas memiliki perangsang strategis di pemerintah. Menjadi unsure 

kedua setelah gubernur yang fungsinya berbicara keluar dan kedalam atau biasa 

disebut two way communication atau komunikasi dua arah, karena itu humas 

selakyaknya mengetahui segala hal dan diberi bekal kompetensi yang disesuaikan 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

E.4. Krisis 

E.4.1 Pengertian yang Mendalam Terhadap Krisis Kepercayaan 

 Krisis umumnya memberi sinyal peringatan. Bila krisis keprcayaan muncul, 

maka tanda-tanda seperti panik, terkejut, meluasnya isu, lepas kendali meningkatnya 

permintaan dari pihak luar untuk melakukan penyelidikan akan menyertai. Dalam 

manajemen terhadap krisis selalu ditekankan pentingnya identifikasi permasalahan 

dan langkah untuk melakukan isolasi. Namun dengan itu saja tidak cukup. Memang 

benar apabila sekalu krisis telah dapat diidentifikasi dan isolasi. Krisis akan lebih 

mudah diatasi. Tetapi untuk mengatasi krisis yang datang tiba-tiba, 
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perusahaan/lembaga butuh waktu untuk menelusuri proses mulai dari identifikasi 

sampai pengendaliannya. Untuk itu penting bagi pejabat untuk mengetahui cara 

dalam mengelola krisis. 

 Dalam bukunya Dasar-dasar Publik Relation karangan Soleh Soemirat dan 

Elvinaro Erdianto (2007: 181), definisi krisis adalah masa gawat atau saat genting, 

dimana situsai tersebut dapat merupakan titik balik atau sebaliknya. Oleh karena itu 

masa krisis adalah momen-momen tertentu. Apabila krisis ditangani dengan baik dan 

tepat waktu, moment mengarah pada situsai yang membaik, dan sebaliknya apabila 

tidak segera ditangani krisis mengarah pada situasi yang memburuk, bahklan dapat 

berakibat fatal. (dikutip dari buku Diklat Interstudy School of PR, 1933).  

Situasi krisis pada suatu perusahaan akan menimbulkan hal-hal berikut: 

1. Meningkatkan intensitas masalah. 

2. Menjadi sorotan publik, baik melalui liputan media massa, informasi yang 

disebarkan dari mulut ke mulut. 

3. Menggagu kelancaran kegiatan dan aktifitas bisnis sehari-hari, dan 

menggagu nama baik serta citra perusahaan. 

4. Merusak sistem kerja, etos kerja, dan mengacaukan sendi-sendi 

perusahaan secara total yang mengekibatkan lumpunya kegiatan. 

5. Membuat masyarakat ikut-ikutan panik 

6. Mengundang campur tangan pemerintah yang mau tidak mauharus turut 

mengataasi masalah yang timbul. 
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7. Dampak atau efek dari krisis tersebut, tidak saja merugikan perusahaan 

yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat tertentu atau lainnya ikut 

merasakan akibatnya. (Ruslan 1999: 73). 

E.4.2 Perkembangan Krisis dalam Praktik Public Relations 

 Mengutip dari Ruslan, (1999: 73-76), Steven Fink (1986) pakar dan konsultan 

krisis menjelaskan bahwa suatu krisis yang terjadi dapat dikategorikan kedalam 

empat tahap perkembangan. Yaitu: 

1. Masa Prakrisis: suatu krisis besar biasanya bermulai dari krisis kecil sebagai 

petanda atau gejala awal (sign of crisis) yang akan menjadi suatu krisis 

sebenarnya yang akan muncul dimasa yang akan dating. Ini disebutr praksis. 

2. Masa Krisis Akut: apabila prakrisis tidak terdeteksi dan tidak segera diambil 

tindakan yang tepat maka akan timbul maslah yang akan lebih fatal. 

3. Masa Krisis Kronis: masa krisis ini dalah masa pemulihan citra dan 

merupakan upya meraih kepercayaan kembali dari public, disamping itu juga 

merupakan masa untuk melakukan instropeksi kedalam dan keluar mengapa 

masalah itu terjadi. 

4. Masa Kesembuhan Dari Krisis: masa ini adalah masa dimana perusahaan 

yang bersangkutan akan bangkit kembali seperti sedia kala, setelah melalui 

proses perbaikan dan pemulihan system produksi, pelayanan jasa, 

strukturalisasi manajemen, rekapitalisasi, dan operasinya. 
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E.4.3 Antisipasi Manajemen Krisis 

 Setiap perusahaan harus selalu mengantisipasi terjadinya krisis. Karena 

dengan mengantisipasinya, suatu perusahaan akan siap menghadapi krisis itu. 

Aktifitas-aktifitas yang pokok didalam menangani krisis dapat dilakukan sebagai 

upaya pencegahan sebelum terjadinya krisis. Karena itu, setiap organisasi perlu 

membentuk sebuah tim manajemen krisis yang permanen. 

 Struktur tim manajemen krisis terdiri dari seorang direktur, manajer humas, 

manajer operasional, petugas keamanan, dan pejabat personalia. Mereka harus mudah 

dihubungi oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja serta harus senantiasa siap 

sedia melakukan tindakan-tindakan drastis tertentu guna menganggulangi krisis. 

Memang dalam kondisi darurat kita tidak bisa mengharapkan anggota tim hadir 

secara lengkap. (Anggoro, 2001:273) 

 Pada dasarnya, ada dua macam kemungkinan krisis yakni: 

1. Kemunkkinan yang paling diperhitungkan 

2. Kemungkinan yang paling tidak diperhitungkan 

Kemungkinan krisis yang paling diperhitungkan biasanya berkaitan erat 

dengan karakteristik atau bidang kegiatan yang digeluti oleh perusahaan. Sedangkan 

kemungkinan yang paling tidak diperhitungkan adalah krisis eksternal yang 

kemungkinan terjadinya sangat kecil namun konsekuensinya tidak kalah berbahaya. 
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 Dalam manajemen krisis yang haarus dihadapi bukan saja para jurnalis, tapi 

juga desakan pertanyaan dari pihak-pihak yang merasa dirinya paling berkepentingan. 

Petugas tim manajemen krisis harus mampu memberikan informasi yang sesuai 

dengan kenyataan tanpa memperburuk keadaan dan melunturkan kredibilitas dan 

reputasi perusahaannya. Kemampuan tersebut tidaklah terciptan dengan sendirinya, 

melainkan harus dilatih dan dibiasakan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. 

Akan lebih baik jika perusahaan tersebut menerbitkan buku petunjuk tentang 

penanggulagan krisis  dan dibagikan kepada siapa saja yang jabatan atau posisinya 

membuatnya akan menghadapi rentetan pertanyaan dari media. (Anggoro 2001:273-

274). 

 Menurut Rosadi ruslan terdapat tiga aspek dalam manajemen krisis : (Rosadi 

Ruslan, 1999 : 102) 

a. Aspek mekanisme manajemen krisis dalam penanganan humas, yaitu mulai 

dari perencanaan, penyelidikan (fact  finding), dan pengidentifikasian atau 

pengenalan terhadap gejala-gejala timbulnya suatu krisis. Kemudian diikuti 

dengan persiapan matang dan penyusunan organisasi melalui posko yang 

dibentuk untuk mengambil tindakan tertentu, baik program jangka pendek 

maupun jangka panjang 

b. Aspek dinamika, yaitu manajemen krisis dalam humas tersebut melakukan 

koordianasi dalam pengendalian atau mencegah agar dampak negative dari 

peristiwa krisis tersebut tidak meluas. Disamping itu manajemen melakukan 
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komunikasi eektif, serta membuka atau mengendalikan saluran informasi 

bekerja sama dengan pihak pres dan berupaya memperbaiki kerusakan atau 

kerugian yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. 

c. Aspek menjaga hubungan (relationship aspect) yang baik dengan berbagai 

kalangan atau publik internal dan publik eksternal : 

1. Tetap memantau atas memperhatikan berita-berita yang muncul 

diberbagai media massa, opini atau pendapat masyarakat. 

2. Menjaga keharmonisan, suasana, kondisi, situasi yang selalu tetap tenang 

dan positif. 

3. Berupaya tetap mempertahankan citra dan kepercayaan public terhadap 

lembaga atau perusahaan. 

4. Selalu menyampaikan laporan (progress report) terbaru atau informasi 

perkembangan mengenai krisis tersebut, memberikan sumbang saran, ide 

dan gagasan dalam mengatasi atau pengendalian suatu krisis yang sedang 

terjadi kepada pimpinan perusahaan atau ketua tim pengendalian krisis. 

5. Mengevaluasi semua aktifitas atau program kerja, pengendalian krisis 

tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas. 

E.4.4 Penanggulangan Krisis 

 Menurut Ruslan, (1999:76-78) pada saat krisis melanda perusahaan atau 

organisasi, sebagai tindakan koretif ada beberapa tahapan langkah strategi atau kiat 

penanggulangan krisis, yaitu: 
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1. Mengidentifikasi krisis: mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya krisis 

berfungsi untuk mengetahui apakah humas atau perusahaan itu dapat menengani 

krisis yang terjadi itu segera atau tidak. Seperti seorang dokter mengidentifikasi 

penyakit pasiennya, untuk itu mengetahui apakah bias disembuhkan, dikurangi 

penyakitnya , atau tidak sama sekali. 

2. Menganalisis krisis: Pada saat prakrisis atau masa akut krisis, bila diananlisis 

melalui beberapa pertanyaan yang diajukan untuk menetapkan penanggulangan 

krisis yaitu: 

a. Apa penyebab terjadinya krisis itu? 

b. Kenapa krisis itu bisa terjadi? 

c. Dimana dan kapan krisis tersebut mulai? 

d. Sejauh mana krisis tersebut berkembang? 

e. Bagaimana krisis itu terjadi? 

f. Siapa yang mampu mengatasi krisis tersebut, apa perlu dibentuk tim 

penaggulangan krisis? 

Setelah itu, humas menarik kesimpulan, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif selanjutnya mengambil rencana tindakan berikutnya, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengatasi krisis: Dalam hal ini perlu untuk mngetahui bagaimana dan siapa 

personel yang mampu diikutsertakan dalam suatu tim penaggulangan krisis. 

Kemudian merencanakan mengatasi krisis jangka pendek dan jangka panjang 
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agar krisis tersebut tidak berkembang dan dapat dicegah agar tidak terulang 

dimasa mendatang. 

4. Mengevaluasi krisis: Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana perkembangan krisis itu didalam masyarakat. Apakah perkrmbangan krisis 

tersebut cukup lambat atau pesat, serta bagaimana jenis dan bentuk krisis yang 

terjadi. 

E.4.5 Peranan Humas dalam Masa Krisis 

Pencegahan, adalah tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. 

Humas harus memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul mendahului krisis. 

Humas dituntut untuk dapat mengantisipasi, menganalisis, dan sekaligus memposisikan 

masalah krisis agar terjadinya krisis dapat dicegah secara dini. Persiapan, Jika krisis tidak 

dapat dicegah secara dini, persiapan harus dilakukan melalui dua langkah: 

1. Perusahaan membentuk tim krisis dan tim ini terdiri dari pimpinan 

perusahaan, manajer umum, manajer personalia, manajer operasi, manajer 

keamanan, dan manajer humas. Tim ini harus selalu berhubungan baik 

melalui surat, telepon atau rapat, dengan seringnya berkomunikasi suasana 

krisis dapat dipantau dari waktu ke waktu.  

2. Tim harus mendapatkan informasi tentang krisis dengan jelas dan akurat, 

sehingga pers akan mendapatkan informasi yang akurat dari tim. 

Penanggulangan, Apabila pencegahan dan persiapan tidak sempat 

dilaksanakan, langkah yang terakhir adalah penanggulangan. Langkah-langkah yang 

diambil sesuai dengan kondisi krisis: 
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1. Kondisi krisis akut, pengamanan yang harus dilakukan dalam kondisi ini 

melalui tahap-tahap:  

a. Mengidentifikasi krisis, mencari penyebab timbulnya krisis. Sebab tanpa 

mengetahui penyebabnya, penanggulangan krisis menjadi sulit. 

b. Mengisolasi krisis, agar krisis ini dapat ditangani sebaik mungkin. Krisis 

perlu diisolasi agar operasional perusahaan tidak terganggu dan efektifitas 

penanggulangannya dapat ditingkatkan. 

c. Mengendalikan krisis, agar krisis tidak meluas krisis harus diidentifikasi. 

Jika krisis berhasil diidentifikasi, artinya krisis berhasil dikendalikan. 

2. Kondisi kesembuhan, Kondisi ini merupakan saat dimana perusahaan 

menginstropeksi mengapa krisis terjadi. Bagi perusahaan yang gagal 

menanggulangi krisis berarti kondisi kesembuhan tidak dapat tercapai. Hal ini 

akan menjadi masa kegoncangan bahkan kebangkrutan perusahaan. Bagi 

perusahaan yang berhasil menanggulangi krisis dengan baik, berarti kondisi 

kesehatan dapat dicapai. 

Agar dapat dijalankan dengan baik, posisi divisi atau bidang humas harus 

langsung dibawah pimpinan puncak. Dengan demikian insane humas mempunyai 

kewenangan yang memungkinkan fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif. 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam menangani krisis adalah: 

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

2. Membentuk pusat informasi 
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3. Pilih juru bicara yang mampu dan berpengalaman. Pastikan bahwa juru bicara 

mendapatkan semua data dan informasi serta data yang benar. 

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

mencari ke sumber yang tidak sesuai. 

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

data. 

6. Memperbaharui data pers dari waktu ke waktu. 

7. Memberitahukan operator bahwa tidak ada seprangpun yang memberikan 

keterangan selain juru bicara. 

8. Permintaan pers untuk kegiatan informasi mereka harus dipenuhi secepatnya. 

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam mengatasi krisis: 

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

spekulasi atau praduga. 

2. Jangan membesar-besarkan keadaan. 

3. Jangan menyatakan “of the record” 

4. Jangan menyimpang dari kebijakan perusahaan atau organisasi. 

F. Definisi Konseptual 

 F.1. Peran Humas 

Peranan menurut Serjono Soekanto (2002:243) adalah sebagai berikut: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 
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melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.” 

Dibawah ini merupakan peran humas sebagai berikut: 

1. Ekspert presciber 

Ahli dan penasehat manajemen 

2. Communication fasilitator 

Perantara, penghubung, penerjemah, serta mediator, menjaga 

terwujudnya komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya 

3. Problem solving process 

Anggota tim yang dilibatkan dalam memecahkan masalah organisasi 

4. Communication technician 

Sebagai perwakilan organisasi pada acara-acara tertentu dan secara 

positif menciptakan kesempatan kepada manajemen untuk berkomunikasi 

dengan humas 

F.2. Krisis 

Menurut Sholeh Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:181), krisis adalah 

masa gawat atau saat genting, dimana situasi tersebut dapat merupakan titik balik atau 

sebaliknya. Oleh karena itu masa krisis adalah momen-momen tertentu. Apabila 

krisis ditangani dengan baik dan tepat waktu, momen mengarah pada situasi 

membaik. Dan sebaliknya apabila tidak segera ditangani krisis mengarah pada situasi 
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yang memburuk, bahkkan dapat berakibat fatal. (dikutip dari buku diklat interstudy 

school of PR, 1933). 

G. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah keterlibatan Humas, perencanaan, dan 

solusi yang direkomendasikan humas dalam menaikkan jumlah kembali wisatawan 

pantai Klayar. 

H. Metode Penelitian 

H.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya  

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau 

kegiatan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti secara sistematis dan faktual dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

H.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat: Pelaksanaan penelitian ini dikantor Humas Dinas Pariwisata 

kabupaten Pacitan di Jalan Raya W.R Supratman no : 20A Pacitan 

Waktu : 20 oktober  2011 – 30 oktober 2011 
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H.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010:137), “Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.”, teknik ini dipergunakan agar diperoleh data yang obyektif dilakukan 

terhadap sumber informasi langsung secara tatap muka. Diharapkan dengan 

wawancara ini dapat mengetahui upaya humas dalam mengatasi krisis kepercayaan. 

Wawancara dilakukan dengan Humas dan pihak-pihak yang terkait. 

b. Dokumentasi 

 Dokumen digunakan dalam peneliatian kualitatif sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 

 Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis berupa foto, surat perintah, aturan 

suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa ataupun 

film. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 

meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek 

penelitian. 
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H.4. Informan 

 Informan pada penelitian ini berupa individu. Sedangkan pada penelitian ini 

yang menjadi informan yaitu Budi Hartoko selaku Kepala Bidang Humas dan 

Promosi, Evi Ivtita selaku Kepala Bidang Pengembangan, dan Supomo selaku 

masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Pantai Klayar sekaligus penjual makanan 

di Pantai Klayar, Supomo dijadikan Informan untuk keperluan teknik keabsahan data, 

yaitu triangulasi data. 

H.5. Teknik Analisis Data 

 Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 244) analisis data adalah pekerjaan yang 

sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan 

intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakam 

analisis, sehingga setiap penelitian arus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok 

dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama dapat diklasifikasikan lain oleh penliti 

yang berbeda. Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution 

(dalam Sugiyono, 2008: 245) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif analisis data lebih 
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difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan berlangsungnya proses 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 246) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampapi tuntas, sehingga datanya sudah jenuh aktivitas dalam 

analisis data yaitu, data reduction, data display, dan data conclution 

rawing/verivication. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dimulai dengan menetapkan seorang  informan kunci (key 

informant) yang merupakan informan yang dapat dipercaya supaya peneliti dapat 

memasuki obyek  penelitian, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dan 

proses selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Data reduktion (Data Reduksi) 

Pada proses reduksi data, peneliti akan melakukan pencatatan ulang terhadap 

hasil wawancara secara rinci dan teliti, selain itu peneliti akan merangkum hasil 

observasi dan memilih hal-hal pokok yang telah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menemukan pola dari data-data yang menjadi fokus penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti. 

2. Data display (Penyajian Data) 

Dalam proses ini, penaliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat atau bagan hubungan antar kategori. Selain itu, sesuai dengan pendapat 

Miles (dalam Suyatno, 2008:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
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naratif, maka penelitian juga akan menyajikan data dalam teks yang berbentuk 

naratif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Conclution Drawing/Verivication (Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi) 

Pada proses verifikasi ini, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan 

terhadap hasil pengumpulan data. Setelah data disusun sedemikian rupa, selanjutnya 

peneliti membuat kesimpulan. Mungkin awalnya kesimpulan belum begitu jelas, 

namun semakin lengkap data maka kesimpulan juga semakin sempurna. 

Aktivitas ketiga langkah tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 

pengumpulan data sebagai proses. Untuk lebih jelasnya proses analisis data tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model interaktif Miles & Huberman (Sugiono, 2008 : 247). 
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H.6. Teknik Keabsahan Data 

 Penelitian ini menggunakan Teknik Keabsahan Data Triangulasi, yaitu Teknik 

Keabsahan Data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong 

Lexy.2000:178) 

 Disini peneliti membuktikan kebenaran tentang suatu permasalahan dengan 

menggunakan pemeriksaan yang memenfaatkan sumber, baik yang berasal dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

 


