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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mensinkronkan, 

mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, 

yaitu aspek ekonomi, aspek social-budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan 

di balik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup 

harus dipandang sebagai sebuah keterkaitan satu sama lain sehingga ia tidak bisa 

dipisahkan dari aspek lainnya. Yang ingin dicapai dengan pembangunan 

berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya 

pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan social-budaya dan 

lingkungan hidup (Keraf, 2010). 

Mendefinisikan permasalahan lingkungan tidaklah sama dengan 

mengartikannya sebagai suatu persoalan yang melulu membutuhkan biaya yang 

besar untuk mengatasinya. Tidak juga selalu membutuhkan teknologi mutakhir 

dari para ilmuwan yang dapat menjadikan lingkungan ramah dan sustain terhadap 

segala kondisi dan segala zaman. Akan tetapi, juga dibutuhkan sebuah partisipasi 

masiv dan proses contoh-mencontohkan serta pioneers yang dapat berkontribusi 

bergerak. Asumsi ini dapat lahir dari sebuah Negara yang memiliki permasalahan 

lingkungan yang cukup pelik untuk di hadapi. Dibutuhkan sebuah trigger yang 

dapat mengawali aktifitas peduli lingkungan di tengah perilaku kebanyakan orang 

yang tidak peduli. Hal ini berkaitan dengan sebuah konsep yang disebut dengan 

environmental ethics. Yakni, aspek yang berkonsentrasi pada perilaku atau etika 

manusia kepada makhluk hidup dan alam. 
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Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan 

lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan 

materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan 

jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan 

spiritualnya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam 

melakukan segala aktivitas kesehariannya.  

Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. 

Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya 

sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan 

lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik, manusia mempengaruhi 

lingkungan dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. 

Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk 

oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam 

kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif sampai pada yang modern. 

Persoalan lingkungan mulai menjadi topik dunia ketika manusia mulai merasakan 

dampaknya yang semakin meluas yakni terlihat pada banyaknya bencana yang 

terjadi di muka bumi ini akibat berbagai aktivitas manusia itu sendiri seperti 

banjir, tanah longsor, pencemaran air akibat limbah industri, dan lain sebagainya.  

Dalam kondisi seperti ini, lingkungan hidup perlu diatur dan dikelola 

dengan baik sehingga dapat emberikan manfaat yang optimal, mencukupi 

kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang.   
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Salah satu isu global yang sangat penting dan mendapat perhatian serius 

saat ini adalah masalah lingkungan.  Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat ( 

LSM ) dan pemerintah baik negara maju maupun negara berkembang telah  dan 

terus memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan.  Dalam hal ini 

misalnya saja di Indonesia pada tanggal 24 Februari 2010 telah diadakan 

Konferensi Lingkungan Hidup di Nusa Dua Bali dimana dalam hal ini presiden 

mengajak masyarakat dunia menyelamatkan bumi dari ancaman kerusakan 

lingkungan kemudian pada tanggal 25 Februari 2011 telah dilaksanakan 

Konferensi Internasional Pemuda di Yogyakarta yang dihadiri 144 pemuda dari 

37 negara menghasilkan 32 rekomendasi penanganan perubahan iklim dan 

lingkungan untuk setiap negara di dunia, yang dituangkan dalam "Yogyakarta 

youth Declaration" (AP/FIRDIA LISNAWATI) 

Masalah lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang 

membutuhkan partisipasi bersama dari semua komponen bangsa, dan harus ada 

upaya serius untuk mengatasinya, misalnya saja dengan membudayakan kepekaan 

dan cinta lingkungan hidup melalui dunia pendidikan atau institusi pendidikan, 

dengan tujuan untuk menginternalisasikan dan menanamkan nilai-nilai budaya 

yang cinta akan lingkungan hidup.   

Setiap orang diharapkan agar peduli akan  lingkungan hidup, namun 

kenyataannya masih banyak anggota masyarakat dalam hal ini oknum-oknum 

tertentu yang belum sadar akan makna lingkungan hidup itu sendiri, sehingga 

mereka melakukan hal yang memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup. 

Hal ini terbukti dari banyaknya kelompok-kelompok tertentu yang melakukan 

aktivitas dengan tujuan tertentu dan meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa 
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memikirkan dampaknya pada lingkungan hidup, misalnya penebangan pohon, 

illegal logging, limbah industri pabrik yang  tidak bertanggung jawab, 

pencemaran dan lain sebagainya. Kepekaan masyarakat mengenai pentingnya 

peranan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan misalnya melalui penyuluhan, 

penerangan, pendidikan, penegakan hukum disertai pemberian rangsangan atau 

motivasi atas peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.   

Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan bidang atau fungsi tertentu 

yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat 

komersial(perusahaan) maupun organisasi non komersial. Permasalahan 

lingkungan ini juga tidak bisa lepas dari keterkaitan peran humas. Seperti dalam 

penelitian ini adalah humas pemerintahan. Humas pemerintahan memiliki peran 

dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan program sadar lingkungan sebagai 

salah satu alternatif untuk menanggulangi dan meminimalisir permasalahan 

lingkungan. Proses publikasi yang dilakukanpun juga bukan menjadi hal yang 

boleh dipandang sebelah mata, tetapi harus mempunyai konsep dan dasar yang 

kuat agar pesan publikasi yang disampaikan bisa mengena ke masyarakat, maka 

sebab itu haruslah terjadi proses komunikasi yang efektif melalui publikasi 

tersebut. 

Humas/PR mencakup semua bentuk komunikasi yang dilakukan antara 

organisasi dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya. Bahkan setiap 

orang, pada dasarnya juga selalu mengalami apa yang disebut humas dan kegiatan 

kehumasan, selama ia masih menjalin hubungan atau berinteraksi dengan manusia 

lain. Karena prinsip utama aktivitas kehumasan adalah berkomunikasi dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga atau perusahaan 
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yang menempatkan bidang Huams dalam struktur organisasinya. Ini berarti 

keberadaan bidang Humas semakin diakui dan mendapat tempat dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. (Ruslan, 1995:13) 

Terkait dengan pentingnya humas dan perannya dalam organisasi, peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana aktivitas publikasi program Sadar 

Lingkungan Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang kepada masyarakat. 

Program Sadar Lingkungan adalah salah satu dari banyaknya program pemerintah 

daerah Kabupaten Lumajang. Program ini mengajak masyarakat khususnya 

daerah Lumajang untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat 

kelestarian lingkungan. Adapun tujuan dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lumajang ini mempublikasikan Program Sadar Lingkungan tidak lain adalah 

untuk merebut kembali Adipura setelah tahun 2011 kemarin tidak 

mendapatkannya.  

Program Sadar Lingkungan ini menjadi program rutin tahunan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Program yang biasa disebut dengan 

program Darling ini merupakan program dari instruksi kementrian lingkungan 

hidup pada tahun 1990. Program Darling ini juga tidak hanya dimiliki oleh dinas 

lingkungan hidup kabupaten Lumajang saja, namun semua daerah di Indonesia ini 

pasti memiliki program Sadar Lingkungan. Akan tetapi pasti terdapat perbedaan 

pada sub program atau kegiatan dalam programnya. Dinas Lingkungan Hidup 

diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengkonsepkan serta 

mengimplementasikan program karena terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari 

dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang itu sendiri. 
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Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, 

senantiasa berinteraksi setiap saat. Interaksi itu bisa bersifat positif, yakni 

berperan dalam memantapkan keseimbangan lingkungan, serta yang bersifat 

negatif, yakni menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Program Sadar 

Lingkungan ini bertujuan untuk menjadikan daerah Lumajang sebagai daerah 

yang sejuk dan meminimalisir adanya eksploitasi alam oleh orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab, dan dari sisi lain adalah untuk merebut kembali piala 

Adipura yang ketujuh.. Oleh sebab itu dari permasalahan diatas, peneliti tertarik 

untuk mengetahui aktivitas team humas Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang 

dalam mempublikasikan program Sadar Lingkungan serta peran humas dalam 

mengajak partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program ini.  

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang dalam 

mempublikasikan dan mengajak masyarakat Lumajang untuk berpartisipasi dalam 

Program Sadar Lingkungan? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas humas 

Dinas Lingkungan Kabupaten Lumajang dalam mempublikasikan dan mengajak 

masyarakat Lumajang untuk berpartisipasi dalam Program Sadar Lingkungan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi penelitian 

selanjutnya berupa data tentang aktivitas humas pemerintah kabupaten, 

serta bisa memberikan kontribusi khasanah ilmu publik relations. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan refleksi atau gambaran bagi 

pihak humas pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan 

kualitas kerja serta menjadi bahan evaluasi kerja mereka. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Humas (Public Relations) 

Definisi Public Relations dari DR. Rex Harlow dalam bukunya yang 

berjudul “A Model for Public Relations for Profesional Practices” yang 

dikeluarkan oleh International Public Relations Association (IPRA) setelah 

mengkaji lebih kurang 472 definisi Public Relations yang berbunyi  “Public 

Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut 

aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan 

manajemen dalam persoalan atau permasalahan, membantu manajemen mampu 

menanggapi opini public,mendukung manajemen dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini 

dalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan penelitian serta teknik 

komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”. (Ruslan, 2001 : 16)  
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Cutlip, Center dan Brown menyebutkan Public Relations is distinctive 

management function which help establish and mutual lines of communications, 

understanding acceptance and cooperation between on organization and is public 

(Public Relations adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung 

terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan 

kerja sama antara organisasi dengan berbagai publiknya. (Soemirat, 2003 :14) 

E.1.1. Ciri-ciri Humas (Public Relations) 

Hubungan masyarakat terjemahan dari public relations, adapun ciri-ciri 

hubungan masyarakat menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendi dalam bukunya 

Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (2001; 132) adalah: 

1. Komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah secara timbal balik. 

2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, dan 

pengkajian pendapat umum. 

3. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas berada. 

4. Sasaran yang dituju adalah khalayak didalam organisasi dan diluar 

organisasi. 

5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara 

organisasi dan khalayak. 

Walapun definisi humas yang diungkapkan beragam, tetapi pada prinsip dan 

pengertiannya sama. Sebagai acuan, salah satu definisi Humas yang diambil dari 

The British Institute Of Publik Relation (Ruslan, 2001: 17) menyatakan : 

1. “Publik Relation activity is management of communications between an 

organization and publics”. 
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(Aktifitas Publik Relations adalah mengelola komunikasi antara organisasi 

dan publiknya) 

2. “Public Relations is deliberate, planned sustain effort to establish and 

maintain mutual understanding between on organization and its public”. 

(Praktik Publik Relation adalah memikirkan merencanakan dan 

mencurahkan rasa daya untuk membangun dan menjaga dan saling 

pengertian antara organisasi dan publiknya) 

Public Relations adalah fungsi manajemen dari sikap budi berencana dan 

berkesinambungan yang dengan itu organisasi – organisasi dan lembaga – 

lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati 

dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya yang mungkin ada hubungan, 

dengan jalan menilai pendapat umum diantara mereka, untuk mengkorelasi 

sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara mereka yang dengan informasiyang 

berencana dan tersebar luas, mencapai kerja sama yang lebih produktif dan 

pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien (Effendy, 1986:20). 

E.1.3. Fungsi Humas (Public Relations) 

 Fungsi Humas adalah upaya yang mantap, berencana dan 

berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian bersama antara 

organisasi dan khalayak. Jadi jelas bahwa fungsi utam Humas untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar lembaga, organisasi atau 

perusahaan dengan publiknya baik intern ataupun ekstern dalam rangka 

menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi public dalam upaya 

menciptakan iklim pendapat public yang menguntungkan. 
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Menurut Cultip, Center dan Cantiong seperti yang dikutip oleh Onong U. 

Effendi, (1986:46) fungsi Humas adalah : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi  

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari organisasi kepada public dan menyalurkan 

opini public pada organisasi. 

3. Melayani public dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi 

untuk kepentingan umum. 

4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan public baik 

intern maupun ekstern. 

E.1.4. Tujuan Humas (Public Relations) 

            Tujuan sentral Humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi dimana 

Humas itu dibentuk. Tujuan organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan 

ditunjang oleh Humas itu bergantung pada sifat organisasi. Tujuan organisasi 

dalam bentuk Perusahaan berbeda dengan organisasi yang berbentuk Universitas, 

berbeda pula dengan organisasi yang berbentuk Pemerintahan. Sifat organisasi 

dapat berbeda, tetapi dalam kegiatan Humas terdapat kesamaan, yakni upaya 

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public (Effendi, 1986; 95). 

E.1.5. Tugas Humas (Public Relations) 

Djanalis Djanaid (Publik Relation dalam Teori dan Praktek, 1993:43-44) : 

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi 

atau pesan secara lisan, tertulis melalui gambar kepeda publik, sehingga 

publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal penting perusahaan, 

serta tujuan kegiatan yang dilakukan. 
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2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum. 

3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijaksanan 

perusahaan maupun segala macam pendapat. 

4. Menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa. 

Dalam bukunya Zurkarnain Nasution ruang lingkup tugas Public Relations 

dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas (2003:22): 

a. Membina hubungan ke dalam (Public Internal) 

Yang dimaksud dengan public internal adalah public yang menjadi bagian 

dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus 

mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan 

gambaran negative di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalani oleh 

organisasi. 

b. Membina hubungan keluar (Public Eksternal) 

Yang dimaksud public eksternal adalah public umum (masyarakat). 

Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran public yang positif terhadap 

lembaga yang diwakilinya. 

E.1.6. Humas Pemerintahan 

Saat ini peran humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa 

dipandang sebelah mata. Seiring dengan tuntutan reformasi termasuk reformasi 

dibidang birokrasi, pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan 

memenuhi kriteria asas-asas pemerintahan yang baik. “Transparancy” menjadi 

salah satu ukuran dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak 

mengetahui informasi apapun dari pembuat dan pelaku kebijakan. 
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Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam 

buku Effective Public Relation1) humas seharusnya memiliki fungsi dan peran 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik. Gordon merangkum tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai 

berikut: 

1. memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. 

2. memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside 

recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban 

menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok. 

3. mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; 

sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye 

penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan 

bencana. 

4. melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; 

menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu 

publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke 

pejabat administrasi. 

5. mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, 

pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk 

karyawan. 

6. memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; 

bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu 

pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. 
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7. membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan 

publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik 

lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan. 

 

Humas dipemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi 

pemberi informan kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah 

dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari 

masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada 

orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 

Maka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan 

masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. 

Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah 

dengan publik atau masyarakat. 

Rosady Ruslan mengemukakan empat macam tugas pokok humas 

pemerintah dan fungsinya adalah sebagai berikut: 

1). Tugas Pokok Humas 

a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan 

dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat 

b. Kegiatan memberikan nasihat/sumbang saran untuk menanggapi 

apa yang sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah 

seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. 

c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan 

memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para 

aparat pemerintahan. 
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d. Memberikan penerangan/informasi tentang apa yang telah 

diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang 

bersangkutan. 

2). Fungsi Humas Pemerintahan 

Bertolak dari fungsi humas diatas maka Rosady Ruslan mengemukakan 

empat macam fungsi pokok humas pemerintah adalah sebagai berikut : 

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan/informasi 

mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara 

nasional kepada masyarakat. 

c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif, 

dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak 

dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan 

publiknya di lain pihak. 

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis 

demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan 

nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

E.2. Aktifitas Humas (Public Relations) 

 Pada dasarnya tujuan dari program kerja dan berbagai aktivitas Humas 

dilapangan praktek adalah bagaimana upaya menciptakan hubungan harmonis 

antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau 

stokholder, sasaran khalayak yang terkait, pada akhir tujuannya diharapkan akan 

tercipta citra positif (good image), kemauan yang baik (good will), saling 
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menghargai (mutual appreciation), saling timbul pengertian (mutual 

understanding), toleransi (tolerance) antara kedua belah pihak yang terkait dan 

sebagainya (Ruslan, 1995;133). 

 Sedangkan menurut H.A.W.Widjaja (1997;53) yaitu Aktifitas Humas 

antara lain adalah melaksanakan tujuan kedalam (internal relation) dan keluar 

(eksternal relation) melalui pendekatan informatif, edukatif, persuasif dan 

dihindarkan pendekatan yang bersifat imperatif dan punitif. Seorang Humas juga 

melakukan lewat kegiatan yang dilakukan berencana terus menerus yang meliputi 

ketrapilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, obyektif, punya daya 

pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Aktivitas Humas/PR merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan 

bersifat Public Relations dimana proses kerjanya merupakan satu kesatuan yang 

secara sirkuler terus menerus berlangsung. Bidang Humas/PR adalah studi yang 

menyangkut sikap manusia, dibutuhkan ketajaman dan kepekaan analitis, serta 

data yang dapat diandalkan sehingga dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, 

seorang praktisi Humas akan menggunakan konsep-konsep menajemen untuk 

mempermudah tugas-tugasnya, seperti perencanaan, pelaksanaan dan 

pengevaluasian pelaksanaan program-program (Rhenald Kasali, 1994:32). 

Humas sebagai suatu konsep operasioal yang terpadu dengan kemampuan 

berkomunikasi, filsafat bisnis dan strategi manajemen untuk menciptakan citra, 

maka kegiatan atau aktivitas humas dapat dibagi ke dalam enam bidang atau 

wilayah yang masing-masing dari sector tersebut memiliki karakteristiknya 

sendiri yang mempengaruhi struktur dan manajemen departemen humasnya. 
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a. Komunikasi Finansial 

Bidang humas ini terutama relevan bagi perusahaan-perusahaan public, 

meskipun hal tersebut juga penting bagi organisasi atau perusahaan lain yang 

membutuhkan pinjaman atau yang merencanakan untuk menjual sahamnya 

kepada masyarakat luas. Salah satu tujuan pokok dari sebuah program 

komunikasi financial adalah memungkinkan perusahaan memperoleh suntikan 

modal dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan. Tujuan penting 

berikutnya adalah kemampuan memperoleh pinjaman/ kredit dengan syarat-

syarat yang tidak memberatkan sebagai hasil dari catatan atau peringkat 

hutang yang baik. Banyak program kegiatan dalam bidang komunikasi 

financial ini seperti pengorganisasian pertemuan tahunan dan kegiatan-

kegiatan lain yang berhubungan dengannya. Pertemuan berupa tatap muka 

dengan para investor dan perjalanan keliling para pemegang saham 

perorangan juga terkandung dalam program ini. 

b. Hubungan dengan Pemerintah 

Tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa pemerintah dan 

badan-badan publik lainnya peduli dengan organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan sahnya 

berkenaan dengan perumusan kebijakan publik, peraturan dan perundangan. 

c. Komunikasi Pemasaran 

Reputasi sebuah organisasi atau perusahaan baik itu reputasi bisnisnya secara 

umum atau merknya secara spesifik berpengaruh pada penjualan. Humas 

dapat membantu menyediakan lingkungan reputasi yang tepat sehingga 

memungkinkan kaum profesional pemasaran dapat berperan secara lebih baik. 
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Program kegiatan atau aktivitas humas yang digunakan pada komunikasi 

pemasaran ini terutama untuk bidang yang kompetitif, sehingga bergantung 

pada tingkat kreatifitas yang tinggi. Beragam tehnik perlu digunakan dalam 

komunikasi pemasaran seperti hubungan dengan media, pengelolaan acara dan 

promosi, pemberian sponsor, pembinaan dukungan, demonstrasi, pameran dan 

konferensi. 

d. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal berkenaan dengan hubungan antara suatu perusahaan 

atau organisasi dengan karyawan. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi 

proses perekrutan dan memelihara pekerja berkualitas tinggi yang mampu 

memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan organisasi. Tujuan lainnya 

adalah untuk meyakinkan bahwa para pekerja tersebut akan selalu 

mendapatkan informasi dengan baik sehingga kinerja dan kepuasan kerja 

dapat dimaksimalkan. Rasa keterlibatan dan kepemilikan di kalangan pekerja 

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan menunjang 

keberhasilan. Program kegiatan humas meliputi struktur konsultasi wajib/ 

sukarela ditambah dengan pendekatan yang lebih pribadi dan informal.unsur 

terpentignya adalah pengarahan tim dimana para manajer dan penyedia di 

seluruh tingkatan secara rutin berbicara dengan tim mereka. Perluasan 

berbagai inisiatif lainnya tergantung dari ukuran dan sebaran tenaga kerjanya. 

Majalah dan buletin dapat dimanfaatkan disini, video dan email juga berperan 

penting. Papan pengumuman, pengumuman resmi, konferensi manajemen dan 

pertemuan-pertemuan juga akan memainkan peran penting. Kegiatan ini 

terdiri dari unsur-unsur yang  menjamin adanya komunikasi dua arah. 
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e. Hubungan dengan khalayak korporasi lainnya. 

Reputasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh opini-opini dari beragam 

khalayak korporasi. Khalayak tersebut memiliki tingkat hubungan langsung 

yang berbeda. Namun selalu memiliki kontak sebagaimana para khalayak 

utamanya. Sikap para pemasok juga penting bagi kinerja perusahaan, terutama 

dalam sektor ritel/ eceran dan manufaktur. Tujuan dalam bidang ini adalah 

untuk dapat dipahami dan dihargai oleh lebih banyak pihak dan juga menjadi 

pelanggan yang lebih disukai oleh pemasoknya. Idealnya, adalah komunikasi 

rutin dengan para pemasok untuk membantu mereka memahami bisnis 

perusahaan dan agar mereka merasa menjadi bagian dari tim perusahaan. 

f. Hubungan dengan Masyarakat 

Kategori dan Wilayah yang dijelaskan diatas mencakup pelaku utama dalam 

banyak organisasi, tetapi tentu saja masih banyak kelompok masyarakat lain 

yang mungkin penting/ yang mungkin merasa memiliki kepentingan sah 

dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan  

 

Berbeda dengan Anggoro dalam bukunya Teori dan Profesi Kehumasan 

serta Aplikasinya di Indonesia, membedakan kegiatan kehumasan menjadi 2 

bagian yaitu, kegiatan/ aktivitas kehumasan internal dan aktifitas kehumasan 

eksternal (2001:112). Perbedaan ini didasarkan pada keberadaan bagian humas 

dalam perusahaan, artinya perusahaan yang humasnya ada di dalam kegiatan 

perusahaan yang ditarget untuk khalayaknya, dikategorikan menjadi kegiatan 

kehumasan internal, sedangkan apabila perusahaan harus menyewa biro konsultan 

humas dari luar, maka kegiatannya termasuk humas eksternal 
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Namun secara umum, jenis-jenis kegiatannya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan untuk Publik Eksternal meliputi : 

a. Menyusun serta mendistribusikan sajian berita (news release), foto-foto 

dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. 

b. Mengorganisir konferensi pers termasuk acara resepsi dan kunjungan 

kalangan media massa ke organisasi/ perusahaannya. 

c. Menjalankan fungi sebagai penyedia informasi bagi pihak media massa. 

d. Mengatur acara wawancara antara kalangan pers, media dan televisi 

dengan pihak manajemen/ pemimpin organisasi/ perusahaan. 

e. Mengedit serta memproduksi jurnal-jurnal eksternal untuk konsumsi pihak 

luar, misalnya saja untuk para distributor, para pemakai jasa perusahaan, 

konsumen dan sebagainya. 

f. Memimpin dan mengatur acara-acara pameran dan ekshibisi kehumasan, 

termasuk juga menyediakan berbagai macam bahannya 

g. Menciptakan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan dan 

ciri khasnya, seperti logo, komposisi warna, tipografi dan hiasannya, jenis 

kendaraan dinas, pakaian seragam para pegawai dan sebagainya. 

h. Mengelola berbagai hal yang berkaitan dengan sponsor kehumasan.  

i. Mengelola hal-hal seperti kunjungan pihak luar ke perusahaan, atau 

sebaliknya kunjungan dari personil perusahaan ke tempat-tempat lain, 

termasuk mengatur jadwal penerbangan/ jadwal pelayarannya, akomodasi, 

tour dan sebagainya. 

j. Mewakili perusahaan para pertemuan asosiasi dagang 
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k. Mendampingi para konsultan humas eksternal apabila mendatangkannya 

l. Menjalin hubungan dekat denga politisi dan birokrat  

2. Kegiatan untuk publik internal meliputi : 

a. Melaksanakan fungsi fotografi dan membuat sebuah perpustakaan sumber/ 

foto 

b. Mengedit/ memproduksi majalah-majalah/ surat kabar internal serta 

mengelola berbagai bentuk komunikasi internal lainnya seperti video, 

presentasi slide, majalh dinding dan sebagainya. 

c. Menulis dan membuat bahan-bahan cetak seperti lembaran informasi yang 

memuat tentang sejarah perusahaan, laporan tahunan atas hasil kerjanya, 

media komunikasi antar sesama pegawai, poster-poster yang bersifat 

mendidik dsb. 

d. Mengadakan dan mengelola berbagai bentuk instrumen audio visual 

seperti presentasi, slide dan rekaman video, termasuk melaksanakan 

distribusi, penyusunan katalog, pameran dan pemeliharaan. 

e. Megikuti rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh dewan direksi, 

dan para pemimpin  tiap departemen. 

f. Mengelola survei-survei pendpat/ berbagai macam penelitian lainnya. 

g. Mengatur acara-acara resmi, misalnya peresmian gedung baru dsb. 

h. Aktif dalam acara-acara pemberian penghargan. 

Dalam bukunya Rosady Ruslan Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi digambarkan dan diuraikan langkah-langkah kegiatan 

humas/aktivitas humas: (2003:129-130) 
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1. Menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap 

lingkungan. 

2. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok 

terhadap organisasi 

3. Menganalisis, tingkat opini public, baik yang intern maupun ekstern 

4. Mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan masalah-masalah potensial, 

kebutuhan-kebutuhan, dan kesempatan-kesempatan 

5. Menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan  

6. Merencanakan alat atau cara yang sesuai dengan meningkatkan atau 

mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran. 

7. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program 

yang direncanakan.  

8. Menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan  

 

E.3. Media Humas (Public Relations) 

 Secara umum pengguna media dalam kegiatan humas mempunyai 

beberapa tujuan : 

1. Membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk 

dan jasa. 

2. Menjalin komunikasi berkesinambungan  

3. Meningkatkan kepercayaan public. 

4. Meningkatkan citra baik perusahaan/organisasi. 
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Menurut F Rachmadi (1994;87), media komunikasi yang dapat digunakan 

oleh praktisi public relations (Humas) meliputi: 

a. Media berita (news media), seperti surat kabar dan majalah. 

b. Media siaran (broadcast media),seperti radio dan televisi. 

c. Media komunikasi tatap muka (interpersonal comunication) 

d. Media komunikasi tradisional, seperti penyelenggaraan pertunjukan 

kesenian rakyat, ceramah, atau penyelenggaraan open house kepada 

masyarakat. 

 
E.3.1. Humas dan Media Massa 

Hubungan media (media relations, press relations) adalah aktivitas 

individu ataupun profesi humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan 

hubungan baik dengan media massa untuk pencapaian publikasi organisasi yang 

maksimal serta berimbang (balance). Hubungan media banyak dikaitkan dengan 

konteks pemberitaan yang tidak berbayar atau publisitas positif. 

Dalam profesi humas, hubungan media juga sering kali dipahami sebagai 

penanganan krisis dengan memberitakan tentang hal-hal positif tentang 

perusahaan saat perusahaan sedang dilanda berita negatif.Pada saat krisis, cara 

terbaik penanganan hubungan media oleh humas adalah dengan mengakui dan 

memperbaiki kesalahan dengan menginformasikan usaha-usaha ke depan. Media 

massa dan humas dalam posisi saling memanfaatkan dan saling 

diuntungkan.Sebagai contoh, sebuah instansi akan mendapatkan keuntungan 

berupa citra positif ketika kegiatan sosialnya diliput media. Pada saat yang sama, 

media juga diuntungkan karena mendapatkan berita. 



23 

 

Media Relations (Hubungan Media) disebut juga Press Relations adalah 

aktivitas menjalin hubungan baik dengan media massa atau kalangan pers. 

Lazimnya dilakukan humas atau PR sebuah instansi dengan tujuan utama 

membangun citra positif (image building) sebagai tugas utama humas. Media 

Relations dilakukan guna memperoleh publisitas, pemberitaan, atau liputan media 

seluas mungkin. Bentuk Media Relation paling populer adalah Siaran Pers (Press 

Release) dan Konferensi Pers (Press Conference). 

Umumnya keberhasilan dan popularitas seorang tokoh atau sebuah 

instansi/organisasi dicapai berkat keberhasilannya membangun hubungan baik 

dengan media. Dengan terjalinnya hubungan baik itu, media potensial senantiasa 

mempublikasikan setiap kegiatannya yang positif dan “berhati-hati” dalam 

pemberitaan yang negatif. 

Media Relations wajib dilakukan Humas (Public Relations) sebuah 

lembaga agar berdampak pada meningkatnya brand image atau popularitas. 

Liputan atau pemberitaan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang 

baik pula bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai 

produk perusahaan, dan akhirnya menumbuhkan minat pemodal untuk 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan. 

 

E.4. Publikasi 

Kehidupan yang terus bergerak maju dengan berbagai perubahannya 

membuat kita harus selalu mempunyai inovasi untuk mendapat  kualitas hidup 

yang lebih baik. Beragam informasi yang mengalir dan mewarnai aktivitas kita, 

hampir tidak dapat terhindarkan. Sebagian dari implikasi yang paling nyata adalah 
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semakin meningkatnya arus berbagai jenis isi atau kandungan  dari media  

informasi. 

Adanya publisitas tidak lepas dari yang namanya publisistik. Dimana 

Publisistik sendiri mulai ada sejak dekade tigapuluhan. Istilah Publisistik ini 

merupakan pengganti istilah persuratkabaran yang menurut para ahli di Eropa 

lebih luas dimensinya. Pada masa setelah Perang Dunia II, Ilmu Komunikasi  

banyak berorintasi ke Amerika Barat dan Nederland. Perkembangan ini sejalan 

dengan lahirnya media massa, seperti radio, televisi dan juga film. 

Secara terminologi, publikasi berarti penyiaran, pengumuman 

ataupenerbitan6. Ton kertapati (1986:12) menjelaskan dalam bukunya Dasar –

Dasar Publisistik Dalam Perkembangannya Di Indonesia Menjadi 

IlmuKomunikasi bahwa istilah publisistik berasal dari kata kerja bahasa 

latinpublicare yang berarti mengumumkan. Dari penjelasan tersebut, penulisdapat 

menarik kesimpulan bahwa istilah publikasi dapat diartikanpengumuman tentang 

suatu hal yang disiarkan lewat media elektronik danatau diterbitkan di media 

cetak. Sedangkan dalam penelitian ini, maksuddari publikasi adalah pengumuman 

pada masyarakat luas melalui mediayang dibatasi oleh media televisi.Agar tidak 

terjadi kebingungan atau pertanyaan-pertanyaanmengenai perbedaan publikasi 

dan publisistik, maka sudah seharusnyapenulis menjelaskan mengenai hal ini 

sebelum penulis membahasnya lebihjauh lagi. Yang dimaksud publisistik di sini 

adalah ilmu tentang publikasidan tentunya publikasi berarti aplikasi dari keilmuan 

tersebut. Publisistik yang kita kenal pada waktu ini adalah berasal dari istilah 

bahasa Jerman yaitu Publiziztik. Kata kerja dalam bahasa latin ini kemudian 

melalui bahasa Jerman kuno Publicirn menjadi Publizieren yang juga berarti 
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mengumumkan yaitu dalam bahasa Jerman modern. Dan akhirnyamenjadi sebutan 

bagi ilmu Publizistik yang diIndonesiakan menjadi Publisistik. Maka adalah 

cukup logik kalau Walter Hagemann menganggap inti dari ilmu publisistik adalah 

Offentlichen Aussage (pernyataan umum atau pengumuman).  

Pengumuman sebagai inti (’tessentiele essence) dari ilmu maupungejala 

publisistik. Kita dapat menunjuk beberapa definisi publisistik diantaranya: 

a. WILHELM BAUER di dalam bukunya ”Einfuhrung in das 

Studiumder Geschichte” (tahun 1921) mengatakan bahwa 

publizistik adalahpengumuman-pengumuman tertulis atau berupa 

gambar -gambar; yangpertama-tama secara terang-terangan 

mendukung suatu tendenstertentu dan kedua direncanakan dengan 

maksud untukmempengaruhio umum. 

b. HANS TRAUB: publisistik adalah bermacam-macam 

pengumumandan pemberitaan yang bersifat umum, yang ditujukan 

untukmempengaruhi jiwa dan mencapai suatu tujuan tertentu.  

c. Prof. EMIL DOVIVAT: publisistik adalah usaha pendidikan 

danpendidikan rohaniah yang ditujukan kepada umum. Pendidikan 

danbimbingan/pimpinan rohaniah ini harus disertai dengan daya 

ilmiahdan bertendens mempengaruhi seseorang maupun orang-

orang agarbertindak menurut apa yang kita kehendaki. 

d. ADINEGORO: publisitik ialah ilmu pernyataan antara manusia 

yangumum lagi aktual dan bertugas menyelidiki secara ilmiah 

pengaruhpernyataan itu dari mulanya ditimbulkan orang, sampai 



26 

 

tersiar dalampers, radio dan sebagainya serta akibatnya kepada si 

penerimapernyataan-pernyataan itu. 

 

Walter Hagemann mengemukakan proses terjalinnya hubungan rohaniah 

adalah melalui tiga fase yaitu : 

1.  das Ereignis. Merupakan proses kegiatan publisis mulai dari peliputan 

peristiwa, pengolahan, sampai penyebaran kepada khalayak. 

 2.  der Empfanger. Orang atau khalayak yang menjadi sasaran penyebaran 

laporan yang telah diolah. 

3.  die Wirkung. Proses penilaian terhadap berhasil atau tidaknya proses 

publisistik. (Effendy, 1999 : 81-82). 

Dari pengertian tersebut jelas bahwa publisitas dilakukan untuk 

kepentingan pihak yang menyebarkan informasi. Sehingga pada hakekatnya 

publisitas adalah berita yang memaparkan suatu hal, agar khalayak mengetahui 

keberadaan suatu hal tersebut. 

Mengenai sifat publisitas yang umum, Van der Hout menjelaskan bahwa 

memberikan publisitas kepada suatu hal berarti meneruskan sesuatu dari 

lingkungan dimana hal tersebut merupakan fakta penting kepada khalayak. 

(Winardi, 1992 : 2). 

Dalam memutuskan kapan, serta bagaimana memanfaatkan produk, 

Publisis harus melakukan hal-hal sebagai berikut :  

1. Menyusun tujuan publisitas 

Dapat dilakukan dengan membuat berita mengenai produk atau hal dan 

memuatnya di media massa. Kemudian mengembangkan berita 
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mengenai hal lain yang mengarah kepada hal yang diinformasikan, 

serta mengembangkan publisitas khusus untuk khalayaknya. Tujuan-

tujuan tersebut disempurnakan agar mempunyai tujuan khusus 

sehingga  hasil akhir dapat dievaluasi. 

2. Memilih pesan dan media publisitas 

Para publisis mengidentifikasi berita-berita yang menarik tentang 

produk, diantaranya berbagai kemungkinan berita. Kemungkinan ini 

dapat memunculkan berita yang dapat disampaikan kepada pers. 

Namun, harus tetap dipilih berita yang mencerminkan citra yang 

diinginkan oleh perusahaan. Apabila jumlah berita kurang memadai, 

maka publisis dapat menciptakan kegiatan yang pantas diberitakan. 

3. Melaksanakan rencana publisitas 

Pelaksanaan publisitas membutuhkan penanganan serius. Hal ini 

berhubungan dengan pengemasan berita, karena sebuah berita yang 

menarik akan mudah mendapat respon dari khalayak. 

4.   Mengevaluasi hasil-hasil publisitas 

Peran publisitas sangat sulit diukur karena publisitas dilaksanakan 

bersamaan dengan alat promosi lainnya yaitu iklan dan promosi 

penjualan. Untuk mengetahui hasil publisitas dapat diketahui dari 

perubahan kesadaran atau pemahaman atau sikap yang dihasilkan dari 

pelaksanaan publikasi. (Kotler, 1993 : 381-382). 

Tujuan publikasi pariwisata dapat dicapai apabila memperhatikan faktor-

faktor cara atau metode, media, strategi, dan teknik  publisitas yang baik. Berikut 

ini penjelasannya : 
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1. Metode Publikasi 

a) Metode Publisitas Bertingkat. Metode ini dilakukan oleh tiap-

tiap perusahaan yang bergerak di bidang industri pariwisata 

secara sendiri-sendiri, oleh tiap-tiap resort atau daerah tujuan 

wisata dengan masing-masing obyeknya sendiri dan kemudian 

meningkat oleh suatu badan atau perkumpulan atau instansi 

pemerintah untuk negeri secara nasional dalam 

keseluruhannya. Metode ini muncul karena adanya gejala 

kompetisi atau persaingan yang bebas diantara berbagai resort 

atau daerah tujuan wisata dan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri ini, baik yang sejenis maupun yang tidak 

sejenis. 

b) Metode Publisitas Utama. Dilakukan oleh negara secara 

nasional dalam keseluruhannya dengan memasukkan semua 

resort atau tujuan wisata dengan obyek serta perusahaan yang 

tergabung dalam industri pariwisata ke dalamnya apabila 

diperlukan. Metode ini menunjukkan suatu konsentrasi dan 

koordinasi yang dijalankan oleh tindakan publisitas yang 

berada dalam satu tangan atau badan atau instansi.  

Ada pula metode lain yang digunakan di Eropa yaitu : 

a) Pendekatan motif-motif perangsang irasional dalam publisitas 

pariwisata. Publisitas ini didasarkan atas kekuatan motif 

kunjungan kaum wisatawan dengan tujuan untuk 

melambungkan dan kemudian menangkap dunia imajinasi atau 
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khayalan mereka. Disini publisis memberikan kesan kepada 

wisatawan bahwa keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi 

sesuai khayalannya. 

b) Pendekatan rasional. Berupa pelayanan tentang pariwisata dan 

pelayanan lainnya yang dijanjikan. 

2. Media Publikasi 

 Sebenarnya tujuan publisitas pariwisata adalah untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan kepariwisataan bagi suatu daerah tujuan wisata yang 

dijadikan obyek kunjungan. Hal ini dapat dicapai dengan 

membangkitkan cita-cita, idaman, dan hasrat pada wisatawan 

prospektif, sehingga cita-cita, hasrat ini berubah menjadi suatu 

kebutuhan.  Secara singkat dapat dilihat dari urutannya yaitu sebagai 

berikut: 

Perhatian 

Perhatian + Informasi 

Informasi + Sugesti 

Perhatian + Informasi + Sugesti 

Konsep dalam media 

Sumber: Nyoman S. Pendit, 1994:294 

 Dalam dunia publisitas pariwisata memerlukan alat-alat yang 

penting, diantaranya ilustrasi, kalimat-kalimat tercetak dan kata-kata 

yang diucapkan. Ketiga hal tersebut dituangkan dalam media publisitas 

pariwisata yang terdiri dari : 
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1. Materi cetak 

2. Surat Edaran 

3. Lembaran Selebaran 

4. Brosur 

5. Folder 

6. Poster 

7. Majalah 

8. Iklan atau advertensi 

9. Proyeksi. Media yang dimaksudkan adalah film, slide, dan 

televisi. Adapula film film yang khusus memuat bidang 

periwisata yang disebut Travelogue. 

10. Bentuk struktural. Merupakan jenis media yang berbentu 

bangunan atau konstruksi seperti kantor perwakilan atau 

cabang di luar negeri, paviliun dalam pekan raya internasional, 

stand dalam pameran, pajangan dalam etalese dan sebagainya. 

11. Uraian atau disebut publicity talk.  

 

3. Strategi Publisitas 

  Merupakan seluruh kesatuan metode dengan mempergunakan 

semua macam media sebagai kesatuan alat yang dibantu oleh faktor-

faktor psikologis, statistik sosiodemograf dan penelitian untuk 

menyebarkan gagasan-gagasan, menjual hasil produk dan menjadikan 

suatu organisasi dikenal. 
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4. Teknik Publisitas 

1. Analisis persiapan. Dalam tahap ini penelitian terhadap sasaran 

dipelajari dan diambil analisis dengan maksud untuk meyakinkan 

produk, pasaran, distribusi dan langganan. 

2. Peninjauan permulaan. Dilakukan peninjauan langsung pada 

pamasaran dengan jalan observasi, memperhatikan reaksi, 

membuat eksperimen, contoh penelitian (sample) dan penelitian 

motif-motif. 

3. Peninjauan distribusi. Diadakan analisis distribusi di masa lalu, 

analisis potensi pasaran, analisis kompetisi dan analisis sikap 

distribusi. 

4. Penetapan tujuan. Ditentukan tujuan kampanye publisitas dengan 

memilih argumentasi-argumentasi yang harus dipakai dalam 

publisitas selama mengadakan kempanye. 

5. Garis-garis kampanye. Disini Pimpinan Pelaksana menetapkan 

garis-garis landasan, irama dan media publikasi. (Nyoman S 

Pendit, 1994 : 290- 308). 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Aktivitas Humas 

Menurut H.A.W.Widjaja (1997;53) yaitu Aktifitas Humas antara lain 

adalah melaksanakan tujuan kedalam (internal relation) dan keluar 

(eksternal relation) melalui pendekatan informatif, edukatif, persuasif dan 

dihindarkan pendekatan yang bersifat imperatif dan punitif. 
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2. Publikasi 

Publikasi atau publisistik dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan 

tentang pernyataan umum mengenai sesuatu hal. Sebagai Ilmu Sosial, 

maka publisistik mempunyai sasaran untuk masyarakat. Dari penjelasan 

tersebut maka dapat diartikan bahwa publikasi merupakan aktivitas atau 

cara dalam penyampaian sebuah pesan kepada khalayak 

3. Program Sadar Lingkungan 

Program sadar lingkungan adalah salah satu program yang dimiliki oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dimana 

program ini merupakan sebuah program dimana didalamnya berisikan 

pemahaman, kepedulian, dan kesadaran yang mengajak masyarakat dalam 

menjaga lingkungan sekitar khususnya kawasan Kabupaten Lumajang 

 

G. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada aktivitas humas bagian Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Lumajang dalam mempublikasikan Program Sadar Lingkungan 

kepad masyarakat, baik dari aktivitas internal maupun dari aktivitas eksternal 

humas itu sendiri. 

 

H. Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Menurut Poerwanti  

(1998:27) disebutkan bahwa pada penelitian Deskriftif adalah penelitian yang 

semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan 
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keadaan obyek atau permasalahaan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan 

dan generalisasi.  

Jalaludin Rakhmat (2004; 25) mengatakan bahwa tujuan dari penelitian 

deskriptif ini: (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan 

gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi-kondisi 

praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan 

apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar 

dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu 

yang akan datang. Sebagai dasar penelitian, digunakan pendekatan naturalistik, 

dimana data yang akan dihasilkan nantinya bersifat deskriptif, dengan jenis data 

kualitatif. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lumajang yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan 

selesai. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan terstruktur yang memiliki 

tujuan tertentu antara dua pihak yaitu pewawancara dan yang 

diwawancarai, disamping percakapan tidak terstruktur dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut dan 

mendalam. Wawancara yang digunakan adalah wawancara 
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terstruktur, dimana dalam proses wawancara nantinya peneliti akan 

mengajukan pertanyaan sesuai dengan draft wawancara yang telah 

dibuat terkait dengan aktivitas humas dalam mempublikasikan 

Program Sadar Lingkungan kepada masyarakat. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari literatur, 

deskripsi obyek penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan 

fokus penelitian ini. 

 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah praktisi 

humas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Adapun teknik pengambilan sample atau informan yang digunakan adalah 

teknik Purposif Sampling, atau pemilihan informan yang sesuai dengan 

kriteria penelitian ini. Berikut kriteria dalam penarikan informan sebagai 

subyek penelitian ini : 

1. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Program 

Sadar Lingkungan Pemkab Lumajang 

2. Bertanggung jawab dalam pengimplementasian program Sadar 

Lingkungan 

Berikut profil informan yang sesuai dengan kriteria penarikan informan 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.1 
Identitas Informan 

Nama Umur Pendidikan  Jabatan Masa 
kerja 

Drs. Suhendro BP 47 S1 Pertanian  Kasi Pengendalian 
Pencemaran dan kerusakan 
Lingkungan Hidup 

23 tahun 

Sunardi, SP, MP 42 S2 Pertanian Kasi Pelestarian 
Lingkungan 

14 tahun 

Agus Bambang, SP 42 S1 Pertanian Kasi Amdal 15 tahun 
 

4. Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berproses secara induksi, interpretasi dan konseptualisasi dimana data 

akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara melakukan penghalusan 

bahan empiric yang masih kasar ke dalam laporan lapangan, kemudian 

melakukan penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang 

rinci tetapi sudah terfokus dalam ungkapan asli responden. 

Dengan demikian, laporan lapangan yang detail (induksi) dapat 

berupa data yang lebih muda dipahami, sehingga ditemukan pikiran apa 

yang tersembunyi dibalik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat 

menciptakan suatu konsep (Konseptualisasi). (Hamidi, 2004:74) 

 

5. Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi yang dipilih yaitu triangulasi sumber yang berarti 

membandingkan data dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi 



36 

 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. (Moeloeng, 2005:330)  
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