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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran polisi sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut 

mengingat pelanggaran-pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polri dari 

waktu kewaktu semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.  

Dalam kondisi tersebut profesionalitas dan figuritas oknum Polri atau polisi 

harus lebih ditingkatkan demi menjaga  nama baik Polisi di mata masyarakat. 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi pemerintah yang 

salah satu tugasnya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan 

masyarakat Indonesia.  Sedangkan bagian di Kepolisian yang memiliki tugas 

untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah Humas. 

Keberadaan humas dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah 

sangat penting karena secara structural humas merupakan bagian integral dari 

suatu kelembagaan atau instansi dalam pemerintahan. Adapun pekerjaan 

hubungan masyarakat atau humas sekarang ini semakin dianggap penting 

khususnya bagi setiap organisasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh semakin 

gencarnya penyebaran arus informasi, terlebih lagi bagi khalayak yang lebih 

luas dan kompleks. Proses modernisasi juga sangat menunjang sehingga selalu 

bergerak dinamis dalam proses perubahan social budaya masyarakat, beserta 

system yang ada didalamnya. (Zainal, 2006). 

Humas pemerintah sendiri adalah merupakan sub sistem dari sistem 

secara keseluruhan dan merupakan bagian dari kegiatan komunikasi, sosial, 
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selain itu juga humas sebagai tangan kanan, mata, telinga pemerintah yang 

mempunyai kewajiban untuk turut serta memantapkan program – program 

pemerintah didalam suatu system itu semakin mantap dan secara tidak 

langsung keberadaan humas juga menunjang dalam mencapai tujuan 

organisasi dengan kata lain humas merupakan urat nadi suatu instansi / 

lembaga. (Anggoro, 2001) 

Konflik yang terjadi di maluku khususnya kota Ambon sangat 

disayangkan sekali, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah maluku untuk 

mengklarifikasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan 

kerusuhan yang terjadi di Ambon (maluku) semakin berkepanjangan dan 

meluas. Penciptaan kondisi ini lebih menguat (TNI dan Polri) telah dengan 

sengaja ikut menciptakan konflik yang berkepanjangan melalui penanganan 

pengendalian keamanan yang tidak professional dan terkesan bertendensi 

mengipas-ngipas agar kerusuhan di maluku tak kunjung selesai. 

http://www.fica.org/hr/Ambon/id 

Kerusuhan Ambon ini harus dilihat sebagai ancaman terhadap 

kedulatan Negara Kesatuan RI. Sebagai negara yang berdaulat, seharusnya 

tidak boleh ada tawar-menawar apa pun dengan kelompok separatis, apalagi 

membiarkan mereka leluasa merayakan ulang tahunnya. Dari perspektif 

menjaga kedaulatan dan kecintaan pada negara itulah munculnya kelompok 

anti-RMS. Namun, sangat disayangkan mereka justru jadi korban.  

Dari peristiwa ini diperlukan peran Kepolisian sebagai pengayom 

masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondisif di Kota Ambon. Pada 

jajawan Kepolisian Bagian yang penting dalam melakukan pendekatan 
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terhadap masyarakat adalah Humas. Bagian humas bertugas menyebarluaskan 

informasi dan penjelasan kepada lembaga lain dalam pemerintah maupun luar 

pemerintah serta masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dan langkah-

langkah atau tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, mengklarifikasi 

berita-berita negatif, melayani dan menanggapi opini, serta mengusahakan 

timbulnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 

Sebagaimana diketahui bahwa humas pemerintah merupakan ujung tombak 

yang posisinya menjadi sangat strategis bagi lembaga atau organisasi. Sekali 

lagi peran kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berwenang 

terhadap keamanan dan menangani situasi keamanan di Ambon sangat 

penting. (http://www.undp.or.id/.11.04_INA.pdf) 

Seperti tugas humas pada umumnya Bagian Humas Kepolisian Resort 

Pulau Ambon dan Pulau Lease memiliki peran ganda, yaitu berupaya 

memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan 

tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat. 

Selain itu humas harus menyerap aspirasi atau kepentingan bagi instansinya 

demi tercapainya tujuan bersama. Melalui keterbukaan informasi yang di 

fasilitasi humas, maka akan terjadi hubungan yang harmonis antara 

pemerintah dengan masyarakat, juga sebaliknya, antara pemerintah dengan 

instansi di dalamnya. Tanpa keberadaan humas yang profesional, niscaya 

dalam suatu organisasi pemerintah, tujuan serta sasaran organisasi tersebut 

menjadi tidak terinformasikan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian sebagai dasar dalam penyusunan skripsi dengan judul “Aktivitas 



 4

kehumasan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease dalam 

meredam konflik” (Studi pada Bagian Binamitra Kepolisian Resort 

Pulau Ambon dan Pulau Lease) 

 

B. Rumusan Masalah 

Penjelasan pada latar belakang menunjukkan bahwa peran humas 

Kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif pada masyarakat sangat 

penting. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Aktivitas Kehumasan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau 

Lease dalam dalam meredam konflik yang terjadi di masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

kehumasan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease dalam dalam 

meredam konflik yang terjadi di masyarakat. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akademik :  

a. Untuk menambah pengetahuan dalam dunia kehumasan khususnya 

mengenai upaya humas serta pengimplementasiannya dalam meredam 

konflik. 
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b. Menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi peneliti 

lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian tentang humas di 

kemudian hari. 

2. Praktis :  

a. Bagi praktisi humas, sebagai masukan bagaimana memaksimalkan 

kreatifitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi. 

b. Bagi kepolisian yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan 

upaya dalam meredam konflik yang terjadi di masyarakat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Manajemen Konflik 

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara 

pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik 

termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang 

mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku 

maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan 

(interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) 

sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat 

tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku 

dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.. 

Menurut Ross (2003:54) bahwa manajemen konflik merupakan 

langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka 

mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak 

mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan 
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mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, 

bermufakat atau agresif.  

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, 

kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak 

ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan 

yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola 

komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.  

Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik 

secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. 

Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang 

keras. Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku 

kekerasan melalui persetujuan damai. Pengelolaan Konflik, bertujuan 

untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong 

perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Resolusi 

Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun 

hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok 

yang bermusuhan. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber 

konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan 

negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. 

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus 

dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan 

melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan 

mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. Sementara Minnery 
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(2000:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, 

sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Minnery 

(2000:220) juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik 

perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat interaktif, 

artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota 

secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model 

yang representatif dan ideal.  

Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah 

dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi 

beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik 

(dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur 

konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses 

selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola 

konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak 

ketiga dalam mengelola konflik.  

Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks 

perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola 

konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga. 

Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik, dan sasarannya 

antara lain :  

a. Teori hubungan masyarakat 

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus 

terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang 

berbeda dalam suatu masyarakat.  
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Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara 

kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan 

agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada 

didalamnya. 

b. Teori kebutuhan manusia 

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan 

dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau 

dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, 

identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi.  

Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan 

mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan itu. 

c. Teori negosiasi prinsip 

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak 

selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak 

yang mengalami konflik.  

Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan 

pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka 

untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada 

posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses 

kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua 

pihak. 

d. Teori identitas 

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, 
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yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa 

lalu yang tidak diselesaikan. 

Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang 

mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan 

ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan 

rekonsiliasi di antara mereka. 

e. Teori kesalahpahaman antarbudaya 

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-

cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. 

Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik 

mengenai budaya pihak lain, mengurangi streotip negatif yang mereka 

miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi 

antarbudaya. 

f. Teori transformasi konflik 

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, 

budaya dan ekonomi. 

Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, 

meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar 

pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk 

mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, 

rekonsiliasi, pengakuan. 
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Setelah memahami Teori dan Manajemen Konflik ini maka anda 

memiliki landasan untuk menjadi penengah, paling tidak anda dapat 

menjadi penengah di tengah masyarakat dan lingkungan anda. 

E.2. Sumber Konflik  

Ada beberapa hal yang merupakan sumber konflik adapun konflik 

itu terjadi di tengah masyarakat disebabkan:  

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang 

memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 

Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang 

nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam 

menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan 

kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan 

pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang 

merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. 

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-

pribadi yang berbeda. 

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola 

pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang 

berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang 

dapat memicu konflik. 

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. 

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, 
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masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-

beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk 

tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan 

kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat 

menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari 

kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para 

petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi 

mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, 

pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan 

uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan 

adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas 

terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan 

kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di 

masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula 

menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula 

dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, 

misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi 

karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh 

menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan 

pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang 

serta volume usaha mereka. 

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam 

masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi 

jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan 
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tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada 

masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang 

mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada 

masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat 

berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah 

itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja 

dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan 

kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam 

organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi 

individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung 

tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal 

kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika 

terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-

proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap 

semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan 

kehiodupan masyarakat yang telah ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sumber konflik terjadi dikarenakan : 

1. Tercipta perubahan nilai yang sangat cepat di dalam organisasi atau 

masyarakat yang menimbulkan pertentangan. 

2. kurangnya komunikasi di tengah-tengah masyarakat sehingga 

menimbulkan terjadinya konflik antar golongan. 

3. Muncul kepentingan baik kepentingan golongan maupun individu 

yang menguntungkan pihak bersengketa untuk diperjuangkan. 
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Dari ketiga point itu diperlukan manajemen konflik yang 

digunakan untuk mengatasi konflik atau pertentangan di tengah 

masyarakat atau golongan sehingga tidak menganggu situasi dan kondisi 

suatu masyarakat atau golongan yang menimbulkan perpecahan, 

kerusuhan, tindakan negatif merugikan golongan atau individu tersebut. 

 

E.3. Humas  

E.3.I Defenisi Humas 

Istilah public relation yang di Indonesia secara umum 

diterjemahkan menjadi “ hubungan masyarakat” atau humas tampak 

semakin berkembang dalam kegiatan studi secara akademika, maupun 

dalam kegiatan oprasionalisasinya. Untuk dapat memahami pengertia PR 

lebih luasdan dalam, kita dapat menelaah pendapat para pakar seperti 

halanya pendapat Scoot M. cutlip dan Allen H. centre, mengungkapkan:  

“public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap public, 

mengidentifikasikan dan tatacara seseorang atau organisasi demi 

kepentingan public, serta merencanakan dan melakukan suatu program 

kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan public”.(Ruslan, 1999:27) 

Sedangkan pendapat dari F.Rachmadi dalam bukunya public relation 

dalam teori dan praktek mengemukakan dengan luas mengenai public 

relation (humas) di bawah  ini: 

a) Public relation merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 

goodwill, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari 

public atau masyarakat. 
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b) Sasaran public relation adalah menciptakan opini public yang 

pavourable, menguntungkan semua pihak. 

c) Public relation merupakan unsure yang sangat penting dalam 

managemen guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau 

lembaga. 

d) Public relation adalah usaha untuk menciptakan hubungan harmonis 

antara suatu lembaga atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu 

proses timbal balik atau dua arah. (F.Rachmadi,1994:20) 

Onong Uchjana effendy (1993 : 24) membagi pengertian humas 

menjadi dua yaitu:  

a. Hubungan masyarakat sebagai State of Being 

Yang dimaksud state of being disini adalah keadaan wujud yang 

merupakan wahana atau lembaga kegiatan hubungan masyarakat dalam 

bentuk biro, bagian seksi, urusan dan sebagainya. Penggunaan istilah 

tersebut bergantung pada pada struktur organisasi dimana hubungan 

masyarakat itu dilakukan.  

Biro, bagian, seksi, atau urusan hubungan masyarakat sebagai 

sarana kegiatan hubungan masyarakat, jelas dapat dilihat wujudnya, yakni 

ruang kantor lengkap dengan peralatanya dan jelas pula pegawai-

pegawainya mulai dari kepala humas hingga administrasi. Melihat dua 

pengertian hubungan masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan 

hubungan masyarakat bukan monopoli pekerjaan kepala humas saja, 

melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjadi pemimpin 

organisasi atau seseorang yang mempunyai khalayak. 
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Humas dalam pengertian ini umumnya terdapat dalam organisasi 

besar karena komunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh 

pimpinannya sendiri. Melihat pengertian diatas dapat diartikan bahwa 

kegiatan humas bukan monopoli pekerjaan kepala humas saja yang 

menjadi pimpinan organisasi yang mempunyai khalayak dan organisasi 

yang tidak dilengkapi dengan hubungan masyarakat.  

Tidak semua organisasi dilengkapi dengan bagian hubungan 

masyarakat, tetapi pemimpinnya sendiri dapat melakukan kegiatan 

hubungan masyarakat. Tidak semua Kantor Kepolisian Resor dilengkapi 

dengan bagian humas, tetapi Kepala Kepolisian sendiri dapat melakukan 

kegiatan hubungan masyarakat. 

b. Hubungan Masyarakat sebagai Technique of  Communication 

Kegiatan hubungan masyarakat pada hakikatnya adalah 

komunikasi. Berbeda dengan jenis komunikasi yang dijalankan oleh 

humas mempunyai cirri-ciri tertentu yang disebabkan oleh fungsi humas, 

sifat organisasi dimana humas itu dilakukan, sifat-sifat manusia yang 

terlibat, factor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya. Cirri hakiki 

komunikasi dalam humassebagaimana ditegaskan diatas ialah komunikasi 

yang berlangsung secara timbale balik. 

Tidak semua organisasi dilengkapi dengan bagian humas, tetapi 

humas merupakan tugas semua pihak manajemen, yakni dengan 

melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal di sebuah instansi. 

Dalam pengertian ini, humas merupakan tugas dari semua 

pimpinan baik berbentuk perusahaan, jawatan, instansi atau yang lain yang 
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menjadi pelaku kegiatan humas adalah para pimpinan organisasi itu 

sendiri. 

E.3.II. Model-model Praktik Humas 

Menurut James E Grunig (ruslan, 1999: 55-56), terdapat empat 

model praktik humas, baik secara konseptual maupun manajemen 

komunikasi, yaitu : 

a) Model Press Agentry atau model propaganda 

Secara praktik PR/ pada tahap ini melakukan propaganda melalui 

komunikasi searah untuk tujuan memberikan publisitasyang 

menguntungkan dan khususnya menghadapi media massa. Walaupun 

pemberian informasinya tidak jujur atau mengandung ketidakbenaran 

sebagai upaya memanipulasinya hal yang atas lembaga atau 

organisasinya. 

b) Model Public Information 

Dalam hal ini PR/humas bertindak sebagai ”journalis in residens”, 

artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan 

informasinya kepada publik, dan mengendalikan berita atau 

informasinya kepada media massa yang lebih baik dan mengandung 

kebenaran melalui penyebaran news latter, brosur dan surat langsung 

(direct mail). 

c) Model Asimetris dua arah (two way asymetrical model) 

Humas dalam praktiknya melalui penyampaian pesannya 

berdasarkan hasil riset dan strategi ilmiah (scientific persuasive) untuk 

berupaya membujuk public agar mau bekerja sama, bersikap dan 
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berfikir sesuai harapan organisasi. 

d) Model simetris dua arah (two way simatrical model) 

Humas melakukan kegiatan berdasarkan penelitian dan 

menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan 

memperbaiki pemahaman public secara strategis. 

E.3.III.   Fungsi Humas  

Humas mempunyai fungsi utama untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, 

dalam rangka menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi public 

dalam rangka menciptakan iklim pendapat public yang menguntungkan 

organisasi. (F, Rachmadi, 1994:21). 

Sedangkan menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya Public 

Relations, yang menjelaskan bahwa humas tersebut mempunyai tiga fungsi 

utama yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan penerangan kepada masyarakat 

b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

c. Berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau 

lembaga sesuai dengan masyarakat atau sebaliknya. 

Kemudian berdasarkan cirri khas kegiatan Humas atau PR tersebut, 

menurut pakar humas internasional yaitu cutlip & centre, and canfield yaitu 

fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi) 
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b. Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan 

pihak publiknya, sebagai khalayak sasarannya. 

c. Mengidentifikasikan yang menyangkut oponi, persepsi dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya atau 

sebaliknya. 

d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan subang saran kepada 

pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. 

e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya 

atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra positif bagi kedua belah 

pihak. 

Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield, yang dalam bukunya 

Public Relations: principles and problems, mengemukakan funsi humas 

sebagai berikut: 

a. Mengabdi kepada kepentingan umum. 

b. Memelihara komunikasi yang baik.  

c. Menitik beratkan moral dan tingkah laku. (Effendy,1993 : 137) 

E.3.IV. Tugas Humas 

  Adapun tugas humas sehari-hari adalah: 

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 

informasi/pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar (visual) 

kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar 

tentang hal-ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta 

kegiatan yang dilakukan. 
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b. Memonitor, merekam dan megevaluasi tanggapan serta pendapat umum 

atau masyarakat. 

c. Mempelajari atau melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan 

perusahan/lembaga, maupun segala macam pendapat (public acceptance 

dan non acceptance). 

d. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media 

massa untuk memperoleh Public favour, Public opinion dan perubahan 

sikap. 

Ruang lingkup tugas Humas (F. Rachmadi, 1994:43), meliputi 

kegiatan-kegiatan:  

a. Kedalam 

1) Membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka timbul 

ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap instansi mereka bekerja. 

2) Menumbuhkan semangat korp atau kelompok yang sehat dan dinamis. 

3) Mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk 

memajukan lembaga/instansinya. 

b. Keluar  

Mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) publik yang 

positif terhadap segala kebijakan dan langkah atau tindakan organisasi/ 

instansinya. 

E.3.V Peranan Humas  

Perkembangan profesionalisme humas yang berkaitan dengan 

pengembangan peranan humas sebagai praktisi maupun professional dalam 

suatu organisasi atau perusahaan merupakan salah satu sukses dalam 
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memahami fungsi humas dan komunikasi organisasi sebagaimana diaturkan 

oleh Dozier & Broom peranan humas dibagi 4 kategori dalam suatu organisasi 

adalah sebagai berikut:  

a.  Expert Preciber Communication  

 Praktisi humas memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi sehingga 

dapat membantu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah 

hubungannya dengan public. 

b.  Communication Fasilitator 

    Dalam hal ini humas Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau 

Lease juga      berperan sabagai fasilitator komunikasi atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan apa 

yang menjadi keluh kesah publiknya kepada organisasi yang 

bersangkutan sehingga mampu menjelaskan keinginan, kebijakan dan 

harapan organisasi terhadap publiknya. 

c.  Problem Solving Process Fasilitator  

    Peranan praktisi humas dalam hal proses pemecahan persoalan, pada 

peranan ini petugas humas Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau 

Lease melibatkan diri atau ikut terlibat dalam setiap persoalan hingga 

mengambil sebuah keputusan dalam penaganan krisis atau persoalan 

yang muncul dalam tubuh organisasi aatau lembaga Kepolisian Resort 

Pulau Ambon dan Pulau Lease. 

d.  Communication Technician 

    Disini humas bertugas sebagai pelaksana teknis komunikasi, dimana 

humas menyediakan layanan dibidang teknis berkaitan dengan 
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peraturan mana yang akan dilaksanakan dan diterapkan oleh 

Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease. 

Peranan humas dalam lembaga/intansi pemerintahan terbagi menjadi dua 

bagian yaitu :  

a. Peranan secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya 

memberikan pesan-pesan dan informasi tentang kebijakan public 

sasarannya. Kemampuannya melakukan dengan usaha untuk 

memotivasi dan menyamakan persepsi dengan tujuan dan sasaran 

instansi dan lembaga yang diwakilinya. 

b.   Peranan strategis (jangka panjang) humas yakni berperan secara aktif 

dalam pengambilan keputusan (decision making process) memberikan 

sumbang saran, gagasan dan ide-ide cemerlang serta kreatif dalam 

menyukseskan program kerja lembaga instansi yang bersangkutan 

hingga pelaksanaan pembangunan nasional sampai upaya menciptakan 

citra atau opini masyarakat yang positif (Zainal, 2006:326). 

Peranan humas dalam pemerintah berdasarkan pemikiran humas 

berlandaskan pada dua fakta dasar:  

a. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, karena itu para pejabat 

pemerintah mempunyai tanggungjawab guna memberikan penjelasan 

kepada masyarakat. 

b. Ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dan 

kritikan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, 

untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat (Moore, 

2000:131). 
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Selain itu juga peranan humas dalam pemerintah merupakan 

serangkaian tindakan yang bertujuan melakukan kegiatan humas yang 

merupakan proses pelaksanaan kegiatan melalui kesan-kesan yang 

menghubungkan lembaga dan kegiatannya sesuai dengan keinginan, perhatian 

dan kepentingan masyarakat. Jadi pengertian peranan humas instansi 

pemerintahan tersebut diatas adalah dalam upaya menunjang (Suporting of PR 

Goverment Activities) pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang 

melibatkan aparat kehumasan dengan instansi atau lembaga bersangkutan.    

Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi humas akan 

menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan 

tugas-tugasnya. Bahwa proses humas (tahapan fact finding, planning, 

communicating, evaluation). sepenuhnya mengacu pada pendekatan 

manajerial. Untuk keperluan pembahasan manajemen hubungan masyarakat, 

maka sementara manajemen itu dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari 

kelompok orang-orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatankegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 

 

E.4. Pengertian Aktivitas Komunikasi 

Aktivitas adalah melakukan suatu kegiatan tertentu secara aktif. 

Aktivitas menunjukkan adanya kebutuhan untuk aktif bekerja atau melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu (Haditono dkk., 1993). Lawan aktivitas adalah non-

aktivitas yang artinya tidak melakukan aktivitas apapun.  
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Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan 

yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses 

membuat pesan yang setala bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya 

sebagai berikut, pertama-tama komunikator menyandi (encode) pesan yang 

akan disampaikan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator 

memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) 

yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian giliran 

komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan dari komunikator. Ini 

berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan 

komunikator tadi dalam konteks pengertian. Yang penting dalam proses 

penyandian (coding) adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan 

dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna). 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-

pesan, gagasan-gagsan dan pengertian-pengertian, dengan menggunakan 

lambing-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal 

maupun nonverbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang 

atau sekelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling 

pengertian dan atau kesepakatan. 

Adapun aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh dinas adalah: 

a. Delibrate (disengaja), aktivitas yang dilakukan oleh dinas secara terus 

menerus dan didisain untuk mempengaruhi, menumbuhkan pengertian, 

menyedian informaasi dan mengumpulkan feedback. 
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b. Planned (direncanakan), aktivitas yang diorganisir untuk menghadapi dan 

mencari jalan keluar dari setiap permasalahan secara logis dan 

melaksanakan secara tepat, sistematis , berdasarkan riset dan analisa. 

c. Performance, aktivitas dapat efektif dengan menggiatkan kebijaksanaan 

perusahaan, bertujuan untuk memperoleh dukungan manajemen dan 

respon positif yang sesuai dengan kebutuhan publiknya. 

d. Public Interest, sebagai tujuan ideal dari aktivitas yaitu melayani 

kepentingan publik agar tercipta dukungan yang saling menguntungkan 

kedua pihak. 

e. Two Way Communication, aktivitas dinas yang ditekankan pada proses 

penyebaran informasi dengan memperhatikan feedback dan effek hasil 

proses penyebaran tersebut. 

f. Management Function, Aktivitas dinas akan efektif bila pengambilan 

keputusan dilakukan oleh top management.  

 

F.  Definisi Konseptual 

Dalam setiap penelitian apapun mempunyai konsep dasar pemikiran, 

hal ini penting dilakukan untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan 

konsep dasar yang dimaksud peneliti. Dengan demikian, konsep yang di pakai 

oleh peneliti adalah: 

1. Aktivitas kehumasan 

Aktivitas adalah melakukan suatu kegiatan tertentu secara aktif. 

Aktivitas menunjukkan adanya kebutuhan untuk aktif bekerja atau 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Haditono dkk., 1993). Dalam 
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penelitian kali ini, pengertian aktivitas lebih cenderung pada melakukan 

kegiatan untuk aktif dalam berorganisasi. 

Komunikasi adalah saluran untuk melaksanakan dan menerima 

upaya mekanisme perubahan alat untuk meningkatkan atau 

mempertahankan dan juga sebagai perantara serta dimana memungkinkan 

suatu organisasi untuk mencapai tujuannya 

2. Meredam konflik 

Kedudukan dan peranan kepolisian merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat. Perkembangan dan berbagai perubahan 

sosial, politik, ekonomi telah membawa begitu banyak persepsi 

masyarakat terhadap kepolsian. Dalam meredam konflik yang terjadi 

menjadi bagian penting dalam upaya kepolisian untuk membuat suasana 

yang kondusif di masyarakat. 

 

G.    Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu yaitu 

untuk menentukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan metode-metode yang ilmiah. Metode penelitian merupakan 

usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari 

fakta-fakta yang bersifat baru.  

G.I. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan secara sistematis fakta dari suatu karakteristik tertentu atau 

bidang tertentu secara faktual dan cermat (Rakhmat, 1999:22). 
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Metode penelitian kualitatif untuk mengetahui secara mendalam 

upaya humas kepolisian Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease 

dalam memulihkan citra polisi konflik yang terjadi di masyarakat. 

Penelitian dengan metode kualitatif ini dianggap tepat oleh penulis, 

dimana penulis dapat memaparkan dan mendiskripsikan dengan lebih 

dalam tentang informasi dan data yang didapat.  

G.II. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Pulau Ambon dan 

Pulau Lease yang beralamatkan Jl. Rijali No. 1 Ambon.  

G.III. Informan Penelitian 

Tidak semua orang bisa dijadikan informan dalam sebuah penelitian. 

Oleh karena itu, diperlukan penetapan kriteria informan agar penelitian 

dapat lebih efektif dan efisien. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan Kabag Humas 

Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease untuk mengetahui 

manajemen konflik Kepolisian dalam meredam konflik yang terjadi di 

masyarakat. 

G.IV. Teknik Pengumpulan Data 

Data apapun yang hendak dikumpulkan pada suatu penelitian, 

diperoleh melalui metode-metode tertentu pada sumber-sumber tertentu . 

Dalam rangka mendapatkan informasi yang  jelas, beberapa prosedur 

pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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a. Metode wawancara atau interview  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data  dengan cara 

tanya jawab yang sistematis dan secara tatap muka dan bermaksud 

untuk mendapatkan bahan atau informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Wawancara adalah satu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 

Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang di pergunakan 

untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara 

bertatap muka (Moleong, 2002:76) 

 Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang di 

perlukan peneliti dengan menggunakan pertanyaan secara lisan maupun 

tulisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian.            

b. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan 

data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti: arsip-arsip, 

catatan-catatan penting dan sebagainya. Dokumen yang dapat 

dijadikan penunjang informasi meliputi: Struktur organisasi, sejarah 

dan program kerja Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease. 

G.V.Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan (Moleong, 2002: 103). Peneliti berusaha mendiskripsikan 

(menggambarkan) dan menginterprestasikan kondisi atau hubungan 

yang ada, yaitu pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang 
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berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang 

sedang berkembang. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, dan gambar foto. 

 Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

analisa data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasi 

data ini dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan mendeskripsikan secara umum 

tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisa data deskriptif yaitu metode analisa data dengan 

memberikan keadaan sebenarnya yang ada dalam penelitian, yang 

telah dihimpun kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan 

menggunakan kata-kata atau daftar pertanyaan (Moleong, 2006: 103) 

G.VI. Teknik Keabsahan Data 

  Untuk memnentukan keabsahan data, laporan di cek 

kepadasubjek dan jika kurang sesuai perlu diadakan perbaikan. 

Peneliti mengukan teknik tringulasi. Sebagaimana di gunakan oleh 

Maleong (2007: 178) bahwa tringulasi adalah teknik pemeriksan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. 

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. 
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  Penelitian menggunakan teknik tringulasi dengan sumber 

dimana data dibandingkan, antara lain Moleong, (2007:330) 

1.  Membandingkan apa yang di katakan di depan umum dengan 

apa yang di katakannya secara pribadi 

2.  Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan oarng lain. 

3.  Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan 

  Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan menggunakan 

teknik tringulasi dengan sumber, yaitu mengiji kredibilitas data di 

lakukan dengan cara mengecek data yang telah diperole melalui 

berbagai sumber. Sumber dalam penelitian ini adalah Kabid Humas, 

Staf Humas, tokoh agama islam, dan tokoh masyarakat. 
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