
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Humas adalah satu kata yang mungkin cukup banyak dikenal dan 

didengar. Apalagi di era globalisasi dimana modernitas mempengaruhi hampir 

seluruh aspek kehidupan, interaksi antar sesama disegala kalangan dan lingkungan 

tidak bisa dihindarkan. Kenyataan ini sesuai dengan pemahaman bahwa manusia 

adalah zoon politicon tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Di era modern ini 

interaksi antara manusia semakin mengalami perkembangan baik bentuk dan 

caranya. Namun hakekat dasar dari humas tetap merupakan penghubung atau 

jembatan dari satu pihak yang diwakili oleh humas itu sendiri dengan pihak lain 

didalam suatu tatanan sosial masyarakat. 

Humas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha atau 

bisnis. Edward L. Berneys dalam bukunya Public Relations menyatakan bahwa 

humas mempunyai tiga macam arti, yaitu: (1)memberi informasi kepada 

masyarakat; (2)persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah 

laku masyarakat terhadap lembaga, semi keuntungan kedua belah pihak; dan 

(3)usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga dengan 

sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya (Herimanto, 2007:17). 

Humas adalah fungsi manajemen yang termasuk baru. Tetapi humas telah 

diakui sejak semula sebagai salah satu unsur penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan yang bergerak di bidang komersial maupun non provit. 



Pada abad sekarang ini, humas telah menjadi bagian yang amat vital dari proses 

komunikasi, yang kehadirannya sangat diperlukan bagi tugas-tugas lembaga-

lembaga ekonomi, sosial dan pemerintah (Moore, 2005:149). 

Peran humas pemerintah di era kemajuan teknologi dan informasi 

sekarang bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu 

unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. 

Peran humas tidak hanya berfungsi sebagai unit kerja yang sekedar meneruskan 

informasi dari pimpinan, atau menanggapi berita-berita sumir, sinis yang bersifat 

sensasi dari mass media. 

“Peran humas perlu dikembangkan agar lebih proaktif. Seorang pejabat 
humas yang baik harus mampu melayani publik sebagai wakil lembaga 
tempat bekerja. Apa yang dikatakan dan dilakukan menyangkut nilai diri 
dan lembaga,” kata Asisten III Bidang Administrasi Wawang A. 
Wakhyudi, SH, MH, M.Si. 
Fungsi humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangun 

citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis. Oleh karena itu, 

pengelola kehumasan sebagai pembangun citra dituntut mempunyai kemampuan 

komunikasi yang baik. Humas dalam pemerintah kabupaten Malang merupakan 

salah satu bagian terpenting dalam susunan organisasi perangkat daerah. Humas 

berperan sebagai supporting staff, yang memiliki visi terwujudnya kualitas 

pelayanan informasi dalam membangun citra positif pemerintah daerah. 

Pelayanan publik atau pelayanan umum pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat, daerah, maupun 

BUMN dan BUMD dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemerintah telah 

mengambil langkah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mencapai 

Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang telah ditetapkan oleh setiap menteri 

terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari 

pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenegPAN) 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhatian atas kinerja 

pelayanan publik semakin hari semakin diperlukan, sejalan dengan tuntutan 

publik yang menghendaki pelayanan cepat, tepat dan dalam proses pelayanan 

yang nyaman, ramah, cepat, murah serta adil. Kesuksesan pemerintah dapat 

dilihat dari kesuksesan dalam melayani masyarakat. 

Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan negara, 

seperti pembentukan Undang-Undang, pembuatan kebijakan serta menampung 

aspirasi masyarakat. Perlu adanya transparasi mengenai kebijakan atau aktivitas 

pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Di sinilah peran penting 

humas pemerintahan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah secara persuasif 

ke masyarakat, karena yang melaksanakan dan menaati kebijakan pemerintah 

adalah masyarakat itu sendiri. 

Publik tidak hanya masyarakat, namun seluruh komponen yang bekerja di 

dalam pemerintahan termasuk dalam publik internal yang perlu diperhatikan. 



Apabila manajemen pemerintahan sudah tertata dengan baik, selanjutnya dalam 

melayani masyarakat akan bekerja dengan baik pula. Pentingnya peranan humas 

di pemerintahan memiliki tanggung jawab kepada pemerintah, masyarakat, dan 

negara. Anggapan masyarakat awam yang menilai pekerjaan humas hanyalah 

sebatas membuat kliping berita atau membuat baliho pencitraan.  

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti mengambil judul penelitian 

“Perilaku Petugas Humas Pemerintah Dalam Bekerja Di Bidang Kehumasan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yaitu 

bagaimana perilaku petugas humas pemerintah kabupaten Malang dalam bekerja 

di bidang kehumasan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku petugas humas 

pemerintah kabupaten Malang dalam bekerja di bidang kehumasan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan berupa : 

 

 

 



1.4.1 Manfaat Akademis  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapar menjadi referensi 

bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Serta menambah kajian Ilmu 

Komunikasi, khususnya tentang public relations. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan oleh 

Pemerintahan Kabupaten Malang untuk meningkatkan kinerja petugas humas 

Pemerintahan kabupaten Malang. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Definisi Humas 

Muslimin, dalam bukunya yang berjudul hubungan masyarakat dan konsep 

kepribadian memaparkan perkembangan humas di Indonesia. Yakni pertama kali 

sejarah berdirinya humas di perusahaan perminyakan negara (pertamina), yang 

berfungsi secara terbatas untuk hubungan masyarakat dengan pihak perusahaan 

rekanan, pemasok, peyalur dan pengguna/pemakai jasa produknya (konsumen). 

Peranan divisi humas (hubungan pemerintah dan masyarakat) pertamina tersebut 

cukup penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan 

pihak klien, perusahaan dan masyarakat/publik lainnya. 

Kemudian dalam tahun 1954, secara resmi diterapkan pada jajaran 

kepolisian, dengan nama hubungan masyarakat (humas), dan pada dekade 1970-

an, dalam hal yang sama perkembangan dan keberadaan (eksistensi) peranan 



humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan 

swasta, yaitu untuk berupaya menjembatani, berkomunikasi dan hingga 

kepentingan dalam menyampaikan informasi atau pesan-pesan dari 

lembaga/organisasi yang diwakilinya itu kepada pihak publik/masyarakatnya. 

Menurut Frank Jefkins, humas adalah sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara 

suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Darmastuti, 2007:7). 

Pakar humas internasional, Cutlip & Centre, and Canfield (1982), fungsi 

humas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang meruakan khalayak sasaran. 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, 

dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang 

diwakilinya, atau sebaliknya. 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

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

informasi, publikasi, serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya 

atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak 

(Rosady, 2008:15). 



1.5.2 Bagian kerja dalam kehumasan pemerintah kabupaten 

Berdasarkan peraturan Bupati No.3 Tahun 2008 tentang organisasi 

perangkat daerah setda kabupaten malang, tugas-tugas petugas humas yakni 

sebagai berikut: 

Kepala Bagian Humas 

Tugas kepala bagian humas yakni sebagai berikut: menyusun program 

kerja dan anggaran bagian hubungan masyarakat; mengendalikan pelaksanaan 

program kerja bagian humas; meneliti bahan penyusunan program kegiatan 

bagian humas; pendokumentasian kegiatan dan pengolahan informasi; 

meningkatkan kualitas informasi kebijakan publik untuk mengembangkan 

hubungan kerja sama antar eksekutif; meningkatkan kemitraan dengan pers dan 

media massa; melaksanakan tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah; 

melaksanakan pengembangan akses informasi publik; melaksanakan koordinasi 

dengan instansi terkait guna pemrosesan lebih lanjut hasil kegiatan dalam 

pengolahan informasi an dokumentasi; meningkatkan pemberdayaan forum-forum 

publik; meneliti dan mengoreksi konsep surat maupun laporan yang berhubungan 

dengan bidang tugas bagian hubungan masyarakat sebagaimana bahan 

penyusunan dari keputusan Bupati; mengevaluasi laporan pertangung jawaban 

keuangan beserta buktinya dalam rangka tertib anggaran dan administrasi 

keuangan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi. 

 

 

 



Publikasi dan Dokumentasi 

1. Kasubag publikasi dan dokumentasi 

Menyusun program kerja dan anggaran sub bagian publikasi dan 

dokumentasi; membimbing bawahan dengan cara memberikan arahan dan 

petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan; membagi tugas kepada 

bawahan; meneliti dan menyempurnakan konsep narasi; pengambilan 

dokumentasi kegiatan baik foto maupun video; meneliti konsep-konsep 

naskah dinas; mengevaluasi dan menyempurnakan hasil editing gambar; 

meneliti konsep-konsep naskah dinas; mengevaluasi dan menyempurnakan 

hasil editing gambar; menyempurnakan dan mngevaluasi hasil desain grafik 

(baliho, spanduk, dll); Menyempurnakan dan meneliti setiap ajuan anggaran 

kepada pimpinan; menekiti, menyempurnakan dan mengevaluasi foto 

dokumentasi dalam album kegiatan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh pimpinan (menghadiri rapat-rapat dinas). 

2. Pendokumentasian Foto dan Video 

Pengambilan gambar foto dan video setiap kegiatan kepala daerah atau wakil 

kepala daerah, menyusun album foto, menyusun bank data video dan foto, 

membuat cover foto dan video, transfer. 

3. Editing video 

Capture video; render gambar video; browsing data pendukung; pembuatan 

script narasi. 

 

 



4. Desain grafis 

Pengumpulan bahan desain banner atau baliho; desain banner, baliho dan spanduk; 

cetak banner, spanduk dan baliho; pemasangan banner, baliho dan spanduk.   

5. Pengadministrasian umum 

Melaksanakan penggandaan guna kelengkapan proses SPJ; menerima, 

menghimpun semua bukti penerimaan sebagai bahan pembuatan SPJ; membantu 

mempersiapkan data sebagai bahan rapat pimpinan; membantu mempersiapkan 

data sebagai bahan dalam membuat laporan bulan ke DPPKA. 

 

Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Kerjasama Pers 

1. Kasubag 

Menyusun program kerja dan anggaran sub bagian Peliputan, Pemberitaan & 

Kerja sama Pers; Membimbing bawahan dengan cara memberikan arahan dan 

petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan; membagi tugas kepada bawahan; 

meneliti dan menyempurnakan konsep pers releasse; mendampingi peliputan 

berita; meneliti konsep-konsep naskah dinas; mengevaluasi dan 

menyempurnakan peliputan berita; menyempurnakan dan meneliti setiap 

ajuan anggaran kepada pimpinan; Monitoring Radio Kanjuruhan Kepanjen; 

Mengarahkan, meneliti dan mengevaluasi Majalah Kanjuruhan sebelum naik 

cetak; Mengkoordinasikan bawahan dalam pendistribusian majalah 

kanjuruhan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

(menghadiri rapat-rapat dinas); Mengkoordinasikan kerjasama pers dengan 

pihak media massa. 



2. Peliputan berita 

Peliputan berita kegiatan pemerintah daerah; penyusunan pers release; upload 

berita ke website kabupaten Malang; kirim berita ke radio kanjuruhan. 

3. Penyusunan majalah kanjuruhan 

Pencarian bahan dan sumber tulisan; proses penulisan isi majalah; desain 

majalah; cetak majalah. 

4. Siaran radio kanjuruhan 

Siaran radio kanjuruhan; tehnisi perangkat siaran; reporter; pengadministrasi. 

5. Kerjasama pers 

Advetorial; event by order. 

6. Pengadministrasi umum 

Melaksanakan penggandaan guna kelengkapan proses SPJ; menerima, 

menghimpun semua bukti penerimaan sebagai bahan pembuatan SPJ; membantu 

mempersiapkan data sebagai bahan rapat pimpinan; membantu mempersiapkan 

data sebagai bahan dalam membuat laporan bulan ke DPPKA.  

7. Bendahara pengeluaran 

Melaksanakan pembayaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan masing – 

masing Sub Bagian; Menghimpun, mengklasifikasi data, menggandakan 

bukti pengeluaran sebagai kelengkapan dalam penyusunan SPJ; 

Mempersiapkan data guna kelengkapan dalam pengajuan SPP ke DPPKA; 

Melaksanakan pencatatan semua bukti pengeluaran ke dalam buku 

penerimaan harian; Menerima dan mendistribusikan pencairan anggaran 

kegiatan GU dan kegiatan LS; membuat dan menyusun airan kas; membantu 



mempersiapkan data guna kelengkapan SPJ; membuat dan menyusun laporan 

bulanan keadaan keuangan.    

 

Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi 

1. Kasubag 

Menyusun program kerja dan anggaran sub bagian pulinfo; membimbing 

bawahan dengan cara memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan 

kegiatan; membagi tugas kepada bawahan;  Meneliti dan menyempurnakan 

konsep sambutan; Melaksanakan dan meyusun redaksional sambutan 

Bupati/Wakil Bupati dalam rangka penyampaian jawaban dihadapan DPRD 

ataupun kegiatan-kegiatan resmi Bupati/Wakil Bupati; Memberikan arahan 

dan menyempurnakan proses kliping berita; Meneliti dan menyempurnakan 

konsep-konsep naskah dinas; Menyempurnakan dan mengevaluasi hasil 

analisis berita media cetak; Menyempurnakan dan meneliti setiap ajuan 

anggaran kepada pimpinan Menyempurnakan dan meneliti setiap ajuan 

anggaran kepada pimpinan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan (menghadiri rapat-rapat dinas). 

2. Pengadministrasian umum 

Pengagendaan Surat masuk dan undangan; Pengajuan Kenaikan Gaji; 

Pengajuan kenaikan pangkat; Pengarsipan data pegawai; pengiriman surat; 

pengiriman majalah; pengagendaan surat keluar.  

 

 



3. Administrasi kepegawaian 

Membuat daftar absensi guna mengetahui daftar kehadiran pegawai; 

Memeriksa daftar absensi untuk mengetahui pegawai yang belum mengisi 

daftar absensi; Menghimpun surat ijin absen dan merekap absensi sebagai 

bahan dalam pembuatan laporan ke Badan Kepegawaian Kabupaten Malang 

Persetujuan Kasubag dan Kabag; Membuat laporan absensi pegawai ke BKD 

Kabupaten Malang; Membuat daftar urutan kepangkatan pegawai bagian 

humas; membuat buku penjagaan; Membuat usulan kenaikan pangkat ke 

BKD bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat; membuat laporan rutin 

kepegawaian ke BKD; membuat DP-3 surat; membuat dan meneliti data 

structural. 

4. Penyusunan sambutan 

Penerimaan Surat Perintah Pembuatan Sambutan; Pengumpulan bahan dan 

materi sambutan; Proses penyusunan naskah sambutan; Proses editing dan 

evaluasi, revisi draft naskah sambutan; Pembukuan naskah sambutan & 

pengiriman. 

5. Kliping dan analisa berita 

Pemilahan berita yang dimuat di media cetak; Pembuatan kliping dan 

penjilidan; Proses analisis berita, pengetikan resume berita dan rekap berita; 

Pembukuan kliping & ekspedisi. 

6. Penjilidan sambutan dan kliping 

Proses Pengumpulan Arsip Sambutan & Kliping dalam 1 Bulan; 

Pengklasifikasian Naskah Sambutan dan Kliping; pra penjilidan. 



7. Penyusunan himpunan kliping 

Pemilihan berita; pengetikan berita; pembukuan dan pengarsipan. 

8. Pendokumentasi SPJ 

Menerima, menghimpun semua bukti penerimaan sebagai bahan dalam 

pembuatan SPJ; Melaksanakan penggandaan guna kelengkapan proses SPJ; 

Membantu mempersiapkan data sebagai bahan dalam membuat laporan 

bulanan; Membantu mempersiapkan data sebagai bahan rapat dengan 

pimpinan. 

 

1.5.3 Definisi Perilaku 

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan 

atau ucapan. Simpang, sebagai kata dasar menyimpang memiliki pengertian 

sebagai (1) sesuatu yang memisah (membelok, bercabang, melencong, dan 

sebagainya) dari yang lurus (induknya); (2) tempat berbelok atau bercabang dari 

yang lurus (tentang jalan). Sedangkan pengertian menyimpang sendiri adalah (1) 

membelok, menempuh jalan yang lain atau jalan simpangan; (2) membelok 

supaya jangan melanggar atau terlanggar (oleh kendaraan dan sebagainya); 

menghindar (3) tidak menurut apa yang sudah ditentukan; tidak sesuai dengan 

rencana dan lain sebagainya; (4) menyalahi (kebiasan dan sebagainya); (5) 

menyeleweng (dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya). Perilaku 

menyimpang ini, pada mulanya berasal dari kebiasaan seseorang pada masa 

remajanya yang terus terbawa di bawah sadar sampai seseorang tersebut dewasa. 



Untuk itu langkah baiknya dicari tahu tentang perilaku menyimpang pada remaja. 

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti 

kenakalan anak. 

Perilaku manusia dari wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas 

belum diperiksa. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh 

manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi 

dan atau genetika. 

Disiplin  berasal  dari  akar  kata   “disciple“  yang  berarti  belajar. Disiplin  

merupakan  arahan  untuk melatih  dan membentuk  seseorang   melakukan 

sesuatu  menjadi lebih  baik. Disiplin adalah  suatu proses yang dapat  

menumbuhkan perasaan  seseorang untuk mempertahankan  dan meningkatkan  

tujuan  organisasi  secara obyektif, melalui kepatuhannya  menjalankan  peraturan  

organisasi.  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Disiplin adalah (a) tata tertib 

(di sekolah, di kantor, dan sebagainya), (b) ketaatan atau kepatuhan kepada 

peraturan tata tertib dan sebagainya, (c) bidang studi yang mempunyai objek 

sistem dan metode tertentu”.  

Dari pengertian diatas apabila dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan 

organisasi maka fasilitas yang ada saja tidak mencukupi apabila tidak dibarengi 

dengan kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan kemampuan pegawai itu sendiri 

dalam melaksanakan tugas organisasi. Disiplin merupakan kata yang sering kita 

ketentuan berupa peraturan-peraturan yang secara eksplisit perlu juga mecakup 

sangsi-sangsi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan tersebut.  



Dalam kaitannya dengan disiplin kerja, Siswanto (1989) mengemukakan 

disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi 

apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tampak bahwa disiplin 

pada dasarnya merupakan tindakan manajemen untuk mendorong agar para 

anggota organisasi dapat memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi, yang di dalamnya mencakup: (1) adanya tata tertib 

atau ketentuan-ketentuan; (2) adanya kepatuhan para pengikut; dan (3) adanya 

sanksi bagi pelanggar. 

Pada bagian lain, Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unel, (1990) menyebutkan 

bahwa disiplin kerja adalah kesadaran, kemauan dan kesediaan kerja orang lain 

agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku, 

kesadaaran kerja adalah sikap sukarela dan merupakan panggilan akan tugas dan 

tanggung jawab bagi seorang karyawan. Karyawan akan mematuhi atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan bukan mematuhi tugasnya itu 

dengan paksaan. Kesediaan kerja adalah suatu sikap perilaku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan tugas pokok sebagai seorang karyawan. Karyawan 

harus memiliki prinsip dan memaksimalkan potensi kerja, agar karyawan lain 

mengikutinya sehingga dapat menanamkan jiwa disiplin dalam bekerja. 

Terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu : (1) disiplin preventif 

dan (2) disiplin korektif (Sondang P. Siagaan, 1996). Disiplin preventif adalah 



tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan 

yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui 

kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan prilaku yang diinginkan 

dari setiap anggota organisasi, untuk mencegah jangan sampai para karyawan 

berperilaku negatif. Keberhasilan penerapan pendisiplinan karyawan (disiplin 

preventif) terletak pada disiplin pribadi para anggota organisasi. Dalam hal ini 

terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian manajemen di dalam penerapan 

disiplin pribadi, yaitu : Triguno (2000) menyebutkan bahwa tujuan pokok dari 

pendisiplinan preventif adalah untuk mendorong karyawan agar memiliki disiplin 

pribadi yang tinggi, agar peran kepemimpinan tidak terlalu berat dengan 

pengawasan, yang dapat mematikan prakarsa, kreativitas serta partisipasi sumber 

daya manusia. 

1. Para anggota organisasi perlu didorong, agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu 

yang menjadi miliknya. 

2. Para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang 

wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksudkan 

seyogyanya disertai oleh informasi yang lengkap mengenai latar belakang 

berbagai ketentuan yang bersifat normatif. 

3. Para karyawan didorong, menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri 

dalam rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh 

anggota organisasi. 



Disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada karyawan yang 

nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau 

gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan sanksi 

secara bertahap. Horald D. Garret. (1994) menyebutkan bahwa bila dalam 

instruksinya seorang karyawan dari unit kelompok kerja memiliki tugas yang sudah 

jelas dan sudah mendengarkan masalah yang perlu dilakukan dalam tugasnya, serta 

pimpinan sudah mencoba untuk membantu melakukan tugasnya secara baik, dan 

pimpinan memberikan kebijaksanaan kritikan dalam menjalankan tugasnya, namun 

seseorang karyawan tersebut masih tetap gagal untuk mencapai standar kriteria tata 

tertib, maka sekalipun agak enggan, maka perlu untuk memaksa dengan 

menggunakan tindakan korektif, sesuai aturan disiplin yang berlaku. 

Tindakan sanksi korektif seyogyanya dilakukan secara bertahap, mulai 

dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sayles dan Strauss menyebutkan 

empat tahap pemberian sanksi korektif, yaitu: (1) peringatan lisan (oral warning), 

(2) peringatan tulisan (written warning), (3) disiplin pemberhentian sementara 

(discipline layoff), dan (4) pemecatan (discharge). 

Di samping itu, dalam pemberian sanksi korektif seyogyanya 

memperhatikan tiga hal berikut: (1) karyawan yang diberikan sanksi harus 

diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya; (2) kepada 

yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dan (3) dalam hal pengenaan 

sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” (exit 

interview) pada waktu mana dijelaskan antara lain, mengapa manajemen terpaksa 

mengambil tindakan sekeras itu. 



1.6 Fokus Penelitian 

Peneliti akan menitikberatkan pada kedisiplinan kerja petugas humas. 

Disiplin dalam bekerja merupakan kunci suksesnya kinerja seorang petugas 

humas. Kesuksesan kinerja seorang petugas humas dapat diukur dari adanya citra 

positif yang muncul di masyarakat. Kepuasan publik sebagai tanggapan emosional 

pada evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas humas. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci. Dalam hal ini pula peneliti harus terjun langsung dan 

terkait langsung dengan instrumennya, sehingga kedekatan antara peneliti dengan 

instrumen bisa dikatakan dekat (Sugiyono, 2008:1). 

 

1.7.2 Teknik Pemilihan Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini adalah anggota petugas humas Pemerintahan 

Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian 

dengan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:218). Teknik ini memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari sumber yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sebelumnya, peneliti melakukan pra 

survey atau pra observasi untuk mengetahui beberapa kriteria atau syarat-syarat 



dari informan penelitian. Adapun syarat-syarat sebagai subjek penelitian antara 

lain: 

1. Subjek penelitian merupakan anggota tetap petugas humas pemerintahan 

daerah kabupaten Malang (Pegawai Negeri Sipil) 

2. Subjek penelitian merupakan petugas humas yang sudah bekerja selama 1 

tahun 

3. Subjek penelitian bersedia terlibat dalam wawancara mendalam (in depth 

interview) selama penelitian berlangsung 

4. Subjek penelitian memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil 

penelitian 

Tiga puluh dua orang anggota petugas humas pemerintahan kabupaten 

Malang telah berhasil peneliti temui dan terseleksi lima orang petugas yang 

memenuhi syarat menjadi subjek penelitian. Berikut tabel hasil pemilihan subjek 

penelitian. 

 



Tabel 1.1 Tabel Penentuan Subjek Penelitian 

Kategori / Nama Anggota 

petugas 

humas 

pemerintaha

n kabupaten 

Malang  

Sudah 

bekerja 

selama 1 

tahun 

Bersedia 

terlibat 

dalam 

wawancara 

mendalam 

(in depth 

interview)  

Memberikan 

persetujuan 

untuk 

mempublikasi

kan hasil 

penelitian 

Pega

wai 

Neger

i Sipil 

Drs. M. Hidayat,  

MM, M.Pd 

V V V V V 

J. Elisabeth Ludji, SE V V V V V 

Abdurachman, S.Sos V V X V V 

Agus Susanto V V X X V 

Herman Susilo V V V V V 

Anjar Wulan V V V V V 

Bambang Subiyakto V V V V V 

Hari Purwanto V V X X X 

Antonius Tupen L, 

S.Kom 

V V X X X 

Mimbar Suyono V V X X X 

Afifudin V V V V X 

Aris Kusdiatmuko, 

S.Sos 

V V V V V 

Ardiana Gayo, A.Md V V V V V 

Indah Puji Rahayu, 

A.Md 

V V X X V 

Sri Rahayu Eny 

Purwati 

V V X X V 

Ira Ramadhani, SE V V V V X 



Arif S. Affandi, S.Kom V V V V X 

Nur Imam V V X X V 

Lilis Sutisna V V V V V 

Ali Sachson Mujahid, 

S.Sos 

V V X X V 

Nurhayati V V V V V 

Prestin Emilia, S.Sos V V X X X 

Mohamad Ridwan V V V V X 

Yuli Rosidah V V V V X 

Imanda Bagus 

Setiawan 

V V X X X 

Deneq Bini N, S.Sos V V X X V 

Umi Solekhah V V V V V 

Tripicilia Y. M. K. P, 

S.Sos 

V V X X V 

Sujitno V V V V V 

Johan D. Saputro, 

S.Sos 

V V V V V 

Galuh Wahyu Laksono V V V V X 

Yusuf Wibowo V V V V X 

Sumber : Olahan data peneliti 

Keterangan : 

V = Memenuhi kategori 

X = Tidak memenuhi kategori 

Sesuai dengan tabel penentuan subjek penelitian di atas, telah diperoleh lima 

subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria. Berikut ini adalah daftar nama 

narasumber yang akan berpartisipasi dalam proses penelitian ini, antara lain: 



1. Drs. M. Hidayat,  MM, M.Pd 

2. J. Elisabeth Ludji, SE 

3. Herman Susilo 

4. Aris Kusdiatmuko, S.Sos 

5. Johan D. Saputro, S.Sos 

Berikut latar belakang dari kelima subjek penelitian di atas 

a. Subjek penelitian 1 

Drs. M. Hidayat, MM, M.Pd merupakan subjek penelitian pertama 

dalam penelitian ini, orang yang biasa dipanggil dayat ini, berasal dari 

Madura, dia lahir pada tanggal 30 Agustus 1967. Dayat memiliki ciri badan 

seperti orang Madura kebanyakan, berkulit hitam, berbadan kekar, rambut 

klimis, dan sebagainya. 

Dayat bekerja di bagian humas pemerintahan kabupaten Malang sejak 

Maret 1994. Sekarang ini Dayat menjabat sebagai kepala bagian humas. 

Dalam bekerja Dayat memiliki prinsip yaitu serius tapi santai, tahu dimana 

memposisikan diri dan dengan siapa berbicara. Sopan santun harus tetap 

dijaga walaupun dalam kesehariannya Dayat merupakan orang yang suka 

bercanda. 

b. Subjek penelitian 2 

Eli merupakan subjek penelitian kedua dalam penelitian ini. Orang asli 

Nusa Tenggara Timur ini lahir pada 27 Agustus 1964. Orang yang bernama 

lengkap J. Elizabeth Ludji, SE ini memiliki ciri fisik tidak begitu tinggi, 

berkacamata, nada bicaranya yang tegas dan jelas, memiliki wawasan luas. 



Mulai bergabung dan bekerja di pemerintah daerah sama dengan 

subjek penelitian pertama, yakni pada bulan Maret 1994. Hingga saat ini Eli 

sudah bekerja selama kurang lebih 18 tahun. Sejak Maret tahun 2009, Eli 

menjabat sebagai kasubag publikasi dan dokumentasi yang membawahi 

delapan orang staff. 

c. Subjek penelitian 3 

Herman Susilo adalah subjek penelitian ketiga pada penelitian ini. Pria 

kelahiran Malang, 26 Agustus 1969 ini merupakan sosok yang menyukai 

fotografi. Herman merupakan sosok yang periang, mudah bergaul dan pandai 

dalam hal mengedit foto maupun video. 

Sejak Maret 1998 Herman bergabung dan bekerja di pemerintah 

daerah. Saat ini Herman bekerja pada staff publikasi, sesuai bidangnya yakni 

fotografi. Beliau suka mengambil dokumen mengenai kekayaan alam 

kabupaten Malang, yang kemudian di share melalui facebook.    

d. Subjek penelitian 4 

Subjek penelitian ke empat pada penelitian ini adalah Aris 

Kusdiatmuko, S.Sos. Pria yang akrab disapa Aris ini lahir pada 13 Oktober 

1981. Aris memiliki fisik cukup gemuk, pandai berbicara, pandai membuat 

dan mendesign majalah. 

Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka ini mulai bergabung 

dengan pemerintah daerah sejak April 2009. Sesuai bakat dan bidangnya 

masa kuliah, Aris bekerja di pemerintah daerah pada bagian humas staff 

peliputan. Keahliannya dalam berkomunikasi dan design, Aris dipercaya 



untuk menyusun majalah pemerintah Kanjuruhan yang terbit setiap empat 

bulan sekali.     

e. Subjek penelitian 5 

Subjek penelitian kelima dalam penelitian ini adalah Johan D. 

Saputro, S.Sos. Johan memiliki wawasan mengenai ilmu komunikasi yang 

luas, pandai berbicara. Johan lahir pada tanggal 23 Desember 1975. 

Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang ini 

mulai bergabung dan bekerja di pemerintah daerah sejak April 2009. Johan 

bekerja di bagian staff pengumpulan dan pengolahan informasi.  

Johan merasa ilmu yang didapatnya semasa kuliah benar-benar 

bermanfaat dan di terapkan pada dunia kerja saat ini. Tidak merasa kesulitan 

bekerja pada bagian humas, karena semasa kuliah dulu Johan mengambil 

konsentrasi Public Relations.  

 

1.7.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian berupa wawancara mendalam dan observasi dilakukan di tempat 

yang disepakati subjek penelitian (petugas humas Pemerintahan Kabupaten 

Malang) untuk memperoleh data hasil wawancara dan observasi dengan subjek 

penelitian tersebut. Tempat dilakukan wawancara antara peneliti dengan subjek 

penelitian yakni di kantor bagian humas Pemerintahan Kabupaten Malang Jl. 

Merdeka Timur No. 3 Malang. 

Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap 

kesediaan subjek penelitian. Selain melakukan wawancara, peneliti juga 



melakukan observasi terhadap subjek penelitian dengan mencatat dan mengamati 

bagaimana perilaku subjek penelitian pada saat diwawancara oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2012. 

 

1.7.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong menyatakan, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. (Moleong, 2007:157). Maka dalam 

penelitian ini sumber data diperoleh dari: 

1. Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (in depth interview) langsung dengan informan 

penelitian ini. Data tersebut berupa perilaku petugas humas dalam bekerja di 

bidang kehumasan Pemerintahan Kabupaten Malang berdasarkan latar 

belakang dan pengalaman dari subjek penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung, yaitu melalui 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, 

skripsi dan artikel dari internet mengenai perilaku petugas humas pemerintah 

dalam bekerja di bidang kehumasan. 

 

 

 



1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan khalayak yang akan 

dijadikan sebagai subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam 

dengan subjek penelitian yaitu anggota petugas humas Pemerintahan Kabupaten 

Malang yang sudah dipilih dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Disini peneliti menggunakan struktur pertanyaan yang dibuat sebagai 

pedoman wawancara, namun tidak dilakukan dengan kaku sehingga pertanyaan 

dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Peneliti akan berusaha mendapatkan 

informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian 

pada saat dilakukannya wawancara tersebut. 

Disamping wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi 

terhadap  subjek penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan 

data dengan mengamati langsung di lapangan. Teknik ini menjadi kajian 

pendahuluan untuk mengenal pasti lingkungan yang menjadi tempat penelitian 

(Muslimin, 2011:24). 

Observasi dilakukan pada saat wawancara berlangsung dengan 

memperhatikan dan mengamati ekspresi, bahasa tubuh serta interaksi subjek 

penelitian dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi secara terus terang. Namun peneliti juga melakukan observasi tersamar 

pada saat mereka sedang melakukan aktivitas lain, seperti saat menerima tamu, 

saat menerima telepon dan kumpul bersama anggota. Selain melakukan 



wawancara mendalam dan pengamatan, untuk data sekunder, peneliti akan 

melakukan studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku, 

internet, dan juga karya-karya ilmiah serta bentuk publikasi lainnya mengenai 

perilaku petugas humas dalam bekerja di bidang kehumasan. 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dapat dedifinisikan sebagai proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 

2008:244). 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan Miles and 

Huberman. Miles dan Huberman mengemukaan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 

2008;246). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan analisis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Peneliti akan mereduksi data yang berarti merangkum 

data yang diperoleh di lapangan. 

 



2. Penyajian Data 

Yaitu menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

dan atau hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. 

3. Menarik Kesimpulan  

Yaitu kesimpulan didukung oleh bukti-bukti pada saat pengumpulan data. 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya (Sugiyono, 2008:246-252). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

Sumber: Muslimin, 2011:26 
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