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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hubungan masyarakat atau public relations adalah suatu usaha yang 

sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan 

citra positif Lembaga dan membangun saling pengertian antara sebuah lembaga 

dengan masyarakat. Humas berfungsi untuk menjalin komunikasi dengan publik 

internal dan eksternal. Humas sangat menentukan survive tidaknya sesuatu 

lembaga di tengah masyarakatnya. Hal ini dikarenakan jalinan hubungan yang 

harmonis antara pegawai instansi dan masyarakat dengan lembaga menjadi syarat 

penting untuk mencapai Tujuan Lembaga. 

Humas Pemerintahan sering dianggap bersifat politis. Bagian humas di 

pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat. Humas di suatu Lembaga berfungsi untuk memberi 

informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja 

institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan 

segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, 

hal yang utama untuk mendukung tercapainya tujuan atau visi suatu Lembaga 

Pemerintahan, komunikasi yang terjalin antara sesama pegawai instansi, atasan 

dengan bawahan harus menunjukkan komunikasi dua arah yang efektif. Maka, 

divisi humas juga melakukan sejumlah publikasi internal.  

Penelitian ini menyoroti tentang bagaimana Strategi yang dilakukan oleh 

Humas Pemkab Masohi dalam meningkatkan citra lembaganya. Sementara itu, 
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diakui Humas PEMKAB dalam menjalankan peran dan fungsi humas di 

lingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal, 

Disamping, keberadaan Humas yang baru 5 tahun belakangan ini terdapat 

beberapa kendala bagi Humas dalam menjalankan tugasnya diantaranya informasi 

yang belum jadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten 

Masohi dan belum meratanya teknologi di beberapa tempat. Selain itu belum 

utuhnya persepsi pimpinan terhadap peran dan fungsi humas itu sendiri. 

Keterbatasan kemampuan SDM dari aparatur humas dalam penguasaan substansi 

tugas dan peran. serta kurangnya pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi 

pendidikan formal, infrastruktur yang tidak memadai, hampir seluruh Humas di 

pemerintahan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang 

kerja, peralatan kantor dan sarana yang lainnya. Sehingga ada sejumlah anggapan, 

bahwa divisi Humas adalah tempat buangan, dan hanya pelengkap suatu 

organisasi di departemen maupun di Pemerintah daerah.  

Peran Humas sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga Pemerintahan dalam 

menjalin komunikasi dengan publik. Hal ini dikarenakan masih banyak 

masyarakat yang menganggap kinerja Humas Pemerintahan kurang baik. Dalam 

polling di website Bakohumas pada 14 Maret 2007 (http://www.bakohumas. 

depkominfo.go.id), dari 53 responden, 64,1% menganggap kinerja Humas 

Pemerintahan kurang baik. 32% menganggap kinerja Humas Pemerintahan cukup 

baik, dan hanya 3,77% yang menganggap kinerja Humas Pemerintahan baik.  

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah memiliki divisi Humas yang 

merupakan jembatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus penghubung 
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pemerintah dengan pers. Humas Pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu Humas Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Humas Pemerintah kabupaten 

(PEMKAB).  

Baik Humas PEMDA maupun Humas PEMKAB masing-masing 

membutuhkan divisi Humas. Humas PEMKAB mempunyai peran yang cukup 

penting sebagai penghubung atau sarana komunikasi antara PEMKAB dengan 

masyarakat. Penyampaian ide-ide masyarakat kepada pemerintah, penyampaian 

informasi setiap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemerintah menjadi 

agenda humas di lingkup pemerintahan. Berbagai macam cara dilakukan humas 

dalam mewujudkan citra positif pemerintah di mata msayarakat, salah satunya 

adalah dengan mengubah pendekatan tidak lagi top dwon tetapi berubah menjadi 

bottom up, Selain itu juga dengan cara menyampaikan informasi yang transparan 

kepada publik.  

Hal ini juga berlaku pada pola komunikasi di tingkat internal, komunikasi 

yang terjalin anatara pegawai instansi dalam suatu lembaga harus bersifat dua 

arah. Pola Komunikasi yang harmonis dilakukan di tingkat internal sebagai upaya 

untuk meningkatkan kinerja pegawai instansi untuk mencapai tujuan suatu 

lembaga. Humas harus bisa menciptakan citra yang baik di dalam dirinya sendiri 

karena pembentukan citra yang baik di mulai dari dalam lembaga itu sendiri. 

Citra positif merupakan tujuan utama PEMKAB Masohi sekaligus reputasi 

yang ditanamkan PR kepada masyarakat. Pembentukan citra suatu lembaga 

dimulai dari dalam lembaga itu sendiri (begins at home). Apabila citra di dalam 

organisasi sudah baik, maka citra yang baik itu dengan sendirinya akan menyebar 
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ke masyarakat. Citra ideal yang diharapkan oleh PEMKAB Masohi adalah 

PEMKAB Masohi memiliki akuntabilitas untuk mewujudkan Masyarakat Cerdas, 

Sehat, Sejahtera dan Produktif Berbasiskan Pemberdayaan. 

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan 

fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi, kebijakan, program serta 

kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini merupakan 

kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, yaitu pemberi layanan 

informasi kepada masyarakat. Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup 

pemerintahan daerah, humas memegang peranan yang sangat penting dan 

strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, Humas juga berfungsi 

sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka win-

win solutions, antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun 

eksternal dalam rangka membangun citra dari lembaga pemerintah itu sendiri. 

Jika dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut di atas jelas bahwa Humas 

memerlukan strategi yang matang dalam operasionalisasi untuk mencapai tujuan 

lembaga. Strategi menjadi unsur terpenting dalam suatu lembaga dalam upaya 

pencitraan yang positif. Dalam menyusun Strategi ada beberapa fase yang harus 

dilewati yaitu Perencanaan, Pengorganisasisan, Pelaksanaan dan Evaluasi yang 

lebih dikenal dengan POAC. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Lembaga 

Pemerintah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di susunlah permasalahan 

sebagai berikut, Bagaimana Strategi Humas PEMKAB Masohi dalam 

Meningkatkan Citra Lembaga? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah  

1. Mengetahui Strategi Humas PEMKAB Masohi dalam Meningkatkan Citra 

Lembaga 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Humas PEMKAB Masohi 

dalam Meningkatkan Citra Lembaga. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademik 

a. Penelitian ini dapat menjadi literatur Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk menambah informasi penelitian komunikasi. 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti lainnya dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembentukan citra 

PEMKAB melalui peranan Humas. 

c. Penelitian ini sebagai syarat mahasiswa sebagai peneliti untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.kom) di jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi Humas 

PEMKAB dalam meningkatkan citra positif lembaga. 

b. Penelitian ini diharpkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Strategi Humas. 

Strategi berasal dari kata Yunani, strategi dan strategia, yang berarti 

pengetahuan dan seni yang mengenal sumber-sumber dari suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang di inginkan. 

Menurut Anwar Arifin (1984:59) mengatakan bahwa suatu strategi adalah 

keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna 

mencapai tujuan.  

Ahmad S. Adnan Putra, M.A., M.S., pakar Humas dalam naskah workshop 

berjudul PR Strategy (1990), yang dikutip Ruslan (2010:133) mengatkan bahwa 

strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya 

perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. 

Menurut A. W.Van Den Ban and H. S.Hawkins (1988:321) mengatakan 

bahwa: 

“Strategy is a way to achieve clearly specified goals with a combinations 
of means and in a certain time period. By anticipating we try to predict 
what the opponent (s), oneself and/ornature can do” 
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(Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu secara jelas 
dengan menunjukan suatu kombinasi makna dan dalam waktu tertentu. 
Antisipasi yang kita lakukan adalah mencoba meramalkan apa yang 
terjadi, baik yang di lakukan oleh orang maupun alam) 
 
Istilah strategi manajemen sering pula disebut rencana strategi atau 

rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategi perusahaan 

menetapkan garis-garis besar tindakan strategi yang akan di ambil dalam kurun 

waktu tertentu kedepan. Selain berkonotasi “jangka panjang” strategi manajemen 

juga juga menyandang konotasi “strategi”. Kata strategi sendiri mempunyai 

pengertian yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan atau daya 

juang (Soemirat & Ardianto 2007:90). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu 

jenis perencanaan untuk melakukan keputusan kondisional yang di mulai dengan 

konsep bagaimana menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai 

strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana 

tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata 

maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. 

Humas merupakan bagian dari struktural suatu organisasi mutlak 

diperlukan dalam organisasi/lembaga untuk mencapai tujuannya yaitu menjalin 

hubungan harmonis dengan publik untuk meningkatkan citra. Kata Humas dipakai 

secara bergantian dengan public relations yang pada dasarnya memiliki 

pengertian dan fungsi yang sama. Kata Publik Relations biasa digunakan oleh 

Perusahaan, sedangkan Humas biasa digunakan oleh Organisasi/ Lembaga. 
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 Definisi perencanaan kerja, menurut pakar Public Relations, Frank Jefkins 

(1988:13), yaitu: “Public Relations consists of all forms of planned 

communication outwards and inwards between an organization and is publik for 

the purpose of achieving specific objectives concerning mutual understanding.”  

 Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institute Bisnis dan Manajemen 

Jayakarta, memberikan batasan strategi PR adalah : 

“Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan 
publik relations dalam kerangka suatu rencana public relations (public 
relations plan)  
 

 Sebagaimana telah diketahui PR/Humas bertujuan untuk menegakkan dan 

mengembangkan suatu “citra yang menguntungkan” (favorable image) bagi 

organisasi atau perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para 

stakeholdernya, sasaran yang terkait yakni publik internal dan publik eksternal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kegiatan PR semestinya diarahkan 

kepada upaya menggarap persepsipara stakeholdernya, yakni pada akar tindakan 

dan persepsi mereka. Konsekuensinya, jika strategi penggarapan itu berhasil maka 

akan diperoleh sikap, tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder 

sebagai khalayak sasaran. Yang pada akhirnya akan tercipta suatu opini dan citra 

yang menguntungkan (Ruslan, 2010:134). 

Rumusan perencanaan yang matang, akan menghasilkan suatu program 

public relations yang efektif. Perencanaan program PR di dasarkan kepada fakta 

dan landasan berfikir yang sehat serta memiliki kejelasan arah dan tujuan yang 

ingin di capainya. Secara umum pengertian dari strategi PR yaitu terdiri dari 

semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi baik kegiatan ke dalam maupun 
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keluar antara organisasi/lembaga dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai 

saling pengertian (Ruslan 2010:153). 

Lebih jauh Kasali menyebutkan rencana jangka panjang inilah yang 

menjadi pegangan bagi para praktisi humas untuk menyusun berbagai rencana 

teknis, dan langkah komunikasi yang akan diambil sehari-hari untuk dapat 

bertindak secara strategis, kegiatan PR harus menyatu dengan visi dan misi 

organisasi/ perusahaan (Soemirat 2007:91). 

Menurut Ruslan (2010:158) Ada tiga dasar yang hakiki agar Rencana 

Pogram PR dapat berhasil dengan baik, yaitu sebagai berikut: 

1. Rencana Program harus di buat dengan teliti dan harus di dukung oleh 

pihak manajemen. 

2. Rencana program tersebut harus mempunyai tujuan. 

3. Dilakukannya pengarahan mengenai Rencana Program tersebut. 

Konsekuensi dari proses strategi PR/Humas adalah tuntutan terhadap 

kemampuan tinggi dari para praktisi PR untuk berperan ganda dalam menjalankan 

tugasnya. Strategi/perencanaan program PR mau tidak mau harus dikaitkan 

dengan cita-cita dan tujuan organisasi/lembaga.  

Sehubungan dengan keberadaan Humas, yang senantiasa mengemban misi 

untuk memberikan pelayanan informasi kepada menjadi lebih jelas. Kunci sukses 

Humas adalah melalui komunikasi, sebab tidak akan terjalin suatu hubungan tanpa 

melalui proses komunikasi. Adanya humas lembaga/organisasi sangat bergantung 

kepada intensitas, efisiensi dan efektivitas komunikasi antara lembaga/organisasi 

tersebut dengan masyarakat. 
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Menurut Gerald R Miller Komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka (Mulyana, 2005:62). 

Menurut Moore (2004:86), komunikasi Humas merupakan suatu proses 

organisasi yang mencakup suatu pertukaran fakta, pandangan dan gagasan 

diantara suatu bisnis atau organisasi tanpa laba dengan publiknya untuk membina 

hubungan yang terkait dan saling mengerti. Ada tiga pembagian penting 

komunikasi yang dipertimbangkan, diantaranya: 

1. Komunikasi harus melibatkan dua orang. 

2. Komunikasi merupakan pertukaran informasi yang bersifat dua arah. 

3. Mengandung pemahaman. 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan sebagai paduan 

pikiran dan perasaan oleh seseorang untuk mengubah sikap, opini atau perilaku 

orang lain dengan upaya memperoleh tanggapan. 

Tujuan Strategi komunikasi, Menurut R Wagne Pace, Brent D, Peterson & 

M. Dallas Burnett dalam Ruslan (2003:37) Tujuan sentral dari Strategi 

komunikasi. 

1. To Secure Understanding, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa 
terjadi sesuatu pengertian dalam komunikasi. 

2. To Establish acceptance, bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 
dengan baik. 

3. To Motivate Action, penggiatan untuk memotivasi. 
4. The Goals Which the communicator sought to achieve, bagaimana 

mencapai tujuan yang hendak di capai oleh pihak komunikator dari 
proses komunikasi tersebut.  
 

Public Relations sebagai bagian dari suatu organisasi membutuhkan 

manajemen dalam operasionalisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai 
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dengan definisi yang diberikan oleh IPRA (International Public Relations 

Association) bahwa: 

“Public Relations is a management function of a continuing and planned 
character. Through which public and private organizaions and institutions 
seek to win and retain the understanding sympathy and support of those 
with whom they are or maybe concerned- by evaluating public opinion 
about themselves, in order to correlate, as far as possible, their own 
policies and procedures, to achieve by planned and wide spread 
information more productive cooperation and more efficient fulfillment of 
their common interest.” ( Diterjemahkan dari Cutlip dan Center, 1952:5-6) 
 

Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwa Public Relations merupakan 

fungsi manajemen yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasisan, 

Implementasi dan Evaluasi. Perencanaan yang dailakukan oeh Public Relations 

disusun berdasar pada Riset tentang persepsi dan perilaku publik. Selanjutnya, 

perencanaan disusun dengan mempertimbangkan 5 komponen komunikasi yaitu 

Penyampai Pesan (Komunikator), Pesan apa yang ingin disampaikan, melalui 

Media apa, Publik/ Audiens, dan Efek yang diharapkan. 

Kemudian Pengorganisasian (Programming) dilakukan untuk 

mengorganisasikan teknis perencanaan. Implementasi merupakan eksekusi 

terhadap perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi merupakan tahap penting untuk 

mengukur keberhasilan komunikasi yang telah dilaksanakan dengan standar yang 

telah ditetapkan seperti efek yang diharapkan. 

Penggunaan teori dalam suatu penelitian mutlak diperlukan karena teori 

merupakan representasi realitas yang telah di formulasikan yang berfungsi untuk 

memudahkan dalam membaca realitas. Ilmu Komunikasi merupakan ilmu yang 

interdisipliner yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, 

psikologi, politik, dan sebagainya. Dari sekian banyak teori komunikasi yang 
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dikemukakan oleh beberapa ahli, peneliti menggunakan model Laswell. Harold 

Lasswell adalah seorang Ilmuan Politik dari Amerika Serikat.  

Formulasi Lasswell cukup representatif diterapkan ke dalam kegiatan 

komunikasi, baik untuk tujuan ilmiah maupun praktikal komunikasi (Public 

relations communications activity), khususnya dipergunakan oleh sebuah 

organisasi atau struktur dalam pembahasan kegitan proses komunukasi (Ruslan, 

2003:99). 

 Kebanyakan ahli komunikasi dalam dekade 80-an pun menelaah 

komunikasi dengan berpijak pada dan berangkat dari paradigmakomunikasi 

terkenal yang ditampilkan oleh Harold D. Lasswell (Onong, 2006:53). Lasswell 

adalah sebagai pakar yang tertarik pada bidang komunikasi politik (political 

communications science). Formula Lasswell ini telah di adopsi dari akhir abad ke 

80 sampai sekarang dan sering dipergunakan dalam komunikasi. formula ini 

dianggap sangat sederhana dalam berkomunikasi, walaupun ada beberapa kritikan 

oleh pakar komunikasi lainnya.   

Menurut Harold Lasswell Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada 

siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to 

whom? with what effect?). (Lasswell 1960). 
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Gambar 1.1 

Model Komunikasi Model Lasswell 

 
 

 

 

Sumber : Rosady Ruslan (2003:100) 

Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960): 

1. Who (siapa/ sumber). 

Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi.  

Humas menjadi komunikator, corong komunikasi suatu lembaga. 

Tugas Humas adalah menjalin Interaksi dan menciptakan opini publik sebagai 

input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Selain itu Humas 

merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan 

faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara 

tepat dan dengan secara terus menerus karena publik relation merupakan 

kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan (Maria, 2002:7). 

Humas sebagai komunikator dan sekaligus mediator yang bertujuan 

mengupayakan pembentukan sikap dan pendapat yang positif dari khalayak 

melalui rangsangan atau stimulus yang di berikan oleh Humas.  

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico City 

Agustus 1978 seperti yang di kutip oleh (Ruslan 2010:17). Pertemuan tersebut 
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menghasilkan definisi humas yang lebih singkat dan dinamakan The Statement 

of Mexico yang berbunyi: 

“Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial 
yang dapat di pergunakan untuk menganalisis kecenderungan, 
memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin 
organisasin, dan melaksanakan program yang terencana mengenai 
kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi 
maupun kepentingan publik atau umum.” 
 
Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, 

fungsi humas sangat penting dalam membangun citra lembaga. Humas dalam 

lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka 

tugas penyebaran informasi, kebijakan, program serta kegiatan-kegiatan 

lembaga pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini merupakan kelanjutan dari 

proses penetapan kebijakan pemerintah, yaitu pemberi layanan informasi 

kepada masyarakat. 

Keberadaan unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) disebuah 

lembaga atau instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang fungsional 

dan operasional dalam upaya menyebarluaskan serta mempublikasikan tentang 

suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan yang ditujukan baik 

untuk hubungan masyarakat kedalam, maupun kepada masyarakat luar pada 

umumnya (Ruslan, 2010:343). 

Menurut Betrand R. Canfield, yang dalam bukunya, Public Relations: 

Principles and problem, yang di kutip oleh Onong, (2006:35) mengemukakan 

fungsi Humas sebagai berikut: 

a. It should serve the publik’s interest; 

(mengabdi kepada kepentingan Umum) 
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b. Maintain good communication; 

(memelihara komunikasi yang baik) 

c. Stress good morals and manners. 

(menitikberatkan moral dan perilaku yang baik) 

Menurut pakar humas internasional, Cultip dan Centre, dan Canfield 

yang di kutip oleh (Onong, 2006:36) fungsi Humas dapat di rumuskan sebagai 

berikut: 

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga atauorganisasi) 

b. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan 

publiknya, sebagai khalayak sasaran. 

c. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan atau organisasi yang di wakilinya, atau 

sebaliknya. 

d. Melayani kegiatan publiknya dan memberi sumbangan saran kepada 

pimpinan manajemen untuk tujuan dan kepentingan bersama. 

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

informasi, publikasi atau pesan dari badan atau organisasi ke publiknya 

atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 

Adapun tugas Humas pemerintah mengutip dalam buku Listianingsih, 

Fridakusumastuti dan Ratih (2007:8.5), menurut Cutlip, Center dan Broom 

(1985) menyatakan bahwa tugas humas pemerintahan yang utama, adalah : 
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a. Active cooperation on action programs (mensosialisasikan program-

program pemerintah agar mendapat dukungan penuh dari rakyat). 

b. Compliance in regulatory program (mengkampanyekan peraturan-

peraturan pemerintah serta perundang-undangan baru agar diketahui dan 

dipatuhi masyarakat). 

c. Voter support for the incumbent administration’s policies (mengupayakan 

agar pemilih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tengah 

berkuasa). 

Sedangkan menurut Ruslan (2010:345) Tugas Humas Pemerintahan 

adalah: 

a. Mengamankan Kebijakan Pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan 

kebijakan, tugas seorang humaslah yang mengamankannya. Menyimpan 

arsip yang aman, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada pihak yang 

terkait. 

b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi 

mengenai kebijakan yang dibuat serta program kerja secara nasional pada 

masyarakat. Jika kebijakan itu telah dibuat, tugas humaslah yang 

menyebarluaskannya. Begitupun untuk program kerja. Jika masyarakat 

sudah mengetahuinya, masyarakat akan mendukung dan membantu 

pemerintah untuk mewujudkannya. 

c. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani 

kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa 

yang diinginkan masyarakat. Dalam hal ini, seorang humas pemerintahan 
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harus dekat dengan masyarakat agar dapat menggali lebih jauh aspirasi-

aspirasi yang muncul dari masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan 

program kerja pemerintahan atau hanya sebagai bentuk evaluasi. Humas 

juga harus menjadi mediator yang baik yang menjebatani kepentingan 

pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, tidak akan ada 

kesalahfahaman ataupun demo di mana-mana karena kebijakan yang 

dibuat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi 

stabilitas dan keamanan politik untuk membantu pemerintah dalam 

mewujudkan program pembangunan nasional. Peran serta humas dalam 

menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis sangat diperlukan. Hal ini 

dilakukan agar program yang telah dicanangkan pemerintah dapat 

terwujud, selanjutnya pembangunan nasional dapat terealisasi. 

Menurut Dimock dan Koenig (1987), pada umumnya tugas-tugas dari 

pihak humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 

pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh 

pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. 

b. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak 

masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program 

pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta 

menjaga stabilitas dan keamanan nasional. 
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c. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang 

bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan 

tugas serta kewajibanya masing-masing. 

Untuk menjalankan tugas humas pemerintahan tersebut, hendaklah 

seorang humas pemerintahan harus memiliki beberapa kemampuan sebagai 

berikut. 

a. Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi kepentingan 

instasi dan stake holders-nya. 

b. Harus mampu melakukan komunikasi dua arah yang mendukung kedua 

belah pihak. 

c. Mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi 

instansinya. 

d. Mampu menjalin hubungan yang baik dan kerja sama yang didasari 

dengan rasa saling percaya dengan semua pihak yang terkait. 

2. Says What? (pesan). 

Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima 

(komunikan),dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Pesan Merupakan 

seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan,nilai,gagasan/ 

maksud komunikator. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk 

menyampaikan makna,dan bentuk/organisasi pesan. 

Pesan atau informasi yang di berikan Humas kepada publik sasaranya 

harus berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingannya. 
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Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan 

membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat 

masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi.  

Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan 

selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi bentuk yang berguna atau 

bermanfaat bagi pemakainya. Bentuk informasi yang kompleks dan 

terintegrasi dari hasil pengolahan sebuah database yang akan digunakan untuk 

proses pengambilan keputusan pada manajemen akan membentuk Sistem 

Informasi Manajemen. Data merupakan fakta atau nilai (value) yang tercatat 

atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek.(http://id.shvoong.com/ 

social-sciences/communication-mstudies/2068238-pengertian-informasi/#ixzz 

1TEOjtfwf0) 

Informasi yang di berikan oleh Humas ke pada masyarakat seperti 

kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan. Maka dari 

itu penguasaan informasi merupakan syarat mutlak bagi praktisi dalam 

mengemban tugasnya di dalam suatu organisasi, baik dalam hubungannya 

dengan pihak pimpinan, maupun dengan khalayak dalam, dan terlebih lagi 

dengan khalayak luar, informasi merupakan masukan yang harus dikuasai atau 

dimiliki. 

3. In Which Channel? (saluran/media). 

Media/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) 

kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), tidak 
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langsung(melalui media cetak/elektronik dll). 

Unsur-unsur media komunikasi atau media yang digunakan humas, 

dipahami dalam konteks pemilihan media yang sesuai dengan ciri-ciri dan 

sifat publik yang dikelola hubungannya oleh suatu organisasi. Humas 

memerlukan media sebagai alat atau saluran untuk arus kelancaran 

komunikasinya. Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah 

dalam kemitraanya dengan media pers, media yang digunakan pada umumnya 

adalah media cetak seperti Koran dalam pembuatan Press Release, news letter, 

artikel, iklan berkalaserta media elektronik seperti stasiun TV dan stasiun 

radio. 

4. To Whom? (untuk siapa/penerima). 

Orang/kelompok/organisasi/suatu Negara yang menerima pesan dari 

sumber disebut tujuan (destination)/pendengar (listener)/khalayak 

(audience)/komunikan/penafsir/penyandi balik (decoder) 

Komunikan yang dimaksud adalah publik sasaran Humas. Dengan 

demikian, sasaran kegiatan public relations dari sebuah organisasi/lembaga 

bukan saja orang-orang organisasi yang berkepentingan dengan organisasi itu, 

tetapi juga orang yang berada di dalam organisasi bersangkutan. Dalam ilmu 

pengetahuan public relations, orang-orang di luar organisasi disebut external 

public yang dalam bahasa Indonesia di terjemahkan menjadi publik eksternal 

dan mereka yang di dalam organisasi, antara lain para karyawan di namakan 

internal public atau dalam bahasa kita publik internal. 
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Menurut Soemirat & Ardianto (2007 :89) Ruang lingkup Tugas PR 

sebagai berikut: 

a. Ke dalam; 

1) Membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka tumbuh 

ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga/perusahaan 

dimana mereka bekerja. 

2) Menumbuhkan semngat korp ataun kelompokyang sehat dan dinamis. 

3) Mendorong tumbuhnya kesadaran berlembaga/perusahaan. 

b. Keluar ; mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) publik yang 

positif terhadap segala kebijakan dan langkah-tindakan organisasi/ 

perusahaan. 

Tujuan Public Relations atau humas adalah membangun Good Will 

atau hubungan baik di eksternal maupun internal perusahaan. Adapun 

tujuan humas menurut Griswold dalam buku Abdurrahman Oemi 

(2001:34). Maka kegiatan public relations harus dikerahkan kedalam 

ataupun luar perusahaan atau lembaga atau organisasi, yaitu:. 

1) Internal Public Relations 

Dalam dunia public relations, dikenal hubungan masyarakat 

internal (Employee Relations), yaitu publik yang terdiri dari para 

pekerja (karyawan) menjadi bagian utama dari unit usaha, perusahaan 

atau instansi itu sendiri. Menurut Frank Jefkins dalam bukunya public 

relations (1992) yang dikutip oleh Ruslan (2010:271), hubungan 

publik internal tersebut sama pentingnya dengan hubungan masyarakat 
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eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut 

diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama 

dan saling terkait erat satu sama lain. Tujuan internal public relations 

adalah mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja.Hal ini 

dapat diciptakan apabila pimpinan dapat memperhatikan kepentingan-

kepentingan para pegawai baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial 

maupun psikologinya. 

Karyawan atau pegawai merupakan aset yang cukup penting 

dalam suatu perusahaan, organisasi, dan lembaga, baik itu lembaga 

profit maupun non profit.  

Menurut Ruslan (2010:272) mengatakan Pelaksanaan program 

Humas internal yang tepat dalam sebuah organisasi merupakan sarana 

teknis atau suatu kegiatan metode komunikasi yang memiliki kekuatan 

mengelolah sumber daya manusia dan lain sebagainya demi 

pencapaian tujuan organisasi, kemudian, pada akhirnya hal tersebut 

bermuara pada peningkatan produtivitas suatu lembaga. Dengan 

demikian diharapkan komunikasi yang berlangsung dengan pihak 

internal dapat menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa 

dihargai dan diperhatikan oleh pihak pimpinan organisasi/lembaga. 

Sehingga tecitanya rasa memiliki (sense of belonging), motivasi, 

kreativitas dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. 

Disamping itu akan mengurangi dampak negatif seperti timbulnya rasa 

jenuh,dan bosan bagi para pekerjanya. 



23 
 

Maksud dan tujuan kegiatan komunikasi Hubungan masyarakat 

internal yang dilaksanakan oleh public relations melalui program kerja 

Employee Relations, antara lain sebagai berikut: 

a) Sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang 

dipergunakan dalam suatu organisasi/perusahaan. 

b) Untuk menghilangkan kesalapahaman atau hambatan komunikasi 

antara manajemen perusahaan dengan para karyawannya. 

c) Sebagai sarana saluran atau alat komunikasi dalam upaya 

menjelaskan tentang kebijaksanaan, peraturan dan ketatakerjaan 

dalam sebuah organisasi/perusahaan. 

d) Sebagai media komunikasi internal bagi pihak karyawan untuk 

menyampaikan keinginan-keinginan atau sumbang saran dan 

informasi serta laporan kepada pihak manajemen perusahaan 

(pimpinan) (Ruslan, 2010:278). 

2)  External Public Relations. 

Tujuan external public relations adalah untuk mengeratkan 

hubungan dengan orang-orang diluar badan atau instansi hingga 

terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan itu. 

Publik eksternal sebagai sasaran kegiatan Humas terdiri atas 

orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik 

yang ada kaitanya dengan organisasi maupun dengan yang 

diharapakan atau diduga ada kaitanya dengan organisasi (Onong, 

2006:111). 
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Bagi suatu organisasi atau lembaga hubungan dengn publik 

diluar merupakan suatu keharusan yang mutlak. Komunikasi dengan 

publik eksternal sebaiknya dilakukan secara informative dan persuasif, 

informasi hendaknya diberikan secara jujur, teliti, sempurna dan 

berdasarkan fakta yang sebenarnya.  

5. With What Effect? (dampak/efek). 

Dampak/efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah 

menerima pesan dari sumber,seperti perubahan sikap,bertambahnya 

pengetahuan, dll. Dalam suatu proses komunikasi pasti menimbulkan efek, 

efek merupakan hasil dari pesan yang di sampaikan oleh komunikan. 

 Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan 

komunikator dalam diri komunikannya. Efek komunikasi dibedakan atas efek 

kognitif (pengaturan), afektif (sikap), dan konatif (tingkah laku). Efek 

komunikasi dapat diukur dengan membandingkan antara pengetahuan, sikap, 

dan tingkah laku sebelum dan sesudah komunikan menerima pesan. karena 

efek komunikasi adalah elemen penting untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya komunikasi yang diinginkan. Ada tiga dimensi efek komunikasi 

massa, yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan 

kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan 

dengan emosi, perasaan, dan attitude (sikap). Sedangkan efek konatif 

berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara 

tertentu. 
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Efek yang akan di timbulkan oleh komunikasi yang di lakukan oleh 

Humas adalah hubungan yang harmonis antara organisasi/lembaga dengan 

publik, baik publik internal dan juga publik eksternal untuk mendapatkan citra 

yang positif. Karena citra adalah tujuan utama dari proses komunikasi di suatu 

organisasi/lembaga. 

Gambar 1.2 

Model Komunikasi dalam Public Relations 

 

Sumber: Soemirat & Ardianto 2007:118 

Model yang dikemukakan oleh Soemirat dan Ardianto ini menjelaskan 

tentang proses komunikasi yang berlangsung mulai dari sumber, komunikator, 

pesan, komunikan sampai pada efek. Sumber yaitu perusahaan, lembaga atau 

organisasi, setelah itu komunikator yang dimaksud adalah divisi Humas yang akan 

memberikan pesan berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan akan 

disampaikan kepada komunikan yang merupakan publik sasaran dari Humas itu 

sendiri, dari proses komunikasi tersebut akan menimbulkan efek yang berupa citra 

positif. 

PR menyelenggarakan komunikasi timbal balik antar organisasi/ lembaga 

dengan publiknya untuk menciptakan saling pengertian (public understanding) 

dan dukungan (public support) bagi terciptanya tujuan, kebijakan dan langkah 
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serta tindakan lembaga/organisasi itu semua itu di tujukan untuk mengembangkan 

pengertian dan kemauan baik (goodwill) publiknya serta memperoleh opini publik 

yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan 

yang harmonis dengan public ( Soemirat, 2007:89).  

E.2. Citra Lembaga. 

  G.Sachs dalam karyanya The Extent and intention of PR/information 

Activities yang di kutip oleh (Onong, 2006:166) mendefinisikan Citra adalah 

pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai 

kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. Atau cara dunia sekeliling kita 

memandang kita. 

 Menurut (Ardianto, 2004:118) landasan citra berakar dari nilai-nilai 

kepercayaan yang kongkritnya di berikan secara individual dan merupakan 

pandangan atau persepsi serta terjadinya proses akumulasi dari amanat 

kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut. Akan 

mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik 

yang lebih luas dan abstrak yang sering dinamakan citra.(image).  

 Menurut (Jefkins, 1995:17) ada beberapa jenis citra (image) yang dikenal 

di dunia aktivitas Humas yang dapat di bedakan sebagai berikut: 

a. Citra bayangan (mirror image) 
Citra bayangan merupakan citra yang di yakini oleh perusahaan 
bersangkutan terutama para pimpinanya yang tidak percaya “apa dan 
bagaimana”kesan orang luar terhadap perusahaan yang di pimpinnya, 
tidak selamanya selalu dalam posisi baik. setelah di adakan studi 
tentang tanggapan, kesan dan citra di masyarakat, ternyata terjadi 
perbedaan antara yang di harapkan dengan kenyataan citra di lapangan, 
malahan bisa terjadi “citra” negative yang muncul. 

b. Citra kini (current image) 
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Citra merupakan kesan baik yang di peroleh oleh orang lain tentang 
perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. 
Ada kemungkinan berdasarkan pada pengalaman dan informasi yang 
kurang baik, sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas/PR akan 
menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka 
buruk sehingga muncul kesalahpahaman yang menyebabkan citra kini 
yang di tanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan negatif yang 
diperolehnya. 

c. Citra yang diinginkan (wish image) 
Citra keinginan adalah tujuan yang ingin di capai oleh pihak 
manajemen oleh lembaga/ organisasi, yang di berikan oleh publiknya 
atau masyarakat umum. 

d. Citra perusahaan (corporate image) 
Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai 
tujuan utamanya, bagaimana citra perusahaan yang positif lebih di 
kenal dan di terima oleh publiknya. 

e. Citra serbaneka (multiple image) 
Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan, misanya 
bagaimana pihak Humas/PRnya akan menampilkan pengenalan 
terhadap identitas, atribut logo, seragam para front liner, kemudian di 
identikan kedalam suatu citra serbaneka yang diintegrasikan terhadap 
citra perusahaan. 

f. Citra penampilan (performance image) 
Citra penampilan lebih di tujukan kepada subyeknya, bagaimana 
kinerja atau penampilan diri (performance image) para professional 
pada perusahaan yang bersangkutan misalnya dalam memberikan 
berbagai bentuk dn kualitas pelayanan, bagaimana pelaksanaan etika 
menyambut publik. 
 

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar di organisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) 

yang di berikan kepada individu dapat di terima atau di tolak. Publik Relations di 

gambarkan sebagai input-output,proses intern dalam model ini adalah 

pembentukan citra, sedangkan input adalah sebuah stimulus yang di berikan dan 

ouput adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan 

melalui persepsi, kognisi, motivasi dan sikap. 
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Gambar 1.3 

Model Pembentukan Citra  

Pengalaman mengenai Stimulus 

 

  

 

 

Stimulus          Respon 

Rangsang       

 Perilaku 

 
Sumber : Soemirat 2007:115 
 

Persepsi di artikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang di kaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, persepsi akan 

positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi 

individu. 

Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-inforasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kognisinya.sedangkan motif adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

 

    Kognisi 
 
 

 
 
Persepsi    sikap   
   
    
   motivasi 
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Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang di 

terima seseorang. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan 

sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana 

citra perusahaan atau  

 Citra merupakan tujuan utama dan reputasi yang hendak di capai bagi 

dunia Humas atau public relations. Pengertian citra sendiri itu abstrak (intangible) 

dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa di rasakandari hasil 

penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan positif maupun 

negative yang datang dari publik ( khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada 

umumnya. Citra merupakan cara pandang pihak lain dalam perusahaan lain, 

sesorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Citra adalah kesan yang di peroleh 

seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertianya tentang fakta-fakta atau 

kenyataan. 

Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan 

timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntungkan 

terhadap suatu citra lembaga/organisasi atau produk barang dan jasa pelayanannya 

yang di wakili pihak Humas/PR. 
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E.3. Faktor Pembentukan Citra. 

Menurut Akhmad Muafek Saleh dalam bukunya, Public Service 

Communication (2010:86), factor-faktor pembentukan citra adalah : 

1. Identitas Fisik, melalui beberapa bentuk : 

a. Visual : nama, by line, tag line, logo, teks (akronim) atau pilihan font, 

warna, sosok gedung, lobi kantor. 

b. Audio : misalnya jingle, yaitu pengenalan sebuah produk atau perusahaan 

melalui lagu maupun instrument yang dapat mengingatkan pada 

karakteristik produk. 

c. Media komunikasi :company profile, brosur, leaflet, iklan, laporan 

tahunan, pemberitaan media, media partner.  

2. Identitas non Fisik 

Sejarah, filosofi, kepercayaan, nilai-nilai, budaya atau kultur 

3. Manajemen Organisasi  

Visi, misi, sistem, kebijakan, aturan, alur prosedur, teknologi, SDM, strategi 

organisasi, job design, reward sistem, sistem pelayanan, positioning produk. 

4. Kualitas Hasil 

Mutu produk dan pelayanan 

5. Aktivitas dan Pola hubungan 

Hubungan organisasi dengan publik, respon tanggung jawab sosial dan 

mentalitas atau perilaku individu SDM organisasi, kualitas komunikasi, 

pengalaman pelanggan (testimoni), jaringan komunikasi atau bisnis atau 

organisasi. 
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F. Definisi Konseptual 

 Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah mengenai penelitian, maka 

definisi konseptual dalam penelitian ini perlu di kemukakan. halini bertujuan 

untuk menghindari salah pengertian mengenaikonsep yang ada. Maksud 

konseptual dalam hal ini adalah suatu batasan yang dirumuskan sebagai upaya 

menyeragamkan pengertian antara peneliti dengan pembaca penelitian. adapun 

konsep yang perlu di definisikan adalah: 

F.1 Strategi Humas 

Strategi Public Relations adalah semua bentuk kegiatan perencanaan 

komunikasi baik di dalam maupun diluar antara organisasi dengan publiknya guna 

mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk saling pengertian. strategi, secara 

umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian 

manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat 

mata, untuk menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau 

lembaga tertentu. 

F.2 Citra Lembaga 

Citra adalah kesan yang di peroleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertiannya tentang fakta-fakta dan kenyataan. 

Pembentukan citra suatu organisasi/lembaga dimulai dari dalam 

organisa/lembaga itu sendiri (begins at home). Apabila citra di dalam organisasi 

sudah baik, maka citra yang baik itu dengan sendirinya akan menyebar ke 

masyarakat. Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan 

timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntungkan 
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terhadap suatu citra lembaga/organisasi atau produk barang dan jasa pelayanannya 

yang di wakili pihak Humas/PR. 

F.3. Fokus Penelitian 

  Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah untuk menentukan 

fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk memebatasi studi 

dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. 

Berdasarkan uraian diatas maka focus penelitian ini adalah apa saja strategi 

Humas Pemkab Masohi dalam meningkatkan Citra lembaga.  

 

G. Metode Penelitian 

G.1. Tipe dan Jenis Penelitian 

 Untuk mengetahui bagaimana Strategi Humas Pemkab Masohi dalam 

meningkatkan Citra Lembaga, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 

perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita, detail, ungkapan dan bahasa asli 

hasil konstruksi para responden atau informan. Peneliti akan berusaha 

mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Strategi Humas dalam 

meningkatkan Citra lembaga (Hamidi, 2007:124). 

Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci 

fenomena sosial tertentu, dengan mendeskripsikan dari data hasil penelitian secara 

sistematis dan faktual. Peneliti bermaksud ingin mengetahui serta mengungkap 

sebuah fakta mengenai Strategi yang digunakan Humas Pemkab masohi dalam 

meningkatkan Citra Lembaganya. 
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G.2. Tempat dan Waktu Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti terlebih dahulu 

menentukan tempat yang akan menjadi sasaran penelitian. Penelitian di 

laksanakan di PEMKAB Masohi jln. Geser no. 4 Maluku Tengah Masohi pada 

tanggal 18 Maret sampai dengan 31 maret 2011. 

G.3. Kriteria Informan 

 Informan adalah orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang 

aktivitas Humas Pemkab Masohi sehari-harinya dan bagaimana strategi yang 

dilakukan untuk meningkatkan citra lembaga. informan dalam penelitian ini 

adalah pihak-pihak atau orang-orang yang menguasai dalam memberikan 

informasi tentang Strategi Humas Pemkab Masohi dalam meningkatkan citra. 

Tidak semua orang dapat dijadikan sebagai innforman dalam sebuah penelitian 

sehingga diperlukan penetapan kriteria khusus.  

Pengambilan subyek penelitian ini menggunakan teknik sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan maka peneliti menentukan informan 

sebagai berikut: 

1. Kepala Bagian Humas 

2. Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. 

3. Kepala Subbagian Pers dan Pemberitaan. 

4. Staff Publikasi dan Dokumentasi. 

5. Staff bagian Protokol. 

6. Kepala kantor Radio Pemerintahan Daerah. 
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Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang jumlahnya 

lebih dari satu, yaitu peneliti melibatkan 5 orang dari Humas Pemkab Masohi dan 

satu orang yang merupakan kepala Kantor Radio Pemerintah Daerah. Ke enam 

informan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti karena diyakini bahwa keenam informan ini dianggap lebih memahami 

dan mengetahui tentang seluk beluk humas pemerintah Kabupaten Masohi dan 

mengetahui program serta strategi yang akan dilakukan dalam meningkatkan citra 

lembaga. Melalui devisi humas pemerintah dapat menyampaikan informasinya 

atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta 

aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban pemerintahnya, 

sehingga dapat diketahui strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Masohi dalam meningkatkan citra lembaga. 

G.4. Instrument Penelitian 

 Instrument penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, memperoleh 

data untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrument 

dalam penelitian kualitatif ini adalah  

1. Peneliti itu sendiri yang merupakan sarana utama dalam mengumpulkan 

data utama, terutama pada saat proses wawancara, analisis data. 

2. Pedoman wawancara (Interview gruide), merupakan suatu daftar 

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. 

3. Perangkat penunjang yang berupa buku catatan dan alat tulis. 

 

 



35 
 

G.5. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penelitian ini terdiri dari: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide / schedule) yang merupakan bentuk spesifik yang berisi 

instruksi yang mengarahkan penelitian dalam melakukan wawancara 

(Kriyantono,2008: 65). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data–data 

tentang Bagaimana Strategi Humas Pemkab Masohi dalam Meningkatkan 

Citra Lembaga. 

 Alasan peneliti menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk 

mendapatkan data yang valid, objektif, dan data yang maksimal yang 

dilakukan dengan cara tatap muka (face to face). 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pada 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk catatan, tulisan, gambaran 

atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2008:82). Teknik ini 

digunakan untuk menggali data-data. Teknik ini di lakukan sebagai pelengkap 

dari metode wawancara untuk mengumpulkan data tenteng profil Kabupaten 

Masohi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dokumen keorganisasian 

yang berbentuk bagan-bagan, dokumentasi berupa foto kegiatan humas, dan 

juga tentang Strategi yang digunakan Humas Pemkab Masohi dalam 

meningkatkan citra Lembaga. 
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G.6. Teknik Analisa Data 

 Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisa dan mengevaluasi Strategi yang diguanakan oleh 

Humas Pemkab Masohi dalam meningkatkan Citra positif lembaga. Dengan 

memberikan penjelasan dan pemaparan tanpa perhitungan angka-angka yang 

mana informasinya di peroleh dari wawancara dan observasi di lapangan. Teknik 

analisis data menurut Miles dan Haberman dilakukan secara interaktif dan terus 

menerus yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ 

kesimpulan. 

G.7. Teknik Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data yang di kumpulkan, penulis melakukan 

teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lainnya diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap 

data tersebut. peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber. Teknik Triangulasi yang di gunakan menggunakan triangulasi sumber, 

untuk menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2008:274).  

 Dalam penyajian data, agar tidak terjadi hasil penelitian yang subjektif, 

maka peneliti menggunakan sumber data lain. Perolehan data ini menggunakan 

nara sumber lain yaitu La Husen S.Sos yang merupakan Kepala Radio 

Pemerintahan Daerah (RPD) yang memiiki hubungan kerjasama dengan Humas 

Pemkab Masohi dan dokumen yang dimilikinya. 


