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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Komunikasi merupakan jantung seluruh kegiatan serta aktivitas 

kehidupan. Pasalnya, tanpa adanya kegiatan komunikasi maka tidak akan terjadi 

interaksi sosial dan sektor kehidupan melumpuh. Komunikasi tidak hanya terpaku 

pada bahasa verbal, namun juga bahasa non verbal yang diolah sedemikian rupa 

untuk menyampaikan pesan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi yang biasa disebut juga sebagai seni 

berkomunikasi. Seni berkomunikasi ini sering dikembangkan oleh praktisi humas 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 

 Humas atau public relations adalah salah satu sub bidang ilmu 

komunikasi, kendati secara praktis ilmu komunikasi adalah backbone (tulang 

punggung) kegiatan humas. Konsep lain dari humas adalah sebagai jembatan 

komunikasi antara perusahaan dengan publiknya, dengan tujuan utama untuk 

mencapai mutual understanding (saling pengertian) antara perusahaan dengan 

publiknya. Mengingat di era persaingan seperti saat ini, bukan publik yang 

membutuhkan perusahaan. Namun perusahaanlah yang membutuhkan public 

(Elvinaro,2009 :2). 

 Pada zaman komunikasi, informasi, dan perang citra seperti saat ini, peran 

humas semakin diperlukan. Karena seluruh kerja humas terkait dengan 

membangun hubungan yang efektif antara organisasi atau perusahaan dengan 

publik–publik yang dianggap penting oleh organisasi tersebut seperti media, 
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pelanggan, pelajar, investor, pemimpin masyarakat, kelompok aktivis, dan badan 

pemerintahan. Hubungan ini harus saling menguntungkan antara kedua belah 

pihak. Untuk menciptakan win – win solution diperlukan proses memberi dan 

menerima (take and give) yang baik didasari oleh saling memahami terhadap 

kepentingan masing–masing (Dan Lattimore at all : 2010). 

 Hampir seluruh kegiatan bisnis, industri, ekonomi, militer, pemerintahan, 

dan sektor–sektor lainnya tidak terlepas dari kegiatan humas. Humas dalam 

industri bisnis merupakan fungsi manajemen yang turut menentukan suksesnya 

operasional perusahaan. Humas industri tidak dapat terlepas dari prinsip ekonomi, 

yakni berorientasi untuk selalu memperoleh keuntungan (profit oriented). Humas 

dalam sektor industri memiliki skala prioritas, sehingga sumber daya yang 

tersedia dapat digunakan seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal (Elvinaro,2009:5). Begitu juga dengan humas PT. Pindad yang juga 

sebagai perusahaan berorientasi bisnis, memiliki tugas utama untuk menjalin 

hubungan baik dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal. Dengan 

harapan hubungan baik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik dan 

selanjutnya akan meningkatkan profit perusahaan. 

 Perindustrian angkatan darat atau biasa disebut PT. Pindad adalah 

perusahaan industri manufaktur Indonesia yang bergerak di bidang pengadaan 

produk militer dan produk komersial. Kegiatan PT. Pindad mencakup desain dan 

pengembangan, rekayasa, assembling dan fabrikasi setra perawatan. Perusahaan 

ini berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah 

sebagai pusat penopang pertahanan dan keamanan Negara. Sebagai perusahaan 
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industri, tentu terdapat proses–proses produksi yang melalui beberapa tahapan 

dengan pengawasan yang cukup ketat. Namun, dengan bekal keterampilan kerja 

yang dimiliki karyawan, khususnya karyawan di bidang produksi, pelatihan, serta 

pengawasan tidak cukup menghindarkan proses produksi tersebut dari resiko 

kecelakaan kerja yang terjadi pada bulan juni 2010. Kasus kecelakaan kerja ini 

menyebabkan terjadinya situasi krisis dalam manajemen perusahaan PT. Pindad 

yang harus ditangani oleh divisi humas mengingat salah satu tugas humas adalah 

menangani krisis manajemen yang diakibatkan beberapa hal termasuk kecelakaan 

kerja.  

 Kasus kecelakaan kerja pada bulan Juni 2010 merupakan kasus kecelakaan 

kerja ketiga yang terjadi di PT. Pindad. Sebelumnya, juga terjadi kecelakaan kerja 

bagian produksi bahan peledak pada tahun 1989 yang menewaskan dua orang. 

Selanjutnya, terjadi kembali kecelakaan kerja serupa pada tahun 2007 dan 

menewaskan satu orang karyawannya. Sedangkan pada kecelakaan kerja bulan 

Juni 2010 menewaskan dua orang karyawan bagian produksinya. Satu hari selang 

terjadinya kasus kecelakaan kerja di PT. Pindad pada bulan Juni 2010, banyak 

media massa yang menulis berita tentang peristiwa tersebut, diantaranya harian 

surya. Berita kecelakaan kerja PT. Pindad dipilih sebagai headline pada edisi 3 

Juni 2010. Namun, berita yang dimuat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pada 

kenyataannnya, kasus kecelakaan kerja bulan Juni 2010 meneweskan dua orang 

karyawan produksinya. Namun, harian Surya menyebutkan hanya ada satu korban 

tewas.  
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Sebagai instansi yang memiliki publik, maka PT. Pindad tidak dapat 

terlepas dari media, karena antara instansi dengan media memiliki sinergi yang 

positif. Keduanya saling membutuhkan. Instansi bertindak sebagai sumber berita 

bagi media, sedangkan media berfungsi sebagai sarana publisitas agar insatansi 

lebih dikenal oleh public (Elvinaro, 2009 : 89). 

Peneliti tertarik mengambil permasalah ini karena manfaaat yang didapat 

dari penelitian ini adalah dengan mempelajari manajemen media relations yang 

dilakukan humas PT. Pindad, diharapkan dapat menambah wawasan kepada 

peneliti tentang pentingnya manajemen media relations. Mengingat peneliti 

adalah calon praktisi humas yang salah satu ruang lingkup kerjanya  adalah 

berhubungan dengan media. Sehingga sangat perlu dipelajari oleh peneliti sebagai 

mahasiswa konsentrasi public relations agar mampu merencanakan kegiatan 

media relations dengan benar. 

 Penelitian ini menyoroti tentang bagaimana manajemen media relations 

yang diterapkan humas PT. Pindad ketika berada dalam situasi krisis. Penelitian 

ini lebih difokuskan pada cara humas PT. Pindad menjalin media relations paska 

terjadi kecelakaan kerja bulan Juni 2010. Mengingat PT. Pindad merupakan alat 

vital negara yang memiliki kewenangan untuk tidak mempublikasikan informasi – 

informasi tentang perusahaannya. Dengan alasan tersebut, maka peneliti 

mengambil judul “Manajemen Media Relations Humas PT. Pindad dalam 

Situasi Krisis (Studi Kasus Media Relations Humas PT. Pindad Pasca Kasus 

Kecelakaan Kerja Bulan Juni 2010)”. 
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B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka  peneliti memfokuskan penelitian 

pada: Bagaimana manajemen media relations yang dilakukan humas PT. Pindad 

pasca kasus kecelakaan kerja bulan Juni 2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen 

media relations  yang diterapkan humas PT. Pindad pasca kasus kecelakaan kerja 

bulan Juni 2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D1. Manfaat Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada program Studi Ilmu Komunikasi tentang manajemen media relations 

yang dilakukan oleh humas PT. Pindad dalam menghadapi situasi krisis. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian–penelitan ilmu 

komunikasi sebelumnya dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang manajemen media 

relations humas dalam menghadapi situasi krisis. 

 
D2. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti berikutnya, sekaligus sebagai informasi untuk perusahaan terkait, 

yaitu PT. Pindad. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran pada 

praktisi humas dalam menghadapi situasi krisis. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E1. Konsep Manajemen 

 Manajemen menurut James A.F. Stoner merupakan suatu proses 

perencanaan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Amirullah, 2004:7). 

 Manajemen adalah suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni 

untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan 

pengendalian pada kegaitan-kegiatan dari sekelompok masyarakat yang 

dilengkapi dengan sumber ekonomi atau faktor produksi untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Amirullah, 2004:8). 

 Manajemen menurut R. Terry merupakan suatu proses khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sember daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya (Amirullah, 2004:7). 

 Humas sebagai alat manajemen modern, maka secara struktural 

merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi, artinya humas 

bukanlah merupakan fungsi yang terpisah dari fungsi kelembagaan atau 

organaisasi tersebut. Selain fungsi manajemen dan proses dalam kegiatan 

komunikasi, yakni merupakan faktor utama yang dapat menentukan kelancaran 
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proses manajemen dalam fungsi kehumasan dari lembaga yang diwakilinya, yaitu 

pada umumnya melalui fungsi atau beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

3. Pengkomunikasian (Communicating) 

4. Pengawasan (Controlling) 

5. Penilaian (Evaluating) 

 Peran komunikasi dalam manajemen dewasa ini adalah menjadi “nomor 

satu” seperti terciptanya hubungan komunikasi antara manajemen dan 

karyawannya, antara pimpinan manajemen dengan pemilik perusahaan dan 

sebagainya. Termasuk melakukan komunikasi timbal balik dua arah antara pihak 

perusahaan dengan publiknya. Dalam sistem manajemen komunikasi, maka 

hubungan komunikasi timbal balik (two ways communication) tersebut, 

merupakan alat dan sekaligus untuk memperlancar serta pemahaman yang tepat 

dalam hal penyampaian pesan dan informasi (Rosady, 1997:28). 

 

E2. Konsep Media Relations 

 Media relations atau press relations dalam bahasa Indonesia dikenal 

dengan istilah hubungan media. Sedangkan definisi media relations adalah suatu 

usaha untuk mencapai pemuatan atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan 

atau informasi humas dalam menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 

khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan ( Jefkins, 1995 : 89 ). 
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 Menurut kamus istilah public relations,media relations merupakan 

kegiatan humas yang sangat penting, yaitu menjaga dan meningkatkan hubungan 

baik dengan kalangan media (pers) melalui kegiatan press conference, press 

briefing, dan press visit / tour.      

Bentuk-bentuk kegiatan media relations antara  lain: 

1. Penyebaran siaran pers 

2. Konferensi pers atau jumpa pers 

3. Kunjungan pers, biasa dikenal dengan press tour. 

4. Resepsi pers, mengundang para insan media dalam sebuah resepsi atau 

acara khusus yang diselenggarakan untuk para pemburu berita. Berupa 

acara makan siang atau makan malam yang dilanjutkan dengan hiburan. 

5. Liputan kegiatan 

6. Wawancara pers (Dan Lattimore et al,2010: 200). 

Prinsip-prinsip media relations yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Memahami dan melayani media 

2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya 

3. Menyediakan salinan naskah yang baik 

4. Bekerja sama dalam penyediaan materi 

5. Menyediakan fasilitas verifikasi 

6. Membangun hubungan personal yang kokoh (Elvinaro,2009: 211). 

 Membangun hubungan dengan media merupakan faktor penting bagi 

humas. Prija (2004: 55) mengatakan: salah satu kunci sukses berhubungan dengan 
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pers (cetak maupun elektronik) adalah sikap proaktif anda sebagai sumber berita 

untuk mengundang wartawan. Ada banyak cara berhubungan dengan pers, yaitu: 

1. Membuat siaran pers (Press Release) 

 Yaitu dengan membuat tulisan tentang organisasi atau lembaga dan 

dikirim kepada media yang diinginkan. Tulisan humas akan layak muat 

jika memperhatikan etika penulisan berita. Untuk mendapatkan publikasi 

gratis melalui media yang perlu disertakan pada bagian akhir adalah 

“harapan agar siaran pers dimuat dan ucapan terima kasih atas 

kerjasamanya”. Penulisan berita yang bermutu harus berpatokan kepada 

rumusan tujuh unsur, Frank Jefkins menyebutnya dengan formula 

SOLAADS. 

a. Subjec atau subjek apa yang dituturkan cerita? 

b. Organization atau organisasi apa, nama organisasi yang bersangkutan 

atau yang berkepentingan. 

c. Location atau lokasi, dimana organisasi berlokasi. 

d. Adventege atau keunggulan, apa saja kelebihan atau keunggulannya? 

Apa yang baru? Dimana letak kekhususannya serta apa manfaatnya? 

e. Aplication atau penerapan, apa saja kegunaan atau manfaat, siapa 

pengguna pihak-pihak yang dapat memanfaatkannya? 

f. Detail atau rincian, berapa ukurannya, apa warnanya, berapa 

harganya,bagaimana bentuk dan penampilannya (dan berbagai hal rinci 

lainnya). 
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2. Konferensi pers atau temu pers 

 Yaitu dengan mengundang wartawan datang ke lembaga, dengan 

maksud ingin memberikan informasi terkini tentang lembaga. Selain 

menyusun konsep yang jelas, hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

mengundang wartawan hendaknya tidak bertindak eksklusif, artinya hanya 

media tertentu yang diundang, hal ini akan memicu sentimen media yang 

tidak diundang. 

3. Wawancara khusus 

 Berbeda dengan konferensi pers, wawancara khusus hanya dihadiri 

satu atau dua orang wartawan. Hal ini penting, karena biasanya pihak 

media mengundang praktisi humas untuk wawancara dan merupakan 

kesempatan emas bagi lembaga, perusahaan, institusi untuk membina 

hubungan. 

4. Perjalanan pers (press tour) 

 Perjalanan pers dimaksudkan memfasilitasi media atau wartawan 

dalam pengenalan produk. Maksud perjalanan tersebut, wartawan akan 

menulus berita tentang tour yang difasilitasi perusahaan atau lembaga. 

5. Sponsor lomba jurnalistik 

 Berkaitan dengan sponsor disini, humas menunjukkan bukti 

kepedulian kepada media. Dari sinilah awal terbinanya hubungan yang 

baik. Dengan alasan pernah menjadi sponsor diharap kedepannya akan 

mudah bagi humas untuk memanfaatkan media sebagai sarana publikasi. 
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6. Karya latihan pers 

 Humas memfasilitasi pers dengan memberikan pelatihan 

diharapkan nantinya wartawan dapat mengerti lembaga tersebut sehingga 

tidak menimbulkan salah penafsiran dalam pemberitaan. 

7. Mengunjungi kantor pers 

 Dalam kunjungan ke kantor pers memberikan manfaat yang sangat 

besar bagi kelanjutan hubungan media dengan lembaga. Kunjungan disini 

memberikan arti besar bagi pihak pers karena kunjungan ini akan lebih 

mengakrapkan kedua belah pihak. Selain itu pihak lembaga dapat 

berpartisipasi dengan memberikan rangkaian bunga pada acara yang 

berhubungan dengan HUT media (Prija, 2004: 55).     

 
E3. Konsep Manajemen Media Relations 

 Manajemen media relations berorientasi pada bagaimana seseorang 

praktisi humas harus pandai membina hubungan baik dengan media. Media dapat 

menguntungkan dan menghancurkan organisasi tergantung pada bagaimana kita 

mengelola dan mengarahkannya. Media relations pada humas sering diartikan 

bagaimana humas berhubungan dengan media massa. Harapan yang diperoleh 

dari hubungan ini adalah promosi atau publikasi media. Publikasi dalam 

kehumasan diperlukan sebagai bentuk informasi dan pencitraan (LSSP, 2005: 17). 

Faktor vital dalam mengelola hubungan dengan media antara lain sebagai berikut: 

1. Kemudahan dihubungi kapan saja 

2. Memelihara naskah- naskah menyangkut posisi lembaga 

3. Siapkan arahan pertanyaan dalam jawaban pribadi 
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4. Hindari jargon dan klaim berlebihan 

5. Pengumuman berita factual dan ringkas 

6. Siapa? Apa? Bagaimana? kapan? Dimana? Mengapa? 

7. Jangan pernah “off the record” tanggapi medi sesegera mungkin 

8. Buat catatan semua panggilan media 

9. Berikan akses ke manajemen puncak bila diperlukan 

10. Pahami media yang berbeda (Mike, 2001: 124). 

 Sebagai penunjang informasi diperlukan adanya komunikasi agar antara 

pimpinan dan bawahan bisa saling pengertian. Bernand Berelson mengemukakan 

pendapat Carl I. Hovland di dalam bukunya Reader in Public Opinion and 

Communication dalam Muslimin (2004:7) yang berbunyi: komunikasi adalah 

proses dimana seorang individu (komunikator) mengoper rangsang (bahasa, 

lambing) untuk mengubah tingkah laku individu-individu lain (komunikan). Hai 

ini berarti bahwa orientasi dari komunikasi yaitu perubahan sikap dari komunikan. 

Proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut: 

Komunikator      Message    Medium  Komunikan     Efek 

 

Umpan Balik 

(Muslimin, 2004:7) 

 Pelaksanaan komunikasi sering dikaitkan dengan bagaimana kita 

melakukan komunikasi yang berkaitan dengan fungsional, yaitu proses-proses 

manajemen dengan mengedepankan aspek-aspek struktural yaitu pembagian 

tugas. Menurut G.R Terry: Management is communication, arinya dalam hal 
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penyampaian instruksi dari satu pihak, dan pelaksanaan kewajiban di lain pihak. 

Jadi manajemen dalam komunikasi hanya sebagai alat, dan bukan merupakan 

tujuan dari organiasi ( Muslimin, 2004: 33). 

 Muslimin menjelaskan bahwa pola strategi komunikasi dan pelaksanaan 

fungsi manajemen dalam organisasi berdasarkan: Plan, Do, Check, and Action 

plain. Ini berarti bahwa komunikasi merupakan bagian dari sebuah manajemen 

dalam penyampaian informasi, unsur-unsur seperti perencanaan, perbuatan, 

koreksi, dan aksi perencanaan akan selalu dikomunikasikan dengan pihak lain 

yang telah terstruktural. 

 Dalam menghadapi situasi krisis, humas harus dapat memberi informasi 

secara tepat kepada media. Prinsip–prinsip media relations pada saat krisis adalah 

komuniksi yang proaktif dan responsif, antara lain sebagai berikut : 

1. mengumpulkan semua fakta yang ada 

2. memusatkan pada suatu fakta yang dapat dipublikasikan dan menentukan 

waktu yang tepat untuk menginformasikan pada media 

3. membuka jalur media secepat mungkin, sebelum pihak media mengejar 

4. memberi jawaban atau tanggapan secara terus terang dan terbuka dengan 

informasi yang faktual 

5. menunjukkan perhatian dan keprihatinan perusahaan dengan menunjukkan 

usaha–usaha penanggulangan yang sedang dijalankan 

6. berkomunikasi secara terus menerus (Elvinaro, 2009:207). 

Dengan menjalankan prinsip–prinsip media relations pada situasi krisis, 

sebuah perusahaan akan dapat memperkecil akibat negatif jangka panjang dari 
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suatu krisis dengan meletakkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang 

memiliki perhatian tinggi, dan sebagai corporate citizen yang bertanggung jawab 

(Amaborseya : 1998). 

Pada kondisi apapun, dan khususnya dalam situasi krisis, humas dituntut 

dapat berkomunikasi dengan baik, baik dengan internal perusahaan maupun 

eksternal perusahaan. Dalam proses komunikasi tesebut humas harus mengetahui 

apa yang akan dilakukan, bagaimana mengatakannya, dan mengapa dikatakan dan 

tidak dikatakan ( what to say, how to say and why ). 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan tuntutan oleh seorang humas dalam 

mengkomunikasikan suatu hal kepada media saat terjadi krisis. Adapun beberapa 

hal tersebut antara lain : 

1. jangan pernah katakan “off the record “ karena biasanya akan diekspos di 

media 

2. tunjukkan bahwa pemegang atau penyimpan informasi adalah untuk 

meghormati hak privasi dan mnenjaga posisi hukum perusahaan 

3. persiapkan pernyataan untuk media dan katakana pula bahwa perusahaan 

telah berusaha mengatasi, menanggulangi, serta sedang melakukan cara–

cara untuk menaggulanginya 

4. jawablah segala pertanyaan secara singkat dan cepat agar dapat segera 

tertayang 

5. tetaplah tenang, cobalah melakukan sikap kooperatif terhadap media 

6. jangan katakan “no comment“ dan pergi meninggalkan media begitu saja 

jika tidak memberi komentar karena sedang dilakukan investigasi 
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7. buatlah kerja sama dengan media menjadi mudah 

8. jika sudah saatnya menberikan fakta yang terjadi, hanya beberkan yang 

telah dikonfirmasi kebenarannya ( Simandjuntak at all, 2003 ). 

Sedangkan model komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi 

kepada media adalah menggunakan model komunikasi “two – way asymmetrical 

communication“ yang digagas oleh Grunig dan Todd Hunt.Model ini 

menggambarkan pendekatan lebih sophisticate (maju) yang menggunakan 

penelitian untuk mengembangkan pesan–pesan, dan memungkinkan untuk 

mendorong publik– publik strategik agar mengikuti keinginan–keinginan 

perusahaan. Model ini adalah model yang sangat efektif dilakukan. Humas 

bekerja berdasarkan pada strategi penggunaan penelitian dan mengemukakan 

komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman tentang 

publik – publik strategis ( Elvinaro, 2009 : 249 ). 

 
E4. Konsep Humas 

 Kegiatan hubungan masyarakat pada hakikatnya adalah kegiatan 

komunikasi. Berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, komunikasi yang 

dilakukan oleh humas mempunyai ciri–ciri tertentu yang disebabkan oleh fungsi 

humas, sifat organisasi dimana humas tersebut bernaung, sifat–sifat manusia yang 

terlibat dalam faktor eksternal yang mempengaruhi dan lain–lain (Maria,2002: 9). 

 Banyak definisi tentang humas, diantaranya humas diartikan sebagai 

membangun hubungan baik secara sistematis antara kelompok publik atau orang, 

bahwa organisasi mempunyai ikatan atau ketergantungan (Maria,2002: 8). 
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 Humas menurut L. Roy Blumenthal adalah seni membina pribadi 

seseorang hingga taraf yang memungkinkan ia mampu menghadapi keadaan 

darurat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bidang psikologi. Seni yang sama 

untuk bisnis, lembaga, pemerintahan dan lain–lain baik yang menimbulkan 

keuntungan maupun tidak. 

 Menurut Rex Harlow, humas adalah fungsi manajemen yang khas dan 

mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan 

publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, peneriman dan kerja 

sama, melibatkan manajemen dalam persoalan atau permasalahan, membantu 

manajemen mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam 

mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 

peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan penelitian 

serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. 

 Menurut Effendy, ciri hakiki komunikasi dalam humas ialah komunikasi 

timbal balik (two – way traffic communication) ini mutlak harus berlangsung, jika 

tidak terjadi dengan sendirinya maka harus diusahakan terjadi. Seseorang yang 

melancarkan komunikasi harus mengetahui efeknya. Jika feedback tidak timbul 

dengan sendirinya, ia harus menelitinya sehingga ia mengetahui pasti efek 

komunikasinya. 

 Seperti halnya dengan human relations, public relations atau humas 

banyak dipraktekkan di berbagai organisasi dalam rangka menunjang manajemen 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan humas lebih bertitik 
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berat pada ketrampilan membina hubungan antarmanusia di dalam dan di luar 

organisasi seraya mencegah timbulnya masalah.  

 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa humas adalah fungsi 

manajemen yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh 

organisasi–organisasi, lembaga– lembaga umun dan pribadi dipergunakan untuk 

memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan, dari mereka 

yang ada hubungan dan diduga berkaitan guna mencapai kerja sama yang lebih 

produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien 

(Maria,2002: 11). 

Unsur–unsur utama yang menyangkut definisi humas antara lain : 

1. Fungsi manajemen yang melekat, menggunakan penelitian dan 

perencanaan yang mengikuti standar–standar etis 

2. Suatu proses yang menyangkut hubungan timbal balik antara organisasi 

dan publiknya 

3. Konseling manajemen agar bisa dipastikan bahwa kebijakan, tata cara 

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan konteks demi 

kepentingan bersama bagi kedua belah pihak 

4. Pelaksanaan atau menindaklanjuti program aktivitas yang terencana, 

mengkomunikasikan, dan mengevaluasi 

5. Perencanaan dengan itikad yang baik, saling pengertian, dan penerimaan 

dari pihak publiknya (internal dan eksternal) sebagai hasil akhir dari 

aktivitas humas ( Rosady,1997: 17). 
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Hubungan fungsional antara humas dan organisasi ialah bahwa sebagai 

metode komunikasi, humas mengefektifkan dan mengefisiensikan upaya 

pencapaian tujuan organisasi yang berciri dan meliputi aspek–aspek berikut : 

1. Komunikasi yang dilaksanakan berlangsung dua arah secara timbal balik 

2. Kegiatan yang dilakukan terdiri bari penyebaran informasi, pelaksanaan 

persuasi dan pengkajian opini publik 

3. Tujuan yang dicapai ialah tujuan organisasi itu sendiri 

4. Sasaran yang dituju adalah publik di dalam dan di luar organisasi 

5. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara 

organisasi dan publiknya( Rosady,1997: 18).  

Tujuan humas menurut Charles S. Steinberg adalah menciptakan opini 

yang favorable tentang kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang 

bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan humas adalah menciptakan 

hubungan yang harmonis dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, 

penghargaan pada dan dari public. 

Menurut pakar humas internasional, Cultip dan Centre, dan Canfield 

fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi) 

2. Menbina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan 

publiknya, sebagai khalayak sasaran 
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3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya, atau 

sebaliknya 

4. Melayani kegiatan publiknya dan memberi sumbangan saran kepada 

pimpinan manajemen untuk tujuan dan kepentingan bersama 

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

informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya 

atau sebaliknyademi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak 

(Maria, 2002:31). 

Tugas pokok humas dalam aktivitas sehari-hari meliputi: 

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyamapaian informasi 

2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum 

atau masyarakat 

3. Memperbaiki citra organisasi 

4. Melaksanakan tanggung jawab social 

5. Menjaga komunikasi (Maria, 2002: 42). 

Pekerjaan humas dalam perusaahaan adalah memastikan bahwa kekuatan 

perusahaan terpelihara melalui penggunaan yang bertanggung jawab untuk 

membantu membangun hubungan yang kooperatif antara perusahaan dengan 

public melalui keahlian sebagai berikut: 

1. Media relations, digunakan untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari 

media 
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2. Employee relations, untuk menciptakan suasana yang harmonis serta 

membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang baik 

3. Community relations, untuk mendukung penjualan, menarik hati karyawan 

dan meningkatkan kualitas layanan masayarakat 

4. Consumer relations, untuk membangun hubungan baik dengan konsumen 

5. Financial relations, untuk meningkatkan perusahaan menarik modal 

dengan harga yang paling rendah 

6. Marketing communications, untuk mendukung penjualan produk dan jasa 

7. Public affaris, untuk mengurusi interksi perusahaan dengan pemerintah 

pada beragam tingkatan (Dan lattimore at all,2010 :406). 

 
E5. Konsep Situasi Krisis 

 Krisis merupakan masa gawat atau sangat penting, dimana situasi tersebut 

dapat merupakan titik balik atau sebaliknya (Elvinaro, 2009: 181).  

Menurut Djalaludin Ancok, krisis adalah situasi yang merupakan titik balik  

turning point) yang dapat membuat baik atau buruk, jika dipandang dari kaca 

mata bisnis. Titik krisis merupakan penentu untuk selanjutnya (Rosady, 1997:73). 

 Krisis adalah suatu realitas yang harus dihadapi, ditanggulangi dan dicari 

jalan pemecahannya agar tidak merugikan perusahaan itu sendiri (Rosady, 1997: 

69). 

 Rosady Ruslan dalam bukunya Praktek dan solusi Public Relations dalam 

situasi krisis dan pemulihan citra, menyebut peristiwa-peristiwa yang berpotensi 

menjadi krisis antara lain: 

1. Masalah pemogokan atau perselisihan perburuhan 
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2. Produk kedapatan tercemar atau terkontaminasi menjadi racun yang 

membahayakan masyarakat sebagai konsumen 

3. Isu, desas desus rumor dan meluasnya berita yang bersifat negatif atau 

terciptanya opini public yanga kurang menguntungkan 

4. Masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan alam yang 

disebabkan ulah manusia serta kecelakaan industri 

5. Kecelakaan industri yang mengakibatkan kerugian harta benda dan korban 

jiwa serta menimbulkan peristiwa traumatik 

6. Perubahan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang 

menyebabkan pihak perusahaan mengalami kerugian atau  kebangkrutan 

bisnis 

7. Kegagalan dari suatu kampanye, promosi periklanan atau publikasi 

menimbulkan dampak 

Situasi krisis pada perusahaan akan menimbulkan hal–hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan intensitas masalah 

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

disebarkan melalui mulut ke mulut 

3. Mangganggu kelancaran kegiatan dan aktivitas bisnis sehari–hari, dan 

mengganggu nama baik serta citra perusahaan 

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

perusahaan secara total yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan 

5. Mengundang campur tangan pemerintah 



22 

6. Dampak krisis tidak hanya dirasakan perusahaan, namun juga publiknya 

(Rosady, 1997:73). 

Nashville, Institute of Crisis Management dalam Dan Lattimore at 

all,2010: 434, mengidentifikasi empat penyebab dasar terjadinya sebuah krisis 

perusahaan, yaitu: 

1. Bencana alam 

2. Kesalahan manusia 

3. Kesalahan mekanis 

4. Keputusan manajemen 

Steven Fink menjelaskan bahwa suatu krisis dapat dikategorikan dalam 

empat tahapan, yaitu: 

1. Masa prakrisis (predromal crisis stage) adalah awal mula kemunculan 

krisis kecil sebagai gejala awal (sign of crisis) 

2. Masa krisis akut (acute crisis stage), timbulnya masalah yang lebih fatal 

3. Masa akut kronis (chronic crisis stage), adalah masa pemulihan citra 

4. Masa resolusi krisis (crisis resolution stage) adalah masa kesembuhan dari 

krisis (Rosady, 1997:73). 

 
E6. Konsep Humas dalam Situasi Krisis 

 Humas sebagai divisi yang sangat penting dalam perusahaan dan 

berhubungan langsung dengan bidang–bidang lain, harus dapat melaksanakan 

tindakan–tindakan yang sesuai dengan situsi. Pada saat situasi krisis berlangsung, 

humas harus dapat melakukan hal–hal berikut : 
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1. Memperkecil stres yang dialami oleh senior management dalam 

mengambil keputusan 

2. Mengatur didirikannya emergency center 

3. Pemgumpulkan latar belakang informasi mengenai perusahaan untuk 

didistribusikan kepada media massa dan kelompok kepentingan lainnya 

4. Menjamin bahwa perusaan memperlihatkan konsekuensi dari krisis 

tersebut (Elvinaro,2009: 206). 

Adapun siklus manajemen yang biasa dilakukan oleh seorang humas 

dalam menghadapi situasi krisis adalah model Seitel, yaitu : 

1. Defining the problem or opportunity, mengidentifikasi sikap dan opini 

tentang isu, produk, kandidat atau perusahaan dalam pertanyaan dan 

penentuan masalah yang dihadapi 

2. Programming, hal ini merupakan punggung rencana formal, yang mana 

alamat kunci berada pada persetujuan khalayak, strategi, taktik, dan 

keberhasilan 

3. Action, adalah fase komunikasi yang merupakan implementasi program 

4. Evaluation, adalah langkah terakhir dari proses penilaian yang meliputi; 

apa yang dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan, dan bagaimana 

pengembangan di masa depan (Seitel P, 2000 : 178). 

  Seorang humas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sebuah 

organisasi harus dapat mendasarkan kegiatannya pada pengumpulan fakta (fact 

finding), definisi permasalahan, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi, 
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serta evaluasi seperti yang diperkernalkan Cultip dan Center dengan istilah proses 

public relations. Proses tebebut tersaji dalam bagan berikut : 

 
Proses Public Relations 

 
Pengumpulan fakta 

 
 

Definisi Permasalahan 
 
 

Perencanaan dan Program 
 
 

Aksi dan Komunikasi 
 
 

Evaluasi 
 

 Poses ini selalu diawali dan diakhiri dengan penelitian karena didalamnya 

mencakup pengumpulan fakta dan evaluasi yang semuanya hanya dapat dijawab 

melalui penelitian. Dari hasil penelitian ini, seorang humas sudah dapat 

mengemukakan timbulnya masalah dan sudah siap dengan langkah – langkah 

pemecahan dan pencegahan. Langkah–langkah tersebut dirumuskan dalam bentuk 

rencana dan program. Dari perencanaan kemudian menlangkah ke tahap aksi dan 

komunikasi yang berusaha menjawab pertanyaan “ how do we do, how great 

statement and say it “. Dan tahapan terakhir adalah evaluasi, dimana pada tahap 

ini humas melakukan evaluasi atas langkah–langkah yang telah diambil. Tahapan 

ini melibatkan pengukuran atas tindakan masa lalu (Seitel P, 2000 : 178). 
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Metode penanggulangan krisis lainnya, humas akan membentuk suatu 

program khusus seperti yang dilakaukan Ivy Lee, yaitu: 

1. Menghadapi krisis dengan sistem case by case 

2. Menunjuk salah seorang sebagai jubir bagi pihak ketiga 

3. Membuka pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, apa yang bisa 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

4. Tidak berspekulasi terhadap suatu peristiwa, baik mengenai jumlah 

kerugian yang diderita akibat krisis itu terjadi maupun dalam nilai uang 

dan meteri lainnya sebelum ada angka pasti 

5. Membuka semua saluran informasi, tetapi harus dikoordinasikan melalui 

juru bicara yang telah ditunjuk, agar tercipta satu sumber informasi yang 

terkendali mengenai tahapan krisis hingga penyelesaian 

6. Tindakan terakhir adalah mengawasi dan mengevaluasi masalah yang 

hendak dicapai atau yang belum diselesaiakan dalam upaya mengurangi 

dampak dan efek krisis. Sejauh mana kerugian yang diderita, baik 

perusahaan maupun masyarakat lainnya yang terseret menjadi korban dari 

krisis secara langsung dan tak langsung (Rosady,1997:83). 

 
E7. Konsep Kecelakaan Kerja 

 Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan 

tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas 

dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda 

(modul 1 tentang Dasar – Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 
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 Menurut Anton, kecelakaan kerja merupakan suatu yang tidak 

direncanakan, tidak terkontrol, dan tidak disukai, dimana keadaan tersebut 

mengganggu fungsi – fungsi normal seseorang atau sekelompok orang yang 

mengakibatkan cedera atau hampir cedera. 

 Kecelakaan kerja juga dapat diartikan suatu kejadian yang tidak 

dikehendaki dan secara tiba – tiba yang dapat mengakibatkan cedera termasuk 

penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda dan gangguan lingkungan atau 

kombinasi dari semua ini (modul 2 tentang Manajemen K3). 

 Sedangkan menurut UU RI No. 3 Tahun 1992 dan PER- O4 /MEN/ 1993  

kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk 

penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang 

terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah 

melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Beberapa penyebab dasar dari kecelakaan kerja meliputi beberapa faktor, 

diantaranya: 

1. Faktor manusia, yang meliputi kurangnya kemampuan fisik, mental dan 

psikologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, stres dan motivasi 

yang salah 

2. Faktor lingkungan, yang meliputi kepemimpinan atau pengawasan kurang, 

peralatan dan bahan kurang, perawatan peralatan yang kurang, dan standar 

kerja kurang 

Kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu : 
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1. Menurut jenis kecelakaan, meliputi jatuh, tertimpa benda jatuh, menginjak, 

terantuk, terjepit, gerakan berlebihan, kontak suhu tinggi, kontak aliran 

listrik dan kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi 

2. Menurut media penyebab, meliputi mesin, alat angkut atau alat angkat, 

peralatan lain, bahan, substansi dan radiasi, serta lingkungan kerja 

3. Menurut sifat cedera, meliputi patah tulang, keseleo, memar, amputasi, 

luka bakar, keracunan akut dan kematian 

4. Menurut bagian tubuh yang cedera, meliputi kepala, leher, badan, anggota 

gerak atas dan anggota gerak bawah 

 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maka perlu dilakukan upaya–

upaya pencegahan untuk memperkecil resiko. Diantaranya dengan melakukan 

beberapa cara yaitu  peraturan perundangan, standarisasi, pengawasan, penelitian 

teknik, riset medis, pelatihan psikologis, penelitin secara statistik, pendidikan, 

latihan–latihan, penggairahan dan asuransi (Sumadi: 2008) 

 

F. Batasan Konseptual  

F1.  Manajemen Media Relations 

 Manajemen media relations merupakan bagian dari public relations 

eksternal yang melibatkan proses manajemen di dalamnya untuk membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi 

antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi (Elvinaro, 

2009:179). 
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F2.  Humas 

 Humas merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, 

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interes publik dan 

melaksanakan program tindakan (komunikasi) untuk mendapatkan pemahaman 

dan pengertian public (Maria, 2002: 6). 

 
F3.  Krisis 

 Krisis adalah suatu saat goncangan atau kondisi dimana suatu perubahan 

yang sangat menentukan dapat terjadi, yakni suatu kemungkinan tegas yang dapat 

membawa hasil yang sangat diharapkan dan positif (Rosady, 1997:73). 

 
F4.  Kecelakaan Kerja  

 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 

sejak seseorang meninggalkan rumah menuju tempat kerja, dan kembali ke rumah 

menempuh jalan yang biasa sehari-hari (Soehatman, 2008). 

 

G. Metode Penelitian 

G1. Tipe dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

metode pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau kegiatan 

sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti secara sistematis dan faktual (Kriyantono,2008: 37). 
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 Sedangkan metode pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan untuk 

mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam 

konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar dan berusaha untuk 

menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu 

diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya (Afriani. 2009). 

 
G2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di PT. Pindad Persero, JL. Panglima Sudirman 

No. 1 Turen–Malang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 

Januari 2011. 

 
G3. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Kedudukan peneliti sekaligus bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul 

data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelopor hasil penelitianya. 

 Ciri–ciri umum manusia sebagai instrument yang mencakup segi 

responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan diri 

atas pengetahuan, memproses dan megihtisarkan, dan memanfaatkan kesimpulan 

untuk mencari respons yang tidak lazim atau indiosntronik (Moleong. 2007 : 168). 

 
G4. Informan Penelitian 

 Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Sedangkan 

teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan snowball sampling. Yaitu pengambilan sampel sumber data yang 

pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan 
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karena dari jumlah sumber data yang diteliti tersebut belum mampu memberikan 

data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2009: 54).  

 
G5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam 

suatu topik tertentu (Kriyantono,2008: 64).  

Penelitaian ini menggunakan 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 manajemen media 

relations yang dilakukan humas PT. Pindad dalam menghadapi situasi 

krisis. 

2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan pada 

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

atau karya–karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009: 82). 

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara untuk 

mengumpulkan data tentang profil perusahaan.  
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G6. Teknik Analisa Data 

 Dalam hal ini peneliti menganalisa data dengan metode kualitatif yaitu 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan 

pada angka (Sugiyono, 2009:9). Serta menggunakan tipe diskriptif. Tujuan dari 

analisa data ini adalah menyerhanakan data agar mudah dipahami. Penyajian data 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses 

dalam bentuk induksi, yakni kumpulan data, pemberian interpretasi terhadap 

kumpulan data dan akhirnya menciptakan konsep (konseptualisasi). Induksi yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah ketika peneliti mengumpulkan dan menyajikan 

“tumpukan data”, sebagai tahap awal (Hamidi, 2010:65-66).  

 
G7. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu teknik untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2009: 127). 

 Untuk mengukur derajat keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan sumber data lain yaitu Wahyu Nurdiyanto, wartawan Surya yang 

menulis berita tentang kecelakaan kerja Juni 2010 dan dokumen yang dimiliki PT. 

Pindad Turen. 

 

 


