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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdirinya sektor industri semakin pesat di Indonesia pada saat ini, mulai 

dari industri kecil, industri sedang dan industri besar, bahkan juga “home 

industry” yang banyak dikerjakan oleh masyarakat. Sumber daya alam di 

Indonesia sangat banyak sekali, kaya akan hasil alam, mineral, bahan tambang 

dan lain-lain, sehingga sumber daya manusia di Indonesia harus bisa 

mengelolahnya menjadi suatu nilai perkonomian. Meningkatnya perekonomian di 

suatu wilayah akan berpengaruh besar untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih 

baik, baik dalam sektor pendidikan, pembangunan dan lain-lain. Kabupaten 

Gresik adalah kota yang termasuk mempunyai potensi sumber daya alam yang 

cukup banyak. 

Gambaran perkembangan bidang industri di Kabupaten Gresik yang 

pertama yang dapat dilihat adalah pertumbuhan jumlah unit industrinya baik 

industri dalam skala menengah atas (besar), pertumbuhan investasinya, nilai 

produksi yang di hasilkan, dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap. 

Dan yang kedua adalah perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) 

atas dasar harga berlaku dan konstan dari seluruh kegiatan industri di Kabupaten 

Gresik. Perkembangan yang positif dari berbagai ragam jenis industri ini juga 

ditunjang dari ketersedian dari bahan baku industri yang cukup banyak di 

Kabupaten Gresik, seperti;  bahan baku galian golongan C seperti; batu gamping, 
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fosfat, dolomit, pasir swakarsa, dan bahan galian lainnya baik untuk industri 

bahan bangunan, semen kertas, cat, kaca dan kegiatan industri lainnya, yang 

cadangannya relatif sangat banyak (perkembangan pertambangan dan energi), 

hutan dan kayu jati unggul untuk bahan industri kayu dan industri kertas, Hasil 

pertanian tembakau untuk industri tembakau, siwalan untuk kegiatan industri 

minuman khas Gresik, dan berbagai bahan baku olahan lainnya. (Sumber : Profil 

Kabupaten Gresik) 

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang 

yang lebih tinggi kegunaannya. Definisi mengenai industri bermacam-macam 

namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari 

beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati 

areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa. (sumber: 

pengertian, definisi, macam, jenis, dan penggolongan industri di Indonesia dan 

perekonomian bisnis : diakses hari selasa tanggal 5 april 2011, pukul 15.30) 

Pada awal Kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di 

bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953 

merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten 

Surabaya dihapus dan sebagai penggantinya adalah Kabupaten Gresik, dengan 

Bupati pertama H. Soeflan. Kawasan permukiman semakin melebar, dan bahkan 

pusat pemerintahan dipindahkan ke Kawasan Bunder. Gresik dikenal sebagai 

salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Beberapa industri di Gresik 

antara lain Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex, Industri 
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perkayuan atau Plywood dan Maspion. Gresik juga merupakan penghasil 

perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, maupun perikanan 

darat. Di Kabupaten Gresik juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Gas 

dan Uap berkapasitas 2.200 MW. (Sumber : Sejarah Kabupaten Gresik : diakses 

hari jum’at, tanggal 21 januari 2011, pukul 14.20)  

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota 

Surabaya. Dimana Kota Surabaya adalah  ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa 

Timur dan kawasan Indonesia Timur. Disamping Kabupaten Gresik daerah lain 

yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyanggah Kota Surabaya adalah 

Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini 

dikenal dengan istilah kawasan Gerbangkertosusila. Fungsi wilayah penyanggah 

bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten 

Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan 

industri Kota Surabaya yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan 

kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Hampir sepertiga 

bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu 

sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, 

Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta 

Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. 

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka  

Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan 

internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif 

terbaik untuk investasi atau penanaman modal. 



4 
 

Dalam struktur ekonominya, sumbangan sektor industri selalu menempati 

urutan yang terbesar. Di daerah ini terdapat lebih dari 420 industri besar dan 

sedang. Banyaknya industri membawa percepatan industri baru. Sektor industri 

diharapkan terus memacu perekonomian Gresik, karena mampu menyerap tenaga 

kerja dan menggerakkan sektor ekonomi lain. Begitu pula, sektor perdagangan, 

hotel dan restoran menempati urutan kedua dalam kontribusi terhadap total PDRB 

(produk domestik regional bruto atau pendapatan kotor  suatu daerah) dan erat 

kaitannya dengan sektor industri (sumber: Selintas hasil pembangunan Kabupaten 

Gresik Tahun 2010 : diakses hari jum’at tanggal 21 januari 2011, pukul 16.30). 

Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Gresik memiliki potensi akses 

regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan 

perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Surabaya mengalami 

kejenuhan. Disamping itu Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang 

berpengalaman didalam mengelola kegiatan industri besar dan telah memiliki 

reputasi nasional hingga internasional  selama puluhan tahun,  seperti industri 

Semen Gresik dan Petrokimia Gresik. 

Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, 

seperti; akses jalan tol menuju kota Surabaya, jarak yang relatif dekat dengan 

pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, jalan beraspal dan angkutan umum keseluruh 

pelosok wilayah kecamatan,  dan sarana transportasi laut yang  memadai berupa 

pelabuhan atau dermaga, Gresik siap menunjang aktivitas perdagangan dalam 

taraf internasional. 
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Kabupaten Gresik juga siap go international karena merupakan Kabupaten 

satu-satunya, di luar kota Surabaya, yang memiliki pelabuhan khusus kegiatan 

industri yang dapat digunakan bongkar muat dalam skala besar seperti log dan 

kayu masak, plywood, bahan baku batu bara atau BBM, semen, pupuk, dan hasil 

industri lainnya serta aktivitas penumpang umum meskipun belum setaraf 

pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Beberapa pelabuhan atau dermaga yang 

dimiliki, seperti dermaga milik PT. Petrokimia Gresik dapat disandari kapal 

sampai 40.000 DWT. Dermaga PT. Semen Gresik 10.000 DWT, sedangkan 

dermaga-dermaga swasta lainnya hanya bisa disandari kapal 10.000 DWT ke 

bawah. ( Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2011-2015) 

Demikian pula dengan keberadaan humas pemerintahan kabupaten Gresik 

yang mempunyai peran sentral dalam pemerintahan kabupaten Gresik. Selama ini 

kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu kota industri yang ada di Jawa Timur. 

Hal ini terbukti dengan hasil penelitian Soegeng Soerjadi Syndicate bahwa sampai 

tahun 2010 tercatat lebih dari 420 industri sedang dan besar. Kondisi ini semakin 

tahun terus semakin meningkat. 

(sumber:http://203.77.237.21/einvest/homepage/3525/umum/0/investasi.htm, 

diakses tanggal 21 januari 2011, pukul 16.35 WIB) 

Akan tetapi, dalam konteks Kabupaten Gresik selama ini justru lebih 

dikenal sebagai kota santri, karena di Kabupaten Gresik terdapat 2 makam wali 

songo yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri serta ada juga 

penyebar agama Islam pertama di pulau jawa yakni Siti Fatimah binti Maimun, 

serta masih banyak lagi makam-makam penyebar agama Islam. Sedangkan Gresik 

http://203.77.237.21/einvest/homepage/3525/umum/0/investasi.htm
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sebagai kota industri belum mampu diketahui secara luas oleh khalayak, sehingga 

menjadi penting untuk disusun upaya-upaya terstruktur oleh humas pemkab 

Gresik agar potensi yang dimiliki dalam bidang industri lebih mampu dilihat 

secara baik oleh masyarakat dan pihak eksternal yang sekiranya mampu 

memberikan konstribusi positif dalam kemajuan pemerintahan Kabupaten Gresik 

kedepannya. Dalam membangun citra Gresik menjadi kota industri  ini tidak akan 

mengubah citra Gresik yang sekarang yaitu sebagai kota santri, jadi Kabupaten 

Gresik diharapkan lebih dikenal di masyarakat mempunyai image, baik menjadi 

kota santri dan kota industri menjadi seimbang dan dapat diterima oleh  khalayak.  

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, peneliti kemudian memiliki 

ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam tentang Upaya Humas Pemerintah 

Kabupaten Gresik Dalam Membangun Citra Gresik Sebagai Kota Industri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu bagi peneliti untuk 

merumuskan permasalahan agar lebih fokus dan lebih mendalam. Adapun 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Upaya apa yang dilakukan oleh 

humas pemerintah kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik sebagai kota 

industri?” 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka  tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya humas pemerintah kabupaten 

Gresik dalam membangun citra Gresik sebagai kota industri.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa 

ilmu komunikasi khususnya kosentrasi Public Relations yang ingin 

melakukan penelitian sejenis. Dan penelitian juga diajukan untuk 

memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dalam jurusan Ilmu 

komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan 

informasi.serta sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan dan upaya-

upaya humas pemerintah kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik 

sebagai kota industri 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Fungsi dan Peranan Humas 

Fungsi merupakan masalah kegunaan humas itu sendiri dalam 

mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan publiknya baik 

internal maupun ekstrnal  dalam upaya meningkatkan opini publik yang 

menguntungkan perusahaan atau organisasi. 

Mengutip Rosady Ruslan (2010:19),  Menurut pakar Humas 

Internasional, Cutlip dan Centre, and Canfield (1982) fungsi public 

relations dapat dirumuskan  sebagai berikut: 
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1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi). 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi 

dengan publiknya yang merupakan khlayak sasaran. 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi 

yang diwakilinya atau sebaliknya. 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran 

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

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

informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke 

publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua 

belah pihak. 

Mengutip dalam Muslimin (2004:24), secara umum fungsi Humas 

atau PR, menurut Rex. F. Harlow meliputi : 

a. PR sebagai methode of communication 

PR atau Humas merupakan rangkaian atau sistem kegiatan (order or 

system of action), melalui kegiatan komunikasi secara khas. Artinya 

sebagai metode komunikasi terdapat makna bahwa setiap pimpinan 

dari sebuah organisasi bagaimanapun kecilnya dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi PR. 
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b. PR sebagai state of being 

Dalam pengertian ini adalah perwujudan suatu kegiatan komunikasi, 

yang “dilembagakan” ke dalam bentuk biro, bagian, devisi atau seksi 

itulah dimaksudkan sebagai “state of being” dalam sistem 

manajemen kehumasan. Artinya terdapat orang yang memimpin atau 

pejabat humas suatu lembaga tertentu. 

Berdasarkan beberapa fungsi humas yang telah disebutkan diatas, 

maka untuk memahaminya perlu dijelaskan pula peran humas. Beberapa 

peranan humas berdasarkan atas fungsi-fungsi humas sebagai berikut: 

1. Humas sebagai Communicator artinya kemampuan sebagai 

komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui 

media cetak atau elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap 

muka dan sebagainya. Di samping itu juga bertindak sebagai 

mediator dan sekaligus persuader. 

2. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publik internal maupun 

eksternal sebagai target sasaran. Juga, berupaya menciptakan saling 

pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara 

kedua belah pihak tersebut.  

3. Peranan Back Up Management, yaitu sebagai pendukung dalam 

fungsi manajemen organisasi atau lemabaga. 

4. Membentuk Good Image Maker, artinya menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus 
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menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama 

baik lembaga atau organisasi dan produk yang diwakilinya. ( Rosady 

Ruslan, 2010:26-27) 

2. Tujuan Humas 

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 (2001:34,38). Maka kegiatan public relations harus dikerahkan 

kedalam ataupun luar perusahaan atau lembaga atau organisasi, yaitu: 

a. Internal Public Relations 

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. 
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b. 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. 

Sedangkan menurut Rosady Ruslan (2010: 27) salah satu tujuan 

humas adalah Good Image Maker atau menciptakan citra atau publikasi 

yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi tujuan 

utama bagi aktivitas Public Relations dalam melaksanakan manajemen 

kehumasan membangun citra atau nama baik lembaga atau organisasi 

dan produk yang mewakilinya.  

Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan humas adalah dituntut 

untuk mengembangkan dan membangun hubungan baik tidak hanya 

dengan satu pihak tapi juga dengan berbagai pihak yang jadi publiknya. 

Serta menciptakan citra positif adalah salah satu tujuan utama, dengan 

pengertian bahwa humas adalah fungsi yang melekat dan tidak lepas dari 

manajemen organisasi. 

3. Upaya Humas 

Upaya-upaya humas adalah upaya yang terencana dan 

berkesinambungan yang berarti humas merupakan serangkaian kegiatan 

yang diorganisasikan sebagai suatu rangkaian kampanye atau program 

terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan 

teratur. (Frank Jefkins, 2001:9). 
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Upaya humas merupakan serangkaian usaha atau kegiatan humas 

untuk memperoleh penilaian dan feedback yang digunakan sebagai input 

informasi, artinya mengetahui bagaimana sebenarnya didalam 

masyarakat dan output dari totalitas kegiatan perusahaan atau organisasi 

tersebut. Sehingga membangkitkan opini publik yang positif terhadap 

perusahaan atau instansi. 

4. Humas dalam Pemerintahan 

Keberadaan humas tidak hanya pada sebuah perusahaan, akan 

tetapi juga dibutuhkan oleh instansi atau lembaga pemerintah. Humas 

dalam instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan 

operasional dalam upaya menyebarluaskan serta mempublikasikan 

tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan yang 

ditujukan baik untuk hubungan masyarakat. 

Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat 

menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan 

dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan  

tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kepemerintahanya. Mengutip dari 

Rosady Ruslan (2010:341,342), Menurut John D. Millet dalam bukunya, 

Management in Public Service the Quest for Effective Performance, 

artinya humas atau PR dalam dinas instansi atau lembaga 

kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas 

utamanya, yaitu sebagai berikut: 
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1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan 

aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public 

desires and aspiration). 

2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi 

apa sebaiknya dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah 

seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public 

about what is should desire). 

3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan 

yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat 

pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and 

government official). 

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah 

diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang 

bersangkutan (informing and about what an agency is doing). 

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

dari pihak humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan 

dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja 

tersebut. 

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 

mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta 
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pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, sosial, 

budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan 

nasional. 

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah 

yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam 

melaksanakan tugas serta kewajibanya masing-masing. 

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 : 

1. Active cooperation on action programs (mensosialisasikan program-

program pemerintah agar mendapat dukungan penuh dari rakyat). 

2. Compliance in regulatory program (mengkampanyekan peraturan-

peraturan pemerintah serta perundang-undangan baru agar diketahui 

dan dipatuhi masyarakat). 

3. Voter support for the incumbent administration’s policies 

(mengupayakan agar pemilih mendukung kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang tengah berkuasa). 

Humas dapat merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools 

or chanel of government publication) untuk memperlancar jalannya 

interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembagunan 

nasioanal melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau 

elektronik dan hinggga menggunakan media tradisional lainya (wayang 
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kulit atau wayang golek dan lain sebagainya). (Rosady Ruslan, 

2010:342).  

a. Fungsi Humas Pemerintah 

Secara garis besarnya humas mempunyai peran ganda: yaitu 

fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai 

dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada 

masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib 

menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan 

demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. 

Dalam bukunya Manajemen Public Relatios dan Media 

Komunikasi, Rosady Ruslan (2010:343,344) menyebutkan Fungsi 

pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

2. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau 

informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program 

kerja secara nasional kepada masyarakat. 

3. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang 

proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di 

satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan 

keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. 

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik 
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pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah atau BUMN 

tersebut, menyangkut beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya 

memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat 

umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasaranya. 

Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan 

kemudian memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat 

dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan 

sasaran instansi atau lembaga yang diwakilinya. 

2. Tugas strategisnya (jangka panjang) humas, yakni berperan serta 

secara aktif dalam proses pengambil keputusan (decision making 

process), memberikan sumbang saran, gagasan dan hingga ide-

ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja 

instansi atau lembaga yang bersangkutan dan hingga pelaksanaan 

pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk 

menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif. 

b. Kegiatan Humas Pemerintah 

Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya, secara 

rutin. Menurut Rosady Ruslan (2010:345,346) yaitu sebagai berikut: 
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1. Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara 

kebijaksanaan pimpinan lembaga atau instansi dengan khalayak 

eksternal dan internal. 

2. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik 

bersumber dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak 

publiknya. 

3. Menyelenggarakan pendokumentasaian setiap ada publikasi dan 

peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan 

instansi atau lembaga. 

4. Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari 

berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan 

lembaga atau instansi atau mengenai pembentukan opini 

publiknya. 

5. Kemapuan membuat produk publikasi humas, misalnya kliping, 

press release, news letter, majalah PR internal, bulletin, brosur, 

poster dan lain sebagainya. 

Sedangkan mengutip dalam buku Listianingsih, Frida 

Kusumastuti dan Ratih (2007:8.5), menurut Stephen Stockwell 

(2000) menyatakan bahwa pada prinsipnya kegiatan kehumasan di 

pemerintahan merupakan pekerjaan-pekerjaan untuk mengelolah tiga 

hal, yaitu: 

1. Mengelolah hubungan dengan media guna menyampaikan 

informasi-informasi yang bersifat politis. 
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2. Mengelola kegiatan-kegiatan lobbying yang dilakukan oleh 

berbagai kelompok kepentingan yang ada. 

3. Mengelola teknik kampanye dalam Pemilu sebelum sebuah 

pemerintahan (baru)  terbentuk.  

c. Citra 

Dalam buku Strategi Public Relations karangan Sandra 

Oliver (2007:50), definisi citra adalah suatu gambaran tentang 

mental, ide, yang dihasilkan oleh imaginasi atau kepribadian yang 

ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi dan 

sebagainya. 

Dari definisi lain, menurut Muslimin (2004:93), citra adalah 

tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang 

hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau 

PR. Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat 

diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik 

positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak 

sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya. 

Mengutip dalam buku Rosady Ruslan (2010:77,78,79), 

menurut frank Jefkins, dalam bukunya Hubungan Masyarakat 

(Intermasa, 1992) ada beberapa jenis citra (image) yang dikenal 

didunia aktivitas hubungan masyarakat (public relations), dan dapat 

dibedakan satu dengan yang lain sebagai berikut : 
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a. Citra Cermin (Mirror Image) 

Pengertian disini bahwa citra cermin yang diyakini oleh 

perusahaan bersangkutan , terutama para pimpinanya yang selalu 

merasa dalam posisi baik tanpa mengacuhkan kesan orang luar. 

Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra 

masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan 

dengan kenyataan citra di lapangan, bisa terjadi justru 

mencerminkan “citra” negatifnya yang muncul. 

b. Citra Kini (Current Image).  

Adalah sebuah kesan yang diperoleh dari orang lain tentang 

perusahaan atau organisasi maupun hal lain yang berkaitan 

dengan produknya. 

c. Citra Keinginan (Wish Image). 

Citra kenginan adalah hal seperti apa yang di inginkan dan 

dicapai oleh manajemen perusahan, atau suatu produk yang ingin 

di perkenalkan dan di harapkan bisa di terima dengan respon 

yang positif oleh publik atau masyarakat umum lainnya. 

d. Citra Perusahaan (Coorporate Image). 

Citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan, bagaimana 

menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih di kenal serat di 

terima oleh publiknya. Dalam hal ini pihak humas atau PR juga 

berupaya bahkan bertanggung jawab untuk mempertahankan citra 

perusahaan atau organisasinya. 
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e. Citra Serbaneka (Multiple Image). 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan dimana  

seorang humas menampilkan identitas perusahaan melalui media 

seperti atribut, logo, brand’s name yang secara umum termasuk 

citra perusahaan. 

f. Citra Penampilan (Performance Image). 

Citra penampilan adalah lebih ditujukan kepada subjeknya, 

bagaimana kinerja atau performance para professional pada 

perusahaan yang bersangkutan, seperti pemberian kualitas 

pelayanan pada publik juga pada pelanggan. 

d. Membangun Citra 

Menurut Firmanzah (2007:286), definisi membangun citra 

adalah membangun kepercayaan publik. Citra adalah kesan yang 

sengaja diciptakan oleh organisasi atau lembaga, pengertian citra itu 

sendiri abstrak atau intangible, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari 

penilaian, baik semacam tanda respek dan rasa hormat, dari publik 

sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan dilihat 

sebagai sebuah badan usaha atau personelnya yang baik, dipercaya, 

professional dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang 

baik. 

Upaya Membangun Citra adalah kesan yang diupayakan 

organisasi atau lembaga agar tercipta citra positif. Menurut Muslimin 

dalam bukunya Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian 
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(2004:91,96), dalam membangun citra perusahaan atau organisasinya 

disebut dengan (coorporate image develop). Multiple Image (citra 

serbaneka) merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas, 

misalnya bagaimana pihak humas atau PR-nya akan menampilkan 

(awereness) terhadap identitas, atribut logo, brand’s name, seragam 

(uniform) para front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor dan 

penampilan para profesionalnya, kemudian diunifikasikan atau 

diidentikkan kedalam suatu citra serbaneka (multiple image) yang 

diintegrasikan terhadap citra perusahaan (corporate image develop). 

e. Faktor Pembentuk 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  
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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.  

F. Definisi Konseptual 

Upaya Humas dalam Membangun Citra 

Upaya humas merupakan serangkaian usaha atau kegiatan humas 

untuk memperoleh penilaian dan feedback yang digunakan sebagai input 

informasi, artinya mengetahui bagaimana sebenarnya didalam masyarakat 

dan output dari totalitas kegiatan perusahaan. Sehingga membangkitkan 

opini publik yang positif terhadap perusahaan atau instansi. 

Membangun citra adalah membangun kepercayaan publik, dalam 

upaya membangun citra adalah kesan yang diupayakan organisasi atau 

lembaga agar tercipta citra positif. Dalam membangun citra perusahaan atau 

organisasinya disebut dengan (coorporate image develop). Sehingga upaya 
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humas pemerintahan Kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik 

sebagai kota industri mudah di terima oleh khalayak atau masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

G.1. Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana upaya PR atau humas pemerintah 

Gresik untuk membangun citra Gresik sebagai kota industri. 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 upaya humas pemerintah Kabupaten Gresik 

dalam membangun citra Gresik sebagai kota industri. (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 upaya PR atau 

humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik 

sebagai kota industri. 

G.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintahan Kabupaten 

Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no. 245 Gresik – Jawa Timur 

dengan bagian humas pemerintah Kabupaten Gresik. Waktu 
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pelaksanaanya dilaksanakan pada akhir bulan Februari–Mei 2011. 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui 

upaya seperti apa yang digunakan pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

rangka membangun citra Gresik sebagai kota industri, karena Gresik 

termasuk sebagai penyanggah perekonomian Jawa Timur. 

G.3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang-orang 

yang menguasai dalam memberikan informasi tentang upaya humas 

pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik sebagai 

kota industri.   

Pengambilan subyek penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan 

diatas maka peneliti menentukan 3 informan yaitu : 

1. Kepala Subbagian Penjaringan Informasi dan Pemberitaan  

2. Kepala Subbagian Penanganan Pengaduan Masyarakat  

3. Kepala Subbagian Protokol dan Dokumentasi 

Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang 

jumlahnya lebih dari satu, yaitu peneliti melibatkan tiga kepala 

subbagian humas pemerintah Kabupaten Gresik sebagai subyek 

penelitian, karena untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan 

humas pemerintahan Kabupaten Gresik dalam membangun citra Gresik 

sebagai kota industri. Tiga kepala subbagian humas diharapkan dapat 
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memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena bahwa 

subbagian humas pemerintah Kabupaten Gresik dianggap lebih 

memahami dan mengetahui tentang seluk beluk humas pemerintah 

Kabupaten Gresik dan mengetahui program serta upaya yang akan 

dilakukan dalam membangun citra Gresik sebagai kota Industri. 

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 upaya apa saja yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam membangun citra 

Gresik sebagai kota industri. 

G.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka keperluan penelitian ini maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Mengutip dalam Jalaludin Rakhmat (2009:83), menurut Karl 

Weick (dikutip dari Seltiz, Wrightsman, dan Cook 1976: 253) 

mendefinisikan observasi sebagai “pemilihan, pengubahan, 

pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan 

empiris”. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

tentang upaya humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

membangun citra Gresik sebagai kota industri. Mengutip dalam 
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Sugiyono (2009:228), Menurut Patton dalam Nasution 1988, 

manfaat menggunakan observasi adalah : 

a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi 

akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. 

b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan 

sebelumnya. 

c. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang 

atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada 

dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena 

itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.  

2. Wawancara 

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. (Sugiyono.2008:72) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara semiterstruktur yang masuk dalam kategori in-dept 

interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alasan peneliti 

menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk mendapatkan data 
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yang valid, objektif, dan data yang maksimal yang dilakukan 

dengan cara tatap muka (face to face). Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan kepala subbagian humas penjaringan informasi 

dan pemberitaan, kepala subbagian penanganan pengaduan, kepala 

subbagian protokol dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan 

wawancara sesuai dengan fokus penelitian dan menggunakan 

panduan wawancara. Sehingga data yang dikumpulkan berkaitan 

dengan upaya humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

membangun citra Gresik sebagai kota industri.  

3.  Dokumentasi 

Menurut Hamidi (2007:140), teknik dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah 

tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain. Alasan 

digunakannya teknik ini adalah sebagai pendukung untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi, serta menambah informasi. Dokumen yang di perlukan 

antara lain profil Kabupaten Gresik, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 2011-2015 (RPJMD), dokumen keorganisasian 

yang berbentuk bagan-bagan, dokumentasi berupa foto kegiatan 

humas, dan data tentang upaya humas pemerintahan Kabupaten 

Gresik dalam membangun citra Gresik sebagai kota industri. 
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G.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan oleh peneliti untuk dapat menarik 

kesimpulan-kesimpulan. Dalam penelitian komunikasi kualitatif, 

sebagaimana dalam penelitian kualitatif di dalam cabang ilmu yang 

lain, dikenal banyak jenis teknik analisis data yang semuanya sangat 

tergantung pada tujuan penelitian. Kendati demikian analisis data 

dalam penelitian komunikasi kualitatif, menurut Pawito dalam bukunya 

Penelitian Komunikasi Kualitatif (2007:101), penelitian komunikasi 

kulitatif pada dasarnya dikembangkan dengan  maksud hendak 

memberikan makna (making sense of) terhadap data, menafsirkan 

(interpreting), atau mentransformasikan (transforming) data ke dalam 

bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang 

bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang akhirnya sampai 

pada kesimpulan-kesimpulan final. Analisa data yang digunakanan 

harus berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan, analisis data yang 

digunakan adalah : 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses memilih data untuk memfokuskan 

perhatian, menyederhanakan, mengabstaksikan serta 

menstranformasikan data yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan yang sangat banyak dan rumit. Peneliti akan meminta 

data melalui wawancara dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan upaya humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam 
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membangun citra Gresik sebagai kota industri kepada kepala sub 

bagian protokol dan dokumentasi, kepala sub bagian penjaringan 

informasi dan pemberitaan, kepala sub bagian penanganan dan 

pengaduan. Peneliti akan mengolah dan memilah data yang telah 

diperoleh sebagai bahan analisis terhadap fokus penelitian.  

b. Data Display 

Data display yaitu penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin 

mudah untuk dipahami. Peneliti juga akan menyajikan data yang 

ada hubungannya dengan fokus penelitian dan kemudian dianalisis 

dengan kajian pustaka atau teori-teori yang relevan dengan 

penelitian ini.  

c. Verifikasi Data 

Verifikasi data (conclusion drawing) adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi (proses mendapatkan 

bukti-bukti). Penarikan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan 

analisis, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai 

proses upaya humas pemerintahan Kabupaten Gresik dalam 

membangun citra Gresik sebagai kota industri. (Sugiyono.2008:92-

99)  
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Tabel  1 

Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data Penyajian data

Reduksi data
Kesimpulan-kesimpulan

Penarikan verivikasi

(Miles dan Huberman, 1992;16,20) 

 

G.5. Teknik Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi data, dimana pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan metode 

Triangulasi Teknik yaitu menguji krediabilitas data dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. (Sugiyono.2008:127). 

Triangulasi metode menunjuk pada upaya peneliti membandingkan temuan data 

yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, (misalnya catatan 

lapangan yang dibuat selama melakukan observasi) dengan data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode lain (misalnya transkip dari in-dept interview) 

mengenai suatu persoalan dan dari sumber yang sama.  

Dalam hal ini, peneliti sebenarnya berusaha menguji seberapa tingkat 

validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Menurut Pawito (2007:99) triangulasi metode menjadi sangat urgen dalam 
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penelitian komunikasi kualitatif yang menggunakan lebih dari satu jenis metode. 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi sebelum melakukan penelitian, 

sehingga akan diperoleh pengalaman langsung dan lebih mampu memahami  

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Wawancara dilakukan secara 

langsung oleh peneliti melalui informan yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Melalui wawancara peneliti akan mendapatkan beberapa informasi data, berupa 

ungkapan atau pernyataan langsung dari informan. Untuk memperkuat data 

penelitian, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai pendukung 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta 

menambah informasi dan mendukumentasikanya berupa foto. 

Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul sebagai langkah 

selanjutnya adalah mengatur dan menentukan urutan data, memilah dan 

merangkum data-data yang penting yang kemudian diuraikan dengan 

mempergunakan analisis deskriptif kualitatif. Jumlah pertanyaan yang diajukan 

kepada informan adalah 10 pertanyaan dan setelah itu berkembang sesuai dengan 

kebutuhan mengingat peneliti menggunakan wawancara semiterstrukur, tetapi 

tanpa mengurangi ke dalaman fokus penelitian. 

Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang jumlahnya 

lebih dari satu, yaitu peneliti melibatkan tiga kepala subbagian humas pemerintah 

Kabupaten Gresik sebagai subyek penelitian, karena untuk mengetahui upaya apa 

saja yang dilakukan humas pemerintahan Kabupaten Gresik dalam membangun 

citra Gresik sebagai kota industri. Tiga kepala subbagian humas diharapkan dapat 
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memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti karena bahwa subbagian 

humas pemerintah Kabupaten Gresik dianggap lebih memahami dan mengetahui 

tentang seluk beluk humas pemerintah Kabupaten Gresik. Sehingga dapat 

diketahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

membangun citra Gresik sebagai kota industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


