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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Secara umum, Rachmadi (1992), menjelaskan bahwa sasaran kegiatan 

kehumasan, baik swasta maupun pemerintah adalah menciptakan opini publik 

yang menguntungkan bagi instansi atau lembaga pemerintah. Menciptakan opini 

publik membutuhkan keahlian humas dalam mengupayakan komunikasi yang 

harmonis dengan publik untuk memperoleh good will, kerja sama dan 

kepercayaan serta dukungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Melalui opini publik, humas dapat mengetahui isu apa saja yang beredar 

di masyarakat serta kecenderungan arah isunya pada pemberitaan media massa. 

Berdasarkan informasi yang ada, dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk untuk 

mengetahui bagaimana lembaga di mata publik eksternal. Isu positif akan 

menciptakan opini publik yang positif, sebaliknya isu negatif akan menciptakan 

opini publik yang negatif.  

Menjadi tugas humas dalam mengelola isu pada pemberitaan media 

massa sehingga informasi yang beredar di masyarakat merupakan informasi yang 

benar. Mengelola isu dilakukan dengan cara mengindentifikasi, mengevaluasi 

dan merespon isu-isu kebijakan publik yang harus didukung melalui hubungan 

dengan publik (masyarakat luas) yang sudah terjalin baik sebelumnya.  
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Humas tidak sekedar bekerja pada saat isu negatif beredar di masyarakat, 

tetapi humas juga harus memantau dan mengelola isu, baik isu positif maupun 

isu negatif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada program 

atau kebijakan selanjutnya.  

Media massa memegang peran dalam penyebaran isu yang beredar 

sampai ke masyarakat. Isu yang bermunculan di berbagai pemberitaan di media 

massa tidak jarang menuai kontroversi yang dipicu karena adanya kepentingan 

yang berbeda-beda dari beberapa pihak terhadap permasalahan yang ada.  

Di sisi lain, keuntungan juga didapatkan humas adanya media massa 

dalam membantu melaksanakan tugasnya sebagai komunikator untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tanpa harus mendatangi 

perseorangan secara langsung dan menyampaikan informasi terkait dengan 

segala aktifitas atau kegiatan pada lembaga pemerintah. 

Kini media massa tidak hanya dalam bentuk cetak maupun elektronik, 

media massa online hadir untuk melengkapi fungsi kedua media massa 

sebelumnya. Sudah tidak dapat dihindari lagi isu-isu yang ada di media massa 

akan tertutupi dari masyarakat. Karena dengan kelebihan yang dimiliki, media 

online akan memberitakan terkait isu tertentu dalam hitungan detik saja yang 

akan dengan mudah langsung diketahui oleh publik atau masyarakat.  

Banyak keuntungan yang didapatkan karena hadirnya media online untuk 

memenuhi kebutuhan publik terhadap informasi. Terutama keterbaruan informasi 

yang menjadi keunggulan dibandingkan media konvensional yang lebih dulu 
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hadir untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik. Tetapi pada 

kenyataannya media online hanya mengutamakan keterbaruan informasi dan 

justru menghilangkan keakuratan data yang seharusnya menjadi unsur yang tetap 

diutamakan dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan 

fungsinya.  

Tidak jarang publik harus membuka lebih dari dua atau tiga portal media 

online untuk memvalidasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah satu 

portal media online. Sehingga, publik tetap beracu pada media konvensional, 

seperti surat kabar yang sudah dapat diakui keakuratan informasinya 

dibandingkan yang disajikan dalam portal media online. Jika memang harus 

melihat portal media online, mungkin hanya dijadikan sebagai informasi 

pelengkap karena keunggulannya dalam keterbaruan menyajikan sebuah 

informasi.  

Sekarang ini, portal media online baru terus bermunculan. Informasi yang 

disajikannya harus diimbangi dengan keakuratan data agar tidak menimbulkan 

multitafsir. Kebanyakan portal media online sekarang ini untuk memberikan 

informasi terbaru, keakuratan data menjadi dikesampingkan. Untuk menghindari 

pemberitaan yang mengarah pada isu yang merugikan, disinilah tugas humas 

mengelola  pemberitaan yang ada pada berbagai media massa, baik cetak, 

elektronik maupun online. 

Sama seperti pemberitaan yang ada di media massa akhir-akhir ini. 

Pemerintah Kota Malang dengan program revitalisasi Hutan Kota Malabar 
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menjadi bahan perbincangan di berbagai media massa, baik cetak, elektronik 

ataupun online. Program revitalisasi Hutan Kota Malabar adalah salah satu upaya 

pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mewujudkan Kota Malang sebagai 

Green City (Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/tag/green-

city/#axzz4VnWLNTV7). Program revitalisasi ini terlaksana atas kerja sama 

Pemerintah Kota Malang dengan PT Amerta Indah Otsuka melalui program CSR 

(Corporate Social Responsibility) dengan dana sebesar Rp.2,5 miliar.  

Program revitalisasi yang dilakukan di satu-satunya hutan kota yang ada 

di Kota Malang ini menuai kontroversi. Dengan kondisi yang kurang terawat dan 

terkesan kumuh dan gelap karena minimnya penerangan, sering dijadikan tindak 

kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga Pemerintah 

Kota Malang berinisiatif untuk melakukan perbaikan dengan menambahkan 

beberapa fasilitas agar hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik. 

Disisi lain, penambahan fasilitas yang ada didalamnya dianggap akan 

mengalihfungsikan hutan kota sebagai taman kota karena fungsi rekreasi dari 

konsep yang telah dirancang dalam siteplan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan (DKP) Kota Malang.  

Mulai diresmikannya pada tanggal 16 Juni 2015, berbagai media massa 

beramai-ramai menyajikannya ke dalam sebuah berita. Berbagai kalangan mulai 

dari masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, aparat penegak hukum bahkan 

pejabat publik dijadikan sebagai narasumber oleh media untuk menyampaikan 
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opininya terkait dengan kontroversi program revitalisasi Hutan Kota Malabar 

oleh Pemerintah Kota Malang.  

Tidak jarang, pemberitaannya akan semakin kompleks ketika banyak 

narasumber yang menyampaikan opininya masing-masing. Sehingga yang 

semula sebenarnya tidak terpancing dengan situasi yang ada, ketika ada sebuah 

berita yang bersangkutan dengan identitasnya akhirnya ikut ngomong di media. 

Akibatnya, tidak fokus lagi pada inti pokok permasalahan malah timbul masalah 

yang lain.  

Berbagai pemberitaan pada media yang sampai ke masyarakat akan 

menghasilkan persepsi atau tanggapan yang berbeda-beda, tergantung gaya 

bahasa dan cara penyampaian media dalam menyajikan isu. Semakin banyak 

pemberitaan yang ada di media, semakin berat pula kerja humas untuk mengelola 

isu yang beredar. Selama isu yang beredar tidak memiliki pemahaman yang 

sama, maka tujuan dalam perencanaan program revitalisasi ini tidak akan 

berjalan sesuai yang telah ditentukan.  

Seharusnya humas Pemerintah Kota Malang sebagai perwakilan dari 

lembaga pemerintah dapat memberikan informasi yang detail tentang apa yang 

sedang dipermasalahkan untuk pemahaman publik dan menjawab semua 

keraguan karena fasilitas yang ditambahkan ke dalam hutan kota. Dengan begitu, 

media akan berperan sebagai penyalur informasi yang diinginkannya tersebut. 

Selama humas tidak memberikan informasi apapun melalui media, media akan 
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mencari data-data sesuai dengan keinginannya untuk dijadikan informasi dan 

disajikannya ke dalam berita di berbagai media yang mereka miliki.  

Tidak terlepas dari peran media dalam menyampaikan informasi yang 

berujung pada pembentukan opini publik terhadap isu yang menjadi objek 

pemberitaan, terlebih dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin 

pesat. Pemilihan narasumber oleh media tertentu juga dapat mempengaruhi arah 

isu pemberitaan tersebut sesuai dengan idealisme masing-masing media.  

Sehingga, humas pada lembaga pemerintah harus lebih cerdas dalam 

mengelola isu yang berkembang di masyarakat agar tidak sampai pada opini 

publik yang seharusnya menguntungkan bagi lembaga pemerintah, justru 

sebaliknya akan merugikan. Humas harus memberikan informasi yang benar-

benar dibutuhkan oleh publik agar pemberitaan yang ada di media tidak 

mengarah pada isu yang merugikan bagi lembaga pemerintah yang bersangkutan.  

Berfokus pada media lokal dan berbasis online, penelitian ini 

menggunakan tiga media, yaitu Malang Post, Radar Malang dan Surya Malang. 

Ketiga media ini dianggap concern dalam memberitakan kinerja lembaga 

pemerintah. Dapat dilihat dari intensitas pemberitaan dari ketiga media tersebut 

yang lebih banyak dari pada media lokal online yang lain mulai pada peresmian 

revitalisasi yang diadakan pada tanggal 16 Juni 2015 hingga tanggal 25 

November 2015 setelah kontroversi antara pihak-pihak yang berseteru meredam 

dan melanjutkan kembali proses pembangunan setelah terhenti selama 1,5 bulan.  
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Dua media lokal ini yang selalu menjadi rujukan pertama kali untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kota Malang, yaitu Malang Post 

dan Radar Malang. Meskipun media yang masih terbilang baru dibandingkan 

dengan dua media online sebelumnya, Surya Malang juga memiliki kontribusi 

yang aktif dengan mengikuti perkembangan revitalisasi Hutan Kota Malabar 

yang disajikannya dalam portal berita online suryamalang.tribunnews.com. 

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat kecenderungan arah isu yang 

disajikan oleh beberapa media online yang diwakili oleh tiga media lokal yang 

telah ditentukan. Peneliti melakukan penelitian dengan judul: 

“Kecenderungan Arah Isu Pemberitaan Revitalisasi Hutan Kota 

Malabar di Media Lokal (Analisis Isi Program Revitalisasi Hutan Kota 

Malabar oleh Pemerintah Kota Malang di Media Online Malang Post, 

Radar Malang dan Surya Malang Periode 16 Juni 2015 – 25 November 

2015)”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian:  

Seberapa besar kecenderungan arah isu pada pemberitaan program revitalisasi Hutan 

Kota Malabar oleh Pemerintah Kota Malang di media online Malang Post, Radar 

Malang dan Surya Malang periode 16 Juni 2015 – 25 November 2015?  

1.3 Tujuan Penelitian 
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Peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu dengan tujuan: 

Untuk mengetahui seberapa besar kecenderungan arah isu pada pemberitaan 

program revitalisasi Hutan Kota Malabar (positif, negatif atau netral) oleh 

Pemerintah Kota Malang di media online Malang Post, Radar Malang dan Surya 

Malang periode 16 Juni 2015 – 25 November 2015.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, 

maka manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu 

komunikasi di bidang Public Relations dalam menjalankan tugas sebagai Public 

Relations, mengoptimalkan fungsi-fungsi Public Relations dalam mengelola isu 

yang beredar di masyarakat untuk membentuk opini publik sesuai dengan teori-

teori yang ada. Di bidang Jurnalistik diharapkan dalam menjalankan tugas 

sebagai wartawan dapat mengaplikasikan fungsi media massa dalam 

menyampaikan informasi untuk membentuk opini publik sesuai dengan teori-

teori yang ada. 

2. Manfaat Praktis
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi praktisi 

Public Relations pada lembaga pemerintah tentang bagaimana kegiatan Public 

Relations dalam menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi lembaga 

pemerintah melalui isu-isu yang beredar di masyarakat terkait dengan program 

atau kebijakan yang akan dan sedang dijalankan oleh lembaga pemerintah pada 

pemberitaan di media massa, terlebih di media online.  

 

 

 


