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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Humas Lembaga Pemerintah 

Rachmadi (1992), menjelaskan bahwa secara fungsional, humas pada 

lembaga pemerintah dibutuhkan dalam melakukan penyebaran informasi tentang 

program atau kebijakan, dan kegiatan-kegiatan yang akan, sedang dan 

berlangsung di lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui informasi yang 

diberikan, akan terjalin hubungan yang harmonis antara lembaga pemeritah dan 

masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat juga akan tercipta dengan 

sendirinya.  

Bagian humas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi 

mengenai kebijakan pemerintah disebarkan seluas-lluasnya, opini publik dikaji 

dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan pengambilan keputusan dan 

penetuan kebijakan berikutnya. Dengan adanya dukungan dan kepercayaan yang 

diperoleh dari masyarakat, program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

dapat dikatakan berhasil dengan kinerja yang positif.  

Kusumastuti (2002), menjelaskan bahwa tugas pemerintah memang 

sangat berat, masyarakat yang menjadi fokus utama setiap kegiatan atau program 

memiliki berbagai kepentingan yang sangat kompleks. Hal ini memang tidak 

terlepas dari “karakteristik” yang melekat dari setiap kegiatan atau program 

pemerintah, sebagai berikut: 
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1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan 
berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) 
yang beragam. 

2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, 
bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya yang 
integral dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. 
Bahkan program pemerintah cenderung dubayar dengan “harga sosial” 
yang tinggi. Program-program pemerintah seringkali tidak dapat 
menghindari perlunya “pengorbanan” sosial (masyarakat). di sinilah 
perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan 
emansipasi masyarakat. 

3. Program pemerintah selalu mendapatkan controlling atau pengawasan 
dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses 
penyadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan mereka 
sebagai warga masyarakat.  

2.1.1 Kedudukan Humas Lembaga Pemerintah 

Bertrand R. Canfield dalam blog Ilmu Komunikasi (http://e-

ikom.blogspot.co.id) yang membahas tentang Kedudukan Humas Pada 

Lembaga Pemerintah menegaskan bahwa “Oleh karena setiap tindakan dan 

kebijakan manajemen suatu perusahaan melibatkan Hubungan Masyarakat 

maka adalah wajar apabila lembaga ini berfungi sebagai top management, dan 

eksekutifnya seorang tenaga pimpinan (major officer).” Masalah kedudukan 

humas pada suatu instansi atau lembaga pemerintah masih mengacu pada 

struktur organisasi yang berlaku, sehingga sulit untuk memecahkan kedudukan 

humas sebagaimana semestinya. Sebagai pertimbangan dalam memberikan 

kedudukan pada humas dalam suatu organisasi, pemimpin membentuk suatu 

kelompok yang dapat dikatakan sebagai “Kelompok staf Direktur Utama” 

dengan menempatkan praktisi humas didalamnya.  
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Dengan kata lain seperti yang dijelaskan oleh Rachamdi (1992), yang 

menyatakan humas pada lembaga pemerintah dapat dikatakan sebagai mediator 

antara pimpinan dengan publiknya yang secara langsung berada di bawah 

pimpinan. Mediator dalam artian, humas menjembatani antara pimpinan dengan 

publik, baik publik internal ataupun publik eksternal. Dengan begitu, humas 

dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang keputusan tersebut dan 

penyampaian keputusan kepada publik dapat diterima dan dipahami. Apa yang 

menjadi keinginan pimpinan kepada publik dan apa yang diharapkan publik 

dari seorang pemimpin. Jadi, humas harus mengerti dan memahami apa yang 

menjadi permasalahan secara mendalam. Dapat dikatakan humas harus terlibat 

dalam decision making prosess. 

2.1.2 Peranan Humas Lembaga Pemerintah 

Peran humas sebagai ujung tombak pada lembaga pemerintah untuk 

menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Didukung dengan pendapat 

Ruslan (2012), yang menjelaskan peran humas pemerintah dalam menjalakan 

salah satu fungsi manajemen adalah mengelola aspirasi atau pendapat yang 

berkaitan dengan kepemimpinan dalam pemerintahan maupun program atau 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Aspirasi yang datang dari masyarakat 

berbagai macam, berupa saran, kritikan, pujian, atau bahkan opini atau isu 

publik. Adanya humas pada lembaga pemerintah dapat mengelola opini publik 

yang beredar di masyarakat. Secara implisit Effendy (1986), menyebutkan tiga 

fungsi praktek humas yang berkenaan dengan opini publik, antara lain: 
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1. Mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang 
berkaitan dengan organisasional. 

2. Menasehati para eksekutif mengenai cara-cara mengenali pendapat 
umum yang timbul. 

3. Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.  
 

Selain itu Rachamdi (1992), juga menambahkan, humas pada lembaga 

pemerintah menjalankan fungsinya dalam menyelenggarakan dan 

mengkoordinasi lalu-lintas arus informasi ke dalam dan ke luar. Dalam hal ini, 

humas berperan dalam pembentukan opini publik. Karena opini publik 

dianggap sebagai kunci keberhasilan suatu kebijakan sebagai kinerja dari pada 

lembaga pemerintah. Dengan adanya opini publik yang positif akan 

memberikan banyak dukungan dari publik atas pelaksanaan kebijakan yang 

sedang direncanakan atau yang sedang berjalan. 

2.1.3 Tugas Humas Lembaga Pemerintah  

Humas lembaga pemerintah bertugas menyebarkan informasi dan 

penjelasan kepada publik terkait dengan kebijakan dan tindakan yang diambil 

oleh pemerintah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga 

pemerintah dengan publiknya, baik internal ataupun eksternal. Pada dasarnya 

tugas humas pemerintah melakukan beberapa kegiatan yang disebutkan 

Rachmadi (1992), sebagai berikut:   

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan, 
langkah-langkah, dan tindakan pemerintah, serta memberikan 
pelayanan kepada publik berupa informasi yang dibutuhkan secara 
terbuka, jujur, dan objektif. 
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2. Memberi bantuan kepada media berita (news media) berupa bahan-
bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta 
tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media 
berita untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan 
sumber informasi yang sangat penting bagi media, karena itu sikap 
keterbukaan informasi sangat diperlukan.  

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan 
yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri, 
maupun khalayak luar negeri. 

4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, 
selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk 
feedback kepada pemimpin instansi atau lembaga pemerintah yang 
bersangkutan sebagai input. 

Widjaja (1986), menyebutkan tugas humas pemerintah dibagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Tugas strategis   : ikut serta dalam decision making prosess. 
2. Tugas taktis   : memberikan informasi, memberikan motivasi, 

menjalankan  komunikasi timbal balik, dan membuat citra yang baik.  

Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijaksanaan 

pemerintah. Supaya dapat melaksanakan tugas taktis secara baik, maka tugas 

strategis perlu dimiliki oleh praktisi humas. Tugas strategis ini penting, 

mengingat humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan koordinator lalu 

lintas informasi dengan masyarakat. Dengan demikian humas dapat mengetahui 

latar belakang daripada suatu kebijaksanaan dan keputusan yang diambil.  

Melihat tugas-tugas strategis dan taktis oleh humas lembaga pemerintah  

selayaknya berada langsung di bawah pimpinan atau sekurang-kurangnya 

memiliki hubungan kerja langsung dengan pimpinan. Sebaliknya, humas juga 

harus mempunyai kemampuan untuk menguasai segala permaslahan yang ada. 

Kemampuan yang dimaksud dijelaskan oleh Widjaja (1986), seperti: 
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a. Kemampuan mengamati dan menganalisa persoalan. 
b. Kemampuan menarik perhatian. 
c. Kemampuan mempengaruhi pendapat umum. 
d. Kemampuan menjalin kerjasama dan saling percaya dan 

keakraban. 
 

2.2 Opini Publik dalam Kegiatan Humas Lembaga Pemerintah  

Humas dan opini publik tidak dapat dipisahkan, terutama pada lembaga 

pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan publik (masyarakat luas) 

untuk mengatur kesejahteraan dan keamanan setiap warganegara, seperti itu yang 

dijelaskan oleh Ardianto (2008).  

Kerja humas dapat diukur keberhasilannya ketika opini publik yang 

terbentuk cenderung positif. Opini publik berpengaruh terhadap program atau 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah selanjutnya. Untuk mendapatkan 

dukungan atas program yang dibuat, humas harus menciptakan opini publik yang 

positif dari masyarakat. Salah satunya dengan mengelola isu yang beredar di 

masyarakat dengan menanamkan saling kepercayaan melalui hubungan yang 

harmonis antara masing-masing pihak. 

Soemirat (2002), juga menambahkan opini publik mewakili suatu 

kesepakatan yang dimulai dengan sikap masyarakat terhadap issue yang masih 

tanda tanya. Dan menjadi tugas utama humas, mencoba untuk mempengaruhi 

suatu sikap yang dimiliki individu, dan bagaimana tanggapan yang diberikan 

terhadap suatu pokok masalah yang sedang dihadapi. 
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2.2.1 Proses Pembentukan Opini Publik  

Opini publik merupakan kumpulan pandangan individu terhadap suatu 

isu yang berkembang melalui media tertentu dan menyajikannya dalam sebuah 

berita. Media akan terus memberitakan isu tersebut ketika isu masih ramai 

menjadi bahan perbincangan. Sehingga, publik sebagai pihak yang menerima 

informasi akan memberikan feedback berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Tidak jarang, feedback yang diberikan berbeda-beda karena 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu informasi yang diberikan dengan perbedaan 

fakta dari setiap instansi media sesuai dengan kebijakan redaksional 

berdasarkan ideologi masing-masing.  

Kasali (2003), menjelaskan melalui bagan proses pembentukan opini 

publik, sebagai berikut: 

Bagan 2.1 

Proses Pembentukan Opini Publik 
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Dapat dijelaskan berdasarkan bagan di atas, bahwa faktor penentu dalam 

pembentukan opini publik terdiri atas, pertama, latar belakang budaya yang 

berbeda-beda dari masyarakat; kedua, pengalaman masa lalu yang menjadi 

acuan pendapat atau pandangannya; ketiga, nilai-nilai yang dianut, berupa 

moral, etika, nilai agama, dan nilai yang berlaku di masyarakat; dan keempat, 

berita-berita dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam yang 

dipublikasikan oleh media mempunyai pengaruh terhadap pendangan 

masyarakat. Persepsi masyarakat terbentuk melalui proses pemberian makna 

dari keempat faktor penentu sebelumnya yang menghasilkan opini. Opini dapat 

dinyatakan secara aktif maupun pasif dan verbal serta terbuka melalui kata-kata 

yang ditafsirkan secara jelas atau tidak jelas, dan tidak secara langsung, 

sehingga dapat diartikan secara konotatif. Opini dari indivdu akan berkembang 

menjadi konsensus apabila masyarakat tertentu memiliki kesamaan-kesamaan 

tertentu. Konsensus terjadi karena adanya komunikasi antara masyarakat yang 

memiliki kepentingan yang sama. Konsesnsus yang sudah menyatu dalam 

masyarakat itulah yang disebut dengan opini publik.  

2.2.2 Usaha Mengubah Opini Publik  

Ardianto (2008), menjelaskan untuk mengubah opini publik yang ada 

harus dititikberatkan pada prinsip psikologis, berdasarkan pengalaman, 

tindakan yang perlu ditambahkan adalah: hindari perdebatan terbuka, 

hendaknya mengemukakan fakta-fakta, dan pernyataan harus positif.  
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Karena opini publik yang terebentuk dengan beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, disebutkan oleh Jufri (2016), sebagai berikut: 

1. Pendidikan. Baik formal ataupun non-formal, banyak mempengaruhi 
dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup, 
memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang 
berpendidikan. Yang terakhir, cenderung mengikut. 

2. Kondisi sosial. Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan 
memiliki pendapat yang sempit daripada kelompok masyarakat 
terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit 
dilakukan. 

3. Kondisi ekonomi. Masyarakat yang kebutuhan minimumnya 
terpenuhi dan masalah survive bukan lagi bahaya yang mengancam, 
adalah masyarakat yang tenang dan demokratis. 

4. Ideologi. Merupakan hasil kristalisasi nilai yang ada dalam 
masyarakat yang juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. 
Karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka ideologi 
mengarah pada egoisme dan kelompokisme. 

5. Organisasi. Dalam organisasi berinteraksi dengan orang lain dengan 
berbagai rama kepentingan. Dalam organisasi orang dapat 
menyampaikan pendapat dan keinginannya. Karena dalam kelompok 
ini orang cenderung bersedia menyamakan pendapatnya, maka 
pendapat umum dengan mudah terbentuk. 

6. Media massa. Persepsi masyarakat dapat terbentuk melalui media 
massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara 
pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan.  

2.3 Isu dan Pemberitaan Media Massa 

Dijelaskan oleh Ritonga (2004), bahwa isu atau persoalan adalah suatu 

hal dengan kemungkinan ketidaksepakatan yang ada kepentingannya dengan 

masyarakat, tidak hanya secara individu. Isu merupakan permasalahan 

kontroversi yang menyentuh hakikat kepentingan masyarakat dan 

diperbincangkan di media massa, baik cetak, elektronik maupun media online 

yang sangat mudah untuk diakses.  
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Media massa terutama media online memiliki peranan yang penting 

dalam penyebaran isu. Pemberitaan yang ada di media online sangat mudah 

diakses untuk mendapatkan informasi terkait dengan isu yang sedang 

dibicarakan. Tidak jarang, media online dijadikan rujukan pertama kali untuk 

mencari tahu informasi yang diinginkan.  

Sayangnya, banyak sekali media online yang berlomba-lomba dalam  

memberitakan isu yang ada tanpa mengutamakan kebenaran atas data-data yang 

disajikan. Dengan pemahaman publik yang berbeda-beda tidak jarang langsung 

diartikan tanpa melakukan cross check atas kebenaran isu yang disajikan dalam 

berita di media online. Isu sangat mudah sekali menjadi bahan pemberitaan di 

media massa, terlebih di media online. Dengan mengutamakan kebaruan 

informasi, media online terkadang hanya memberikan informasi yang belum bisa 

dipastikan kebenarannya. 

2.3.1 Isu Revitalisasi di Media Online  

Isu lingkungan merupakan salah satu dari beberapa isu yang menarik 

untuk disajikan dalam sebuah berita. Pemberitaan bertemakan lingkungan 

seringkali membuat audience menjadi sensitif. Tidak karena suatu hal tertentu, 

karena lingkungan yang besifat universal dan menjadi kepentingan bersama 

ketika akan diadakan suatu hal tertentu.  

Sebut saja revitalisasi yang akan dilakukan pada kawasan tertentu. 

Karena merasa memiliki kepentingan didalamnya yang menjadi bagian dari 

tempat umum, terkadang masyarakat menganggap program atau kebijakan yang 
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dibuat oleh pemerintah akan merugikan masyarkat. Pola pikir masyarakat tidak 

sepenuhnya salah, karena perspesi atau pandangan yang dimiliki tidak terlepas 

dari kejadian-kejadian sebelumnya, khususnya dalam bahasan ini revitalisasi.  

Program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya 

mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tidak malah sebaliknya. Karena 

melalui program atau kebijakan yang dibuat akan terlihat kepercayaan dan 

kinerja yang dilakukan telah mendapat predikat baik atau malah buruk. Untuk 

membantu mengembalikan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap 

kinerja dan kepercayaan yang seharusnya didapat oleh lembaga pemerintah, 

salah satunya melalui pemberitaan di media massa. 

Sering kali pemberitaan yang negatif tentang program atau kebijakan 

pemerintah membuat masyarakat semakin yakin dengan apa yang telah ada 

dalam pikiran dan menjadi persepsi masyarakat. Meskipun terkadang 

pemberitaan yang ada di media belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi 

masyarakat secara otomatis akan mempercayai apa yang disajikan oleh media. 

Terlebih dengan adanya media online yang sangat mudah untuk diakses. 

Masyarakat sering menjadikan media online sebagai referensi atau rujukan 

pertama kali untuk mencari informasi terkait permasalahan yang ada. 

Media online lokal Bandung, Binis Bandung 

(http://bandung.bisnis.com) pada edisi tanggal 12 April 2016 dengan judul 

“Pemkot Bandung Bakal Percantik Baksil Lebih Modern” memberitakan isu 

revitalisasi dengan pemberitaan yang positif disertai dengan adanya program 
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revitalisasi serupa di taman-taman lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Bandung.  

Sebelumnya, pemberitaan terkait dengan isu lingkungan dengan 

pemberitaan keberhasilan revitalisasi Hutan Kota Pesangrahan, Jakarta Selatan 

di portal media Harian Rakyat Merdeka (http://www.rmol.com) pada edisi 

tanggal 20 Mei 2016 dengan judul “Warga Hutan Sangga Buana Kelola 

Sampah Jadi Duit”. Berbeda dengan revitalisasi yang dikelola oleh Pemerintah 

Kota, Hutan Kota Pesangrahan ini berhasil dilakukan oleh Babeh Idin sebagai 

pendiri kawasan hutan kota dengan segala upaya dan usaha untuk mengelola 

kawasan hutan agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk masyarakat. 

Hingga saat ini dapat dinikamti oleh masyarakat, sebagai Ruang Terbuka Hijau 

seluas 120 hektare dengan beberapa fasilitas sebagai penunjang wisata.  

Melalui pemberitaan yang positif melalui platform media apapun, 

khususnya media online yang sangat mudah diakses dimana saja dan kapan saja 

terhadap kinerja dan kesuksesan program atau kinerja yang telah dilakukan oleh 

lembaga pemerintah akan membantu lembaga pemerintah dalam 

mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa dukungan dan kepercayaan 

dari masyarakat, program atau kebijakan yang dibuat tidak dapat dikatakan 

berhasil.  

2.3.2 Karakteristik Media Online  
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Media online secara umum dapat diartikan sebagai media yang hanya 

dapat diakses melalui jaringan internet. Sesuai dengan karakteristik dari media 

online yang disebutkan oleh Ikram (2015), yaitu sebagai berikut: 

1. Kapasitas panjang, halaman web dapat memuat naskah yang 
sangat panjang. 

2. Pemuatan dan editing naskah dapat dilakukan dimana saja dan 
kapan saja. 

3. Jadwal penerbitan dapat dilakukan kapan saja, setiap saat. 
4. Cepat, tidak perlu menunggu satu hari setelah kejadian untuk 

mendapatkan informasinya dapat diakses dengan mudah. 
5. Menjangkau seluruh dunia yang mengakses internet. 
6. Aktual, berisi info aktual karena kecepatan dan kemudahan 

untuk menyajikan dalam sebuah berita. 
7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan 

saja. 
8. Interakitf, dua arah dan egaliter dengan adanya kolom 

komentar, chat room, polling dan lain-lain. 
9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan 

dapat ditemukan melalui link, informasi terkait atau fasilitas 
cari (search).  

10. Terhubung dengan sumber lain (hiperlink) yang berkaitan 
dengan informasi yang disajikan.   

 

2.4 Audit Program Monitoring Lingkungan  

Ritonga (2004), menjelaskan bahwa salah satu bidang kehumasan dan 

komunikasi pada umumnya adalah memantau pendapat umum. Pemantauan 

pendapat umum dianggap penting karena berkaitan dengan penilaian masyarakat 

terhadap suatu instansi atau lembaga pemerintah. Pada lembaga pemerintah 

misalnya, ketika mengeluarkan suatu program atau kebijakan yang langsung 
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berhubungan dengan masyarakat, secara otomatis akan menerima feedback yang 

bermacam-macam sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ada yang 

mendukung pelaksanaan program yang telah dibuat, dan ada pula yang 

menentang pelaksaan program dengan alasan tertentu. Melalui pemantau 

pendapat umum, humas suatu instansi atau lembaga pemerintah akan dapat 

mengetahui isu apa saja yang sedang beredar di masyarakat dan bagaimana arah 

isunya. Sehingga, humas dapat mengetahui posisi lembaga pemerintah yang 

dinaunginya di mata publik eksternal.  

Posisi suatu instansi atau lembaga pemerintah sangat penting untuk 

diketahui oleh humas agar dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan 

diambil, setidaknya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun 

program atau kebijakan selanjutnya yang lebih baik dan tepat sasaran. Jika 

lembaga pemerintah yang dianunginya dinilai negatif, maka humas dan staf dapat 

mempertimbangkan untuk mengembalikan pada posisi yang kembalik baik.  

Salah satu metode yag digunakan dalam memantau pendapat umum 

adalah audit program monitoring lingkungan (Environment Monitoring 

Program). Mengadaptasi pendapat Wimmer dan Dominick dalam Ritonga 

(2004), yang menjelaskan bahwa audit program monitoring lingkungan 

dilakukan dengan maksud untuk mengamati kecenderungan-kecenderungan 

pendapat umum dan peristiwa sosial yang mungkin memiliki pengaruh penting 

pada suatu organisasi. Ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam pendapat 
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yang telah dijelaskan, yaitu pendapat umum, peristiwa sosial, dan pengaruh 

penting pada organisasi atau perusahaan.  

Hennessy menambahkan pendapat Wimmer dan Dominick dalam Ritonga 

(2004), pendapat umum adalah kompleks preferensi yang dekspresikan oleh 

sejumlah orang penting tentang suatu isu kepentingan umum. Isu yang dimaksud 

adalah suatu permasalahan yang menyrntuh hakikat kepentingan masyarakat dan 

diperbincangkan di media massa, baik media cetak, media elektronik, ataupun 

media online. Isu yang muncul kemudian didiskusikan oleh berbagai lapisan 

masyarakat dan menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pendapat pro dan kontra 

tersebut dalam audit program monitoring lingkungan disebut sebagai arah isu, 

yang diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral.  

Untuk mengetahui isu yang beredar di masyarakat dan sudah disajikan 

oleh media dalam sebuah berita dapat dilakukan dengan fase awal dalam 

penelitian, yaitu fase peringatan dini (Early Warning Phase). Pada fase ini, 

peneliti mengidentifikasi masalah-masalah atau isu yang timbul dengan 

mengadopsi metode penelitian analisis isi dengan prosedur dalam melakukan 

penelitian analisis isi pada umumnya.  

Ada tiga prosedur penelitian yang perlu dirancang secara cermat.  

Pertama, menetapkan unit analisis yang relevan. Unit analisis yang mana yang 

akan digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, menetapkan 

kategori dan definisinya. Idealnya, kategori dan definisinya diambil dari uraian di 

tinjauan pustaka atau kerangka teori. Untuk menetapkan kategori dan definisinya 
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perlu diperhatikan tiga hal sebagai berikut: kategori yang disusun hendaknya 

spesifik; kategori yang disusun harus fungsional; kategori yang disusun tidak 

tumpang-tindih, ketiga, populasi dan sampel penelitian. Sebelum menentukan 

sampel penelitian, hendaknya dipaparkan dahulu batas-batas populasi yang akan 

dijadikan bahan-bahan penelitian, keempat, menguji instrumen (reliabilitas 

koding). 

2.5 Teori Tanggung Jawab Sosial (Theory of Social Responsibility) 

Dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi Massa, Mc Quail 

(1987), teori tanggung jawab sosial dapat diterapkan secara luas, karena ia 

meliput beberapa jenis media cetak privat dan lembaga siaran publik, yang dapat 

dipertanggungjawabkan melalui berbagai bentuk prosedur demokratis pada 

masyarakatnya. Dengan demikian, teori ini harus mengawinkan kemandirian 

dengan kewajiban terhadap masyarakat. Landasan teori ini adalah asumsi bahwa 

media melakukan fungsi yang esensial dalam masyarakat, khususnya dalam 

berhubungan dengan politik demokrasi, pandangan bahwa media semestinya 

menerima kewajiban untuk melakukan fungsi itu, terutama dalam lingkup 

informasi, dan tersedianya forum dalam menampung pendapat yang berbeda, 

penekanan pada kemandirian media secara maksimum, konsistensi dengan 

kewajibannya kepada masyarakat, peneriamaan pandangan bahwa ada standar 

prestasi tertentu dalam karya media yang dapat dinyatakan dan semestinya 

dipedomani. Singkatnya, pemilikan dan pengendalian media hendaknya 

dipandang sebagai jenis pekerjaan pengurusan, bukan sebagai hak perdata, dan 
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ada pergeseran nyata yang menjauh dari revitalisme karakteristik dasar teori 

kebebasan pers dan optimisme bahwa “pasar bebas gagasan” benar-benar dapat 

memenuhi tuntutan maslahat individual dan sosial untuk kepentingannya sendiri.  

Dapat dilihat bahwa teori tanggung jawab sosial harus berusaha 

mengawinkan tiga prinsip yang agak berbeda: prinsip kebebasan dan pilihan 

individual; prinsip kebebsan media; dan prinsip kewajiban media terhadap 

masyarakat. Tidak mungkin ada satu-satunya cara untuk mengatasi kemungkinan 

ketidakkonsistenan itu, tetapi teori ini memiliki dua bentuk penanggulangan 

utama yang lebih disukai. Pertama adalah pengembangan lembaga publik, tetap 

mandiri, untuk mengelola siaran, pengembangan mana pada gilirannya telah 

sangat berpengaruh untuk meningkatkan cakupan dan kekuatan politis dari 

konsep tanggung jawab sosial. Kedua adalah pengembangan profesionalisme 

lebih lanjut sebagai sarana untuk mencapai standar prestasi yang lebih tinggi, 

pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media itu sendiri.  

Ciri lembaga publik baru untuk siaran yang paling memiliki andil dalam 

merujukkan ketiga prinsip di atas adalah penekanannya pada kenetralan dan 

keseimbangan dalam hubungannya dengan pemerintah dan hal-hal yang 

menyangkut kontroversi masyarakat dan pencakupan mekanisme untuk 

mengingkatkan daya tanggap media yang relevan terhadap tuntutan audiensnya 

serta bertanggung gugat kepada masyarakat atas aktivitas yang dilakukan. Juga 

terjadi bahwa profesionalisme didorong oleh teori tanggung jawab sosial yang 

tidak hanya mencakup penekanan pada standar prestasi yang tinggi tetapi juga 
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pada hakikat “keseimbangan” tertentu dan kentralan yang paling berkembang 

dalam media siaran.  

Sieber, Peterson, dan Schramm dalam Tankard (2005), menambahkan, 

teori tanggung jawab sosial merupakan evolusi gagasan praktisi media, undang-

undang media, dan hasil kerja Kominsi Kebebasan Pers (Komisi Hutchin), yang 

berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, 

mencari untung (seperti halnya teori liberal), media juga bertujuan untuk 

membawa konflik ke dalam arena diskusi. Selain itu, teori tanggung jawab sosial 

mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk 

dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media dianggap tidak 

memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Di bawah 

teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode 

etik profesional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur 

mengingat keterbatasan teknis pada jumlah saluran frekuensi yang tersedia. 

Teori ini banyak memunculkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang 

memastikan kalau media bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bagaimana 

memutuskan apakah suatu pendapat cukup penting untuk diberi cukup ruang dan 

waktu dalam media. Dulu Komisi Hutchins melihat bahwa media jarang 

mengaitkan berita-beritanya dengan masalah yang betul-betul mempengaruhi 

pembaca. Kritik lainnya terhadap pers adalah kurangnya tindak lanjut atas suatu 

kejadian.  
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Permasalahan yang ada memiliki beberapa faktor, salah satunya yang 

berhubungan dengan pendidikan reporter dan editornya, selain itu kurangnya 

persiapan sebelum pekasanaan tugas. Hal ini menjadi perhatian komisi baik dulu 

maupun sekarang. Reporter dan editor sering kali melakukan kesalahan ketika 

harus memberitakan fakta yang berhubungan dengan matematika, ilmu 

pengetahuan, sejarah dan geografi. Kesalahan faktual yang jelas terlihat akan 

menimbulkan keraguan pada keakuratan keseluruhan laporan. Yang akibatnya 

muncul keraguan publik terhadap kredibilitas media yang bersangkutan.  

Disebutkan beberapa prinsip utama teori tanggung jawab sosial oleh Mc 

Quail (1987), antara lain: 

 Media semestisnya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu 
kepada masyarakat. 

 Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standar 
yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran 
ketepatan, obyetivitas, dan keseimbangan. 

 Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media 
semesetinya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum 
dan lembaga yang ada. 

 Media sesmestinya menghindari segala sesuatu yang mungkin 
menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau 
penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. 

 Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan 
mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya, dengan memberikan 
kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut 
pandang dan hak untuk menjawab. 

 Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, 
memiliki hak untuk mengaharapkan standar prestasi yang tinggi dan 
intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. 

 Wartawan dan media profesional semsestinya bertanggung jawab 
terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.   
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2.6 Definisi Konseptual  

2.6.1 Isu dan Arah isu 

Ritonga (2004), menjelaskan isu merupakan perbedaan pendapat 

yang diperdebatkan masalah fakta, evaluasi atau kebijakan oleh 

kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Isu yang diperbincangkan dan 

disajikan dalam sebuah pembertitaan di media massa, baik cetak, 

elektronik, maupun online. Sebagai dampak dari pembertiaan terhadap isu 

tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pendapat pro dan kontra itulah yang 

disebut dengan arah isu.  

2.6.2 Berita 

Assegaff (1982), menjelaskan bahwa berita adalah laporan tentang 

fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi atau harian untuk disiarkan 

ndan dapat menarik perhatian pembaca (penting atau akibatnya, atau pula 

dari segi human interest) setelah menikmati isi dari apa yang telah 

disiarkan. 

2.6.3 Revitalisasi Hutan Kota  

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk 

menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya. Revitalisasi 

digunakan untuk suatu tujuan, seperti revitalisasi pendidikan, revitalisasi 

kawasan, atau revitalisasi kearifan lokal (Wikipedia, 2016).  
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PP No 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, menggariskan hutan kota 

sebagai ekosistem yang dibentuk menyerupai hutan dengan habitat asli dan 

berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dan 

menyatu dengan lingkungan sekitarnya.   

Sebagai unsur Ruang Terbuka Hijau, hutan kota merupakan suatu 

ekosistem dengan sistem terbuka. Hutan kota diharapkan dapat menyerap 

hasil negatif akibat aktivitas di perkotaan yang tinggi. Tingginya aktivitas 

kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang sangat 

pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktivitas di perkotaan 

seperti, meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polutan, kelembaban 

menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya 

karena hilangnya vegetasi dan RTH.  

Sehingga peneliti menyimpulkan, revitalisasi hutan kota adalah 

suatu proses atau cara untuk mneghidukan kembali ekosistem yang 

menyerupai hutan dengan habitat asli yang berisi sumberdaya alam hayati 

yang didominasi oleh pepohonan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsinya.  

2.6.4 Media Online 

Ikram (2015), menjelakan pada artikel yang ditulis, bahwa media 

online juga berarti media massa yang tersaji secara online di situs web 

(internet). Media online adalah media massa “generasi ketiga” setelah 

media cetak dan media elektronik. Media online merupakan produk 
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jurnalistik online disebut juga cyber journalisme yang didefinisikan 

sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan 

melalui internet”.  

Rusdianto (2014), menambahkan secara umum, internet dapat 

dimaknai sebagai salah satu jaringan komunikasi global yang dapat 

menghubungkan seluruh komputer di berbagai belahan dunia meskipun 

berbeda sistem maupun mesinnya.  

2.6.5 Pemerintah 

Kasali (2003), menjelaskan bahwa pemerintah adalah suatu 

organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem 

kebijakan dengan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang dan ditetapkan untuk negara. 


