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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi eksternal merupakan sebuah aktivitas dari public relations 

sebagai upaya penghubung antara perusahaan atau lembaga kepada publiknya. 

Dalam melakukan aktivitas komunikasi eksternal tersebut salah satu yang 

dilakukan adalah melalui program public relations. Program public relations 

yang telah dijalankan akan mempengaruhi bagaimana positioning image 

perusahaan atau lembaga itu di mata publiknya. Rancangan dan pelaksanaan 

program-program public relations dilakukan oleh public relations officer yang 

dikenal dengan humas. 

Keberadaan bagian humas dinilai penting dalam sebuah lembaga, baik itu 

komersial ataupun nonkomersial. Humas menjadi penentu keberlangsungan 

lembaga secara positif. Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public 

Relations (1987) dalam Anggoro (2008: 1), 

“humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana 

dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat 

baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 

khalayaknya”.  
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Sedangkan menurut kamus Fund and Wagnal, American Standard Desk 

Dictionary (1994) dalam Anggoro (2008: 2), istilah humas diartikan sebagai 

“segenap kegiatan dan teknik / kiat yang digunakan oleh organisasi atau 

individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan 

yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepakterjangnya”. 

Program humas disusun bertujuan memberi dampak positif untuk lembaga 

ketika program itu dilaksanakan. Dampak positifnya berupa citra yang baik dari 

publik. Untuk itu humas menggunakan metode manajemen untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan dari program humas yang telah 

dijalankan. Dengan mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, humas dapat 

mengevaluasi efektif atau tidak program tersebut. Jika efektif, sebuah lembaga 

mendapatkan kepercayaan dari publiknya. Begitupun sebaliknya, krisis 

kepercayaan publik akan menjadi mimpi buruk untuk perusahaan atau lembaga 

dan dianggap sebagai sebuah kegagalan.  

Kepercayaan publik atau public trust dipengaruhi oleh isu-isu seputar 

lembaga itu. Misalnya saja, jika dalam suatu waktu lembaga A diberitakan 

sebuah media tengah melakukan aksi sosial kemanusiaan berupa santunan, 

kemudian pemberitaan itu menjadi isu publik. Publik lalu menilai bahwa 

lembaga tersebut loyal dan peduli kepada masyarakat, maka secara tidak 

langsung lembaga A mendapat citra positif. Artinya, dalam proses penilaian itu 

lahir sebuah kepercayaan publik. 
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Membangun kepercayaan publik, membutuhkan strategi komunikasi yang 

tepat. Karena pada dasarnya, tanpa komunikasi yang baik yang dilakukan humas 

maka kepercayaan publik sulit diraih. Masyarakat yang heterogen dan hidup 

bersama pada suatu lingkungan, membutuhkan sebuah kepercayaan sebagai 

syarat agar kehidupan berjalan teratur.  

Seperti yang sudah disinggung diatas, program humas adalah salah satu 

bentuk strategi komunikasi. Salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yang 

memiliki divisi humas adalah lembaga Kepolisian. Sebagai sebuah lembaga yang 

berfungsi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, mengharuskan 

lembaga ini memiliki divisi khusus yang tidak hanya berhubungan dengan 

internal Kepolisian, namun juga dengan pihak-pihak eksternalnya. Pihak 

eksternal dalam hal ini tentu saja adalah masyarakat. Kehadiran divisi humas 

ditubuh Polri adalah sebagai penyampai informasi teratas yang transparan dan 

akuntabel agar tercipta suatu hubungan yang baik. Melalui hubungan yang baik 

itu sebuah kepercayaan publik (public trust) dapat tercipta. 

Pada tahun 2015, lembaga survei Indo Barometer mencatat tingkat 

kepercayaan publik terhadap Kepolisian rendah, yakni hanya mencapai 56,6 

persen. Sisanya sebesar 34,5 persen mengaku tidak percaya dengan Kepolisian. 

Kepolisian juga berada di peringkat 27 dari 30 lembaga yang buruk pelayanan 

publiknya, banyak kasus korupsi dan penyuapan. Kepolisian Republik Indonesia 

sendiri sudah menjalankan program PR. Program itu adalah Grand Strategy Polri 
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yang dilaksanakan selama 20 tahun dimulai pada tahun 2005 – 2025. Adapun 

terdapat 3 tahapan yaitu Trust Building (membangun kepercayaan), Partnership 

Building (membangun kemitraan) dan Strive for Excelence (pelayanan publik 

yang prima). 

Trust Building adalah tahapan pertama dari program Grand Strategy 

sekaligus menjadi dasar untuk 2 tahapan selanjutnya. Tahap membangun 

kepercayaan publik dijalankan tahun 2005 hingga 2010. Selama 5 tahun, divisi 

Humas Polri melakukan beberapa kegiatan diantaranya forum stakeholder, 

membuat sistem pengaduan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menuju 

excellence service dengan selalu meminta masukan (feedback) dari publik, 

membuat sistem kontrak dengan publik dimana setiap Kapolres/Kapolsek 

menyebarkan poster secara rutin untuk menyatakan kesediaannya meningkatkan 

pelayanan dan himbauan agar publik membantu keamanan, membuat laporan 

kerja yang disampaikan rutin kepada lembaga publik (DPR/DPRD). Inti dari 

tahap pertama ini adalah penguatan identitas lembaga Kepolisian dimata publik. 

Kemudian tahap kedua adalah Partnership Building yang dijalankan mulai 

tahun 2011 sampai 2015. Tahap ini membangun kerjasama yang erat dengan 

berbagai pihak yang berhubungan dengan fungsi kerja Kepolisian dalam 

penegakan hukum, ketertiban dan menciptakan rasa aman. Ada dua fokus pada 

tahap ini, pertama memfokuskan partnership building dengan pihak eksternal 

Kepolisian (Pemerintah Daerah, TNI, Bank Indonesia, organisasi masyarakat, 
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LSM), kemudian fokus kedua dengan pihak internal Kepolisian (manajemen dan 

kepemimpinan) untuk menunjang perubahan yang signifikan. Pihak internal dan 

eksternal saling bersinergi pada tahap ini. 

Tahap selanjutnya adalah Strive for Excelence yang juga menjadi tahap 

terakhir dari program ini. Dimulai pada tahun 2016 sampai 2025, tahap ini 

mempunyai rentang waktu terlama dibanding dengan dua tahap sebelumnya. 

Strive for Excellence menguatkan nilai-nilai profesionalitas Polri dalam bekerja, 

seperti mengunggulkan prestasi, dedikasi, kejujuran, berkomitmen dan 

menjujung tinggi nilai-nilai profesi, transparansi, akuntabilitas dan dapat menjadi 

problem solver terkait dengan keamanan masyarakat. Dengan semakin kuat nilai-

nilai profesionalitas tersebut, dari sisi Polri maupun dari sisi publik akan 

menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Program PR Grand Strategy Polri ini didasari untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan terhadap masyarakat. Melalui pelayanan publik yang baik diimbangi 

juga dengan komunikasi eksternal yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakatnya. Sehubungan dengan kepercayaan masyarakat, pada Juni 2016 

aktifis Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) melaporkan Polres Kota Batu 

atas kasus pelecehan dalam bentuk verbal oleh oknum Polantas Polres Batu 

kepada siswi SMK Kota Malang saat ditilang di pos alun-alun Batu (Surya 

Malang, 09/06/2016). Tidak lama setelah beredarnya berita pelecehan itu, terjadi 

lagi hal serupa yang dialami oleh siswi SMA Batu saat sedang ditilang karena 
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tidak menggunakan helm di jalan Dewi Sartika Kota Batu. Kemudian dua siswi 

tersebut dibawa ke pos alun-alun Batu untuk mengurus administrasi. Disebuah 

ruangan itulah, tindakan asusila itu terjadi (Merdeka.com, 10/06/2016). 

Pemberitaan pelecehan oleh oknum Polres Batu itu telah mencoreng citra 

lembaga Polri yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Citra 

yang buruk mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polres Kota Batu 

dan menyebabkan krisis kepercayaan publik. 

Berdasarkan pemaparan mengenai krisis kepercayaan publik yang dihadapi 

Kepolisian, serta tahapan ke 3 dari program Grand Strategy yang sedang 

dijalankan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi Grand 

Strategy Polri tahun 2016 yaitu Strive for Excellence pada Polres Kota Batu 

dengan menggunakan The Pyramid Model of PR. Oleh sebab itu judul penelitian 

ini adalah “EVALUASI PYRAMID MODEL PR PADA KEGIATAN 

FORUM OTOMOTIF BATU (FOB) (Studi pada Humas Polres Kota Batu)” 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana evaluasi kegiatan Forum Otomotif Batu (FOB) menggunakan 

Pyramid Model PR pada Humas Polres Batu?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Forum Otomotif Batu 

(FOB) pada Polres Kota Batu dengan menggunakan The Pyramid Model of PR. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Akademik 

1. Memberikan informasi dan rujukan referensi khususnya bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang penerapan 

evaluasi menggunakan The Pyramid Model pada program PR. 

b. Praktis 

1. Memberikan kontribusi bagi Polres Kota Batu dan para praktisi PR, untuk 

mengembangkan program-program PR yang telah dan sedang 

dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. 

2. Memberikan masukan bagi divisi Humas Polres Kota Batu melalui 

evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 


