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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Public Relations merupakan kegiatan komunikasi, karena pada prinsipnya 

pelaksanaan komunikasi yang efektif adalah kunci sukses public relations. Fungsi 

utama public relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik 

antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstern, dalam 

rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public 

dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan 

lembaga/organisasi (Rachmadi, 1994:21).   

Dalam lembaga pemerintahan istilah humas yang sering kita dengarkan. 

Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada 

khalayak/public mengenai kebijakan dan langkah-langkah tindakan yang diambil 

oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara 

lembaga/instansi dengan public (masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh 

instansi pemerintah di mana humas berada dan berfungsi (Rachmadi 1994:77-78). 

Hubungan baik antara public dengan lembaga/organisasi diperlukan agar tidak 

adanya kesalahpahaman informasi yang masuk dan bisa diatasi secepat mungkin 

sebelum menyebar tanpa adanya fakta yang mendukung karena akan 

menyebabkan suatu krisis.  

Dalam keadaan krisis ataupun permasalahan yang menentang kebijakan 

pemerintah humas lah yang selalu mengantisipasi dan bertindak cepat 
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berkomunikasi menjelaskan kepada masyarakat agar tidak muncul perspektif 

negative dan berakibat turunnya citra lembaga pemerintahan. Pemerintah akan 

melakukan hal sebaik mungkin dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dimana 

tujuannya hanya untuk masyarakat yang sejahtera. Tapi, terkadang masih adanya 

pro dan kontra dengan kebijakan tersebut. Hal tersebut sudah lazim terjadi. Tetapi 

pemerintah juga patut waspada terhadap beberapa orang yang kontra akan 

kebijakan tersebut. Karena dari situlah nantinya akan terjadi krisis apabila tidak 

ditangani dengan cepat. Public hanya mau mendengar dari seseorang yang 

mempunyai kekuatan dan berkepentingan untuk menjelaskan apa yang akan 

terjadi dan bagaimana memperbaiki (Nova 2011:197 dalam Yolanda 2015). Yang 

artinya, saat krisis terjadi masyarakat memerlukan informasi yang akurat dan 

terpercaya dari sumber yakni pemerintah dan diwakili oleh humas.  

Krisis merupakan permasalahan yang bisa terjadi di organisasi/lembaga 

kapanpun, tapi disini peran dari public relations juga berpengaruh besar dalam 

me-menage suatu krisis agar bisa dihindari dan dipecahkan permasalahannya 

supaya tidak menjatuhkan citra suatu organisasi/lembaga tersebut. Seperti yang 

disampaikan oleh Scanlon (1975), dikutip oleh G. Harrison (2005:12): “every 

crisis is also a crisis of information… failure to control this crisis of information 

results in failure to control the crisis”. Artinya, setiap krisis pasti mengandung 

krisis informasi, terjadi kekurangan atau kelebihan informasi, munculnya rumor, 

yang semuanya mengakibatkan ketidakpastian (Kriyantono 2012:190,192). 
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Awal tahun 2017, masyarakat Gresik geram dengan kondisi jalan pantura Desa 

Betoyo Kecamatan Manyar yang semakin memprihatinkan. Jalan yang berlubang 

dan berdebu sangat membahayakan siapapun yang melintas didaerah tersebut. 

Sudah beberapa kali protes masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang merasa 

sangat dirugikan akibat permasalahan ini karena ini menyangkut keselamatan dan 

kenyamanan pengguna jalan. Menurut data Satlantas Polres Gresik, selama 

rentang tahun 2016, sebanyak 57 kecelakaan lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan 

Raya Manyar yang kini dikenal orang sebagai wisata “Jeglongan Sewu” tersebut. 

Dari jumlah kecelakaan itu, sebanyak 19 korban meninggal dunia, tiga korban 

mengalami luka berat, dan sisanya mengalami luka ringan. Adanya pipa milik 

PGN (Perusahaan Gas Negara) yang juga menjadi penyebab kerusakan semakin 

parah karena proyek ini justru tidak jelas kelanjutannya dan akibatnya pipa besar 

di sepanjang jalan yang tidak dimanfaatkan justru dipakai untuk meluapkan 

kekesalan warga sekitar dengan menggulingkan pipa besar ditengah jalan dan 

mengakibatkan kemacetan yang semakin parah. Hal ini menjadi berita di 

gresiknews.co dengan artikel berjudul Kesal Jalan Rusak Warga Kembali 

Gulingkan Pipa Ke Tengah Jalan (http://gresiknews.co , diakses pada tanggal 17 

Maret 2017) bentuk protes ini di sampaikan oleh Zuhri yang mewakili warga 

lainnya meluapkan kekesalannya sebagai berikut: 

“Kami minta solusi baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Karena 
masalah jalan rusak dan debu sudah terlalu lama. Banyak warga yang dirugikan. 
Baik usahannya maupun kesehatannya,” kata Zuhri mewakili warga lainnya. 

“Kalau banyak kendaraan lewat, jalan bisa tidak terlihat. Bisa di 
bayangkan bagaimana berbahayanya. Jika dalam tiga hari tidak ada perbaikan, 
maka warga akan aksi lebih besar lagi,” lanjutnya. 
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Protes kekesalan ini sudah berulang kali terjadi. Pemberitaan di media juga 

kerap memberitakan kondisi yang semakin hari semakin memburuk dan dipakai 

untuk bahan lelucon meme untuk menyindir pemerintahan. Krisis yang terjadi saat 

ini berdampak bagi citra Kabupaten Gresik tentunya. Dalam menangani krisis saat 

ini peran humas pemerintah Kabupaten Gresik harus kerja lebih extra karena ini 

hubungannya dengan bagaimana agar masyarakat juga diperlukan pengertian dan 

pemahaman agar krisis ini tidak meluas dan tetap menjalin hubungan yang baik 

antara masyarakat dengan pemerintah. Humas pemerintah di samping bertugas 

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan lalu lintas arus informasi ke dalam 

dan ke luar, ia juga berfungsi sebagai penyaring atau filter dari komunkasi timbal 

balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial (Rachmadi 

1994:80). Dalam permasalahan ini sebenarnya bukan dari pemerintah Gresik yang 

tidak tanggap mengatasi krisis ini, tetapi kewenangan yang seharusnya menjadi 

tanggung jawab pemerintah pusat. Dari humas pemerintah sudah berupaya 

berkomunikasi dengan baik dan memberikan penjelasan terhadap masyarakat 

sekitarnya dan pengguna jalan, tetapi tidak membuahkan titik terang. Alhasil, 

Bupati Kabupaten Gresik dan di temani oleh Wakil Gubernur Jawa Timur 

memberikan pernyataan secara langsung datang di tempat tersebut  yang dilansir 

di kompas.com dengan artikel berjudul  Bupati Gresik : “Jeglongan Sewu” 

adalah Jalan Nasional (http://regional.kompas.com, diakses pada tanggal 15 

Maret 2017) alasan mengapa pemerintah Kabupaten Gresik tidak langsung 

membenahi jalan rusak sepanjang kurang lebih 7 km yaitu sebagai berikut : 

http://regional.kompas.com/
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“Baik pemerintah Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur hanya 
bisa mengusulkan dan berkoordinasi dengan BBPJN (Balai Besar Pelaksana Jalan 
Nasional) untuk segera memperbaiki jalan itu, dengan prioritas sejauh tujuh 
kilometer yang berada di Kecamatan Manyar, yang kini terkenal sebagai wisata 
Jeglongan Sewu”, ujar Sambari, Jumat (6/1/2017). 

 

Istilah “Jenglongan Sewu” memang saat ini ramai diperbincangkan baik 

dari media lokal atupun nasional. Bentuk sindiran dari masyarakat kepada 

pemerintah ini banyak menimbulkan respon terutama munculnya berbagai meme 

yang mengundang gelak tawa dan saat ini banyak dilihat di media sosial. Setiap 

akan memasuki Desa Betoyo Kecamatan Manyar pengguna jalan sudah disambut 

dengan tulisan “Selamat Datang di Wisata Kota Gresik Jeglongan Sewu”. Kritik 

sosial dirasa masyakarat sebagai media menyampaikan kritikan kekesalan 

terhadap suatu kejadian.  Menurut Akhmad Zaini Akbar (dalam Putra & Lina, 

2012:495 dalam Hasanah 2017), kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi 

dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai control terhadap jalannya 

sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dari adanya berbagai kritik 

sosial, media online sangat cepat dalam blow up pemberitaan tersebut, alhasil 

meluas dan makin memojokan Pemerintah Gresik. Menyebarnya meme yang luas 

membuat humas harus berhati-hati karena jusru meme tersebut membuat keadaan 

semakin memanas adanya pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah sangat 

kuat.  Cepat tanggap dan menyakinkan kepada masyarakat lainnya agar tidak 

terprovokasi menjadi tugas dalam humas sendiri agar citra Pemerintah Gresik 

tidak negative dimata masyarakat. 
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Kondisi krisis semacam ini humas harus cepat dalam melakukan strategi 

dalam komunikasi krisis. Komunikasi krisis menurut Fearn-Banks (2002:2) 

adalah dialog yang terjadi antara perusahaan dan public dalam waktu sebelum dan 

seseudah krisis. Adanya dialog yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah 

dalam hal ini peran humas diperlukan sebagai sumber informasi kepada 

masayarakat dengan tujuan bersama menangani krisis dan memberbaiki citra di 

mata masyarakat yang merasa kecewa akan tindakan pemerintah yang kurang 

sigap dalam permasalahan ini.  

Strategi komunikasi yang aktif dan terbuka antara humas pemerintah dengan 

masyarakat diperlukan agar tidak muncul berbagai persepsi yang menyimpang 

tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga menimbulkan isu-isu dan suasana 

memanas masyarakat kepada pemerintah. Dari penjelasan diatas, akhirnya peneliti 

tertarik untuk membahasnya dalam skripsi berjudul : PRAKTIK KOMUNIKASI 

KRISIS HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DALAM 

PENGELOLAAN KRITIK SOSIAL (Studi Pada Humas Pemerintah Kabupaten 

Gresik Tentang Fenomena Jenglongan Sewu di Media Online) 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, adapun rumusan masalah 

yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktik 

komunikasi krisis humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengelolaan 

kritik sosial?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan dan agar 

penelitian menjadi lebih terarah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui praktik humas pemerintah Kabupaten Gresik dalam 

pengelolaan kritik sosial. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya konsentrasi PR, yaitu 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman 

dalam menangani krisis dengan menggunakan strategi komunikasi krisis. 

Sehingga dapat menjadi referensi dan rujukan peneliti sejenis dimasa yang 

akan datang.  

 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai referensi dalam mengantisipasi kemungkinan kasus yang 

sama dan  diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan 

pertimbangan maupun informasi bagi Bagian Humas Pemkab Gresik akan 

strategi humas pemerintah dalam menangani krisis dengan menggunakan 

strategi komunikasi krisis. 

 


