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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Krisis 

 Komunikasi merupakan point penting dalam setiap kegiatan kehumasan 

dalam menjaga citra positif lembaga pemerintah di mata masyarakat. Komunikasi 

yang tidak baik akan menimbulkan hubungan yang tidak baik pula antara humas 

pemerinah dengan masyarakat. Sehingga pada saat adanya permasalahan 

mengenai kebijakan yang ditentang oleh masyarakat dan humas tidak bisa 

menangani dengan cepat maka bisa berkembang menjadi suatu krisis. Krisis 

sebagai proses di sampaikan G. Harrison (2005:11) ketika melakukan riset tentang 

strategi komunikasi sebagai dasar melaksanakan manajemen krisis, bahwa krisis 

merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang 

kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan 

cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak memengaruhi keseluruhan operasional 

orgaisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi 

langgkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis 

cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif  yang 

memengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya (Fearn-

Banks,2007; Mitroff, 2005 dalam Kriyantono 2015:198).  

Krisis tidak dapat dihindari, tapi kemungkinan masih bisa dicegah. Untuk 

mengantisipasi dan menghindari dari dampak negatif dari krisis diperlukan 

manajemen krisis untuk mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa yang 
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akan dilakukan untuk menangani suatu krisis tersebut. Prinsip pertama dalam 

manajemen krisis yaitu berorientasi pada keselamatan public, Public Relations 

juga menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan (1) 

mengurangi resiko muncul kepanikan public (2) mengurangi kekhawatiran yang 

dirasakan public (3) mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal-awal 

krisis (4) melindungi perusahaan dari kritik-kritik spekulasi, yang biasanya 

muncul dari diskursus public di media massa (5) bersifat dapat dipercaya 

(accountability), keterbukaan (disclosure), dan komunikasi berbasis 

keseimbangan kepentingan (symmetrical communication) (6) didesain untuk 

meminimalkan kerusakan pada citra organisasi (Kriyantono,2012:189) 

Strategi komunikasi dalam krisis yaitu komunikasi krisis. Ada beberapa 

definisi komunikasi krisis. Fearn-Banks (2002:2) berpendapat bahwa crisis 

communication  is the dialog between the organization and its publics prior to, 

during, and after the negative occurrence. Artinya, dialog yang terjadi antara 

perusahaan dan public dalam waktu sebelum dan setelah krisis.  Coombs & 

Sherry (2010:20) mengatkan “crisis communication can be defined broadly as the 

collection, processing, and dissemination of information required to address a 

crisis situation.” Artinya komunikasi krisis dapat di definisikan secara luas 

sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang di perlukan 

untuk mengatasi situasi krisis. Dari definisi di atas bahwa strategi komunikasi 

krisis merupakan bagian penting dalam manajemen krisis untuk melakukan 

komunikasi yang intens dengan masyarakat dan menyaring informasi-informasi 

yang dibutuhkan. Informasi yang kadang tidak jelas dari mana sumbernya dan 
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kebenarannya masih dipertanyakan juga memunculkan rumor yang justru akan 

membingungkan masyarakat, maka dari itu peran humas harus selalu proaktif 

menanggapi dan memberikan informasi secara cepat dan tepat untuk 

meminimalisir rumor tersebut. Menurut G. Harisson (2005), aktivitas public 

relations dalam menyediakan pesan-pesan yang relavan dengan situasi krisis dan 

membuka saluran komunikasi terbuka, disebut komunikasi krisis (communication 

crisis) (Kriyantono,2015:202). 

Kisah ini adalah contoh kurangnya informasi menimbulkan citra yang 

negatif. Sebanyak 302 penumpang pesawat Batavia Air Airbus A330-200 

tertahan di King Abdulaziz Internasional Airport, Jeddah, Arab Saudi 

selama empat hari. Seharusnya calon penumpang yang seluruhnya Jemaah 

umrah ini menuju Bandara Soekarno Hatta, Selasa (13/3/2012) pukul 

11.00 waktu Arab Saudi. Namun, ketika sampai di airport, mereka 

langsung diminta untuk menunggu di hotel selama du ahari dua malam 

dengan alasan pesawat Airbus A330-200 maish rusak. Sejak saat itu, 

informasi dari pihak maskapai mulai tidak jelas. Berkali-kali pihak 

maskapai mengabarkan bahwa calon penumpang akan segera di 

berangkatkan. Setiap kali penumpang menunggu di airport berjam-jam, 

tidak ada kepastian keberangkatan sehingga mereka selalu kembali ke 

hotel. Seorang calon penumpang, Agus Kuspartono, pimpinanan umrah 

asala Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, mengatakan pada Kamis 

(15/3/2012) siang, para calon penumpang mendatangi bandara karena 

dijadwalkan pesawat akan berangkat pukul 18.30. semua penumpang pun 

memasuki pesawar setelah menunggu lama di airport. Di dalam pesawat, 

para penumpang ini kembali menunggu. Empat jam kemudian, para 

penumpang diminta kembali turun dari pesawat. 

(http://id.berita.yahoo.com/302-penumpang-batavia-air-terlantar-4-hari-di-

052449221.html) (Kriyantono, 2015:254-255) 

Dari case diatas bahwa strategi komunikasi krisis kurang begitu dipahami 

dan pengetahuan tentang krisis belum ada, karena tiga strategi yang harus bisa 

http://id.berita.yahoo.com/302-penumpang-batavia-air-terlantar-4-hari-di-052449221.html
http://id.berita.yahoo.com/302-penumpang-batavia-air-terlantar-4-hari-di-052449221.html


 

11 
 

dilakukan pertama yaitu mengidentifikasi sumber-sumber informasi, 

mengumpulkan informasi,dan menganalisis informasi. Artinya, sebagai Public 

Relations dan internal perusahaan sebelum memutuskan tindakan/langkah yang di 

ambil harus mempunyai data atau informasi yang benar-benar valid. Strategi 

manajemen pengetahuan krisis, menurut Coombs (2010:25) dalam Kriyantono 

(2012:208), “is behind the scene,” yaitu terjadi di dalam kerja tim manajemen 

krisis. Manajemen krisis bukan hanya Public Relations tapi juga seseorang yang 

mempunyai wewenang penuh dalam mengambil keputusan.  

2.1.1 Konsep Tahapan Komunikasi Krisis 

Untuk tidak mengambil keputusan yang salah, maka harus bisa memahami 

tahapan krisis,  menerapkan model manajemen krisis dan komunikasi krisis (Tabel 

1) 

Tabel 2.1. Krisis dan Manajemen Krisis 

Tahap 
Krisis 

Model Manajemen Krisis Model Komunikasi Krisis 

Pra-Krisis Signal detection, prevention, 
preparation 

Membentuk pengetahuan 
tentang krisis (lebih bersifat 
internal), menyamakan 
persepsi di antara anggota 
organisasi 

Krisis Mengetahui peristiwa-peristiwa 
pemicu dan respons, damage 
containment 

Memengaruhi perspepsi 
public tentang krisis, persepsi 
tentang organisasi dan segala 
upaya organisasi mengatasi 
krisis (initial response dan 
corrective & reaction) 
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Pasca-
krisis 

recovery, learning, follow up 
informasi dengan public, kerja 
sama untuk investigasi, berupaya 
kembali normal 

Memulihkan reputasi dan 
mengembalikan reputasi yang 
sempat hilang akibat krisis. 
(evaluation) 

Sumber:  disarikan dari Coombs (2010) dalam Kriyantono (2012:209) 

Model komunikasi krisisyang disarikan dari Coombs ini, secara umum 

memiliki kesamaan  dengan model dari Duke & Masland (2002), yakni  crisis 

preparedness yaitu memiliki rencana komunikasi unutk antisipasi krisis; initial 

respons yaitu mengumpulan fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta, menyampaiakn 

prees release, berkomunikasi dengan key-persons; corrective & reaction  yakni 

menyesuaikan strategi komunikasi dengan situasi krisis yang sedang terjadi; dan 

evaluation yakni mengevaluasi semua yang telah dilakukan, termasuk strategi 

untuk memulihkan dampak negative terhadap reputasi. 

2.1.2 Strategi Komunikasi Krisis 

Strategi manajemen krisis disebut dengan komunikasi krisis dimana public 

relations ataupun humas juga harus mementingkan / memprioritaskan keselamatan 

masyarakatnya(publik). Karena itu, berikut prinsip-prinsip dalam strategi 

komunikasi krisis. (Kriyantono,2015:246) 

1. Punya Tim Komunikasi 

Adanya tim komunikasi merupakan salah satu tindakan awal yang 

harus dipersiapkan dalam membangun manajemen krisis. Perencanaan 

dalam komunkasi krisis harus adanya koordinasi yang sejalan dan 

sesuai dengan pembagian kerja masing-masing. Tim krisis tidak hanya 

mengambil di dalam organisasi, misal bisa dari pakar, konsultan 
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eksternal yang sudah ahli di bidangnya. Tim krisis bisa saja di 

pimpinpin oleh kepala, CEO, pimpinan, direktur atau bisa dari manajer 

public relations. 

2.  Kontak Media Massa 

Segera kontak dengan media massa untuk memberikan informasi 

awal. Tujuannya mengurangi spekulasi khususnya di awal-awal krisis. 

Spekulasi yang dibiarkan akan memunculkan rumor yang 

memungkinkan lebih dipercaya, memengaruhi persepsi, dan dianggap 

sebagai kebeneran. Media massa adalah prioritas dalam komunikasi 

krisis, karenanya segera membentuk media center dan secepat 

mungkin melakukan konferensi pers. Sejak awal di usahakan 

komunikasi kriris dapat memberikan tiga informasi dasar, yaitu: 

- Inilah yang telah terjadi (termasuk siapa korban dan apa 

penyebabnya) 

- Inilah yang telah kami lakukan (untuk mengatasi masalah dan 

dampaknya) 

- Inilah yang kami rasakan tentang peristiwa yang telah terjadi 

(menyatakan kesedihan, prihatin, bela sungkawa, mohon maaf 

terlepas salah atau benar) 

3. Fakta-fakta 

Mengumpulkan fakta-fakta dan mempersiapkan penyataan kepada 

pubik. Tujuannya untuk mengurangi resiko muncul shock, kepanikan 

dan kehawatiran public; kepanikan dapat terjadi jika organisasi tidak 
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memberikan informasi sejak awal sehhingga mmuncul spekulasi-

spekulais. Fakta-fakta harus dikonfirmasi untuk memastikan tidak ada 

fakta palsu atau tidak ada miscommunications. 

4. Konferensi Pers Berkala    

Konferensi pers perlu dilaukan secara berkala. Tujuannya untuk 

update informasi sehingga tidak muncul kekurangan informasi serta 

mengonter berita-berita atau publisitas negative di media. 

5. Tidak Menutup Informasi 

Terkait dengan meng-update informasi secara regular, organisasi 

jangan memilih-milih informasi, informasi positif disampaikan dan 

yang negative disembunyikan, meskipun negative, perlu di sampaikan 

dan jangan ditutup-tutupi. Kuncinya adalah cara menyampaikan 

informasi negative ini jangan damapai membuat reputasi organisasi 

menurun. 

6. Hati-hati Menyampaikan Informasi 

Dalam menyampaikan informasi harus benar-benar hati-hati dan 

jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru dengan membuat 

situasi makin keruh. Jangan terburu-buru dalam memberikan 

informasi. Dalam situasi krisis, desakan media sangat besar. Namun 

demikian, jangan memberikan informasi sampai semua fakta atau 

setidaknya kita benar-benar mempunyai fakta yang valid. Terkait 

dengan prinsip mengutamakan kepentingan public, maka organisasi 

meski berpikiran bahwa krisis membawa akibat yang tidak 
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menyenangkan bagi public. Karena itu ucapkan kata-kata 

simpati/empati kepda mereka. Hindari menyalahkan pihak yang lain 

terlebih dahulu arena public akan mempersepsi organisasi lari dari 

tanggung jawab, tunggu sampai ada hasil investigasi menyeluruh 

terkait sumber krisis.  

7. Komunikasi Reputasi 

Melindungi perusahaaan dari kritik-kritik spekulasi, yang biasanya 

muncul dari diskursus public media massa. Bersifat dapat dipercaya, 

keterbukaan dan komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan 

(Grunig, 2001, dikutip di Jin, Pang, & Cameron, 2010:2). Dengan 

secara berkala menyediakan danmenyebarkan informasi tentang apa 

yang telah, sedang, dan akan dilakukan organisasi dalam mengatasi 

krisis, dan informasi ini tersedia 24 jam. Strategi ini merupakan upaya 

komunikasi advocacy yaitu perusahaan berkewajiban meluruskan 

informasi yang salah dan menjawab kritikan. Tentuu, upaya advocacy 

ini mesti didukung fakta dan teteap memperhatikan keselamatan 

public. 

8. Satu Suara 

Memiliki sistem “one gate communication” melalui sebuah media 

center  dengan satu orang juru bicara. Juru bicara tidak harus CEO, 

biasanya praktisi public relations. Selain public relatons, CEO adalah 

komunikator yang dianggap memiliki kredibilitas dan news value 

tinggi.   
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9. Komunikasi Empati 

Wujud dari rasa empati : jangan menyebut nama korban sebelum 

mengkonfirmasi/ mengontak anggota keluarganya. Hal ini juga untuk 

mencegah kesalahn identifikasi korban. Kontak juga keluarga untuk 

menanyakan apakan membolehkan anggota keuarga yang menjadi 

korban untuk diotopsi atau boleh jenazah diliput media hingga 

pemakaman. Meskipun krisis bukan kesalahan organisasi, katakana 

maaf dan keprihatinan seta kesedihan yang mendalam. 

10. Banyak Saluran Komunikasi 

Membuka saluran-saluran komunikasi dengan semua pihak yang 

terdampak oleh krisis. Sering kali terjadi kebersinggungan antara aspek 

komunikiasi dan hukum. Komunikasi krisis mesti menggunakan 

pendekatan kominikasi bukan pendekatan hukum, meskipun tetap 

harus berkonsultasi tentang dampak hukum dari suatu peristiwa. 

Artinya, jangan sampai prinsip hukum mengebiri prinsip komunikasi 

untuk memberikan informasi kepada public. Beberapa studi juga 

membuktikan gagalnya menyediakan informasi, khususnya di saat 

awal terjadinya krisis, membuat krisis semakin memburuk.     

2.2.3 Saluran Komunikasi 

Semakin banyak saluran informasi maka penyediaan informasi juga bisa 

meluas dan mengontrol lingkungan demi keterbukaan dan terjalinnya komunikasi 

dua arah yang memungkinkan public memberikan umpan balik. Saluran 

komunikasi ini berupa: (Kriyantono 2012:193) 
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a. Saluran tatap muka langsung, seperti membuka pusat informasi dalam 

sebuah crisis center, yitu siap 24 jam untuk menyediakan dan mem-

follow up informasi dari public. Tempat ini juga dapat dijadikan 

tempat konferensi pers untuk menyediakan informasi bagi media. 

b. Saluran media massa, yaitu menyediakan informasi kepada wartawan 

surat kabar, radio atau telivisi (misalnya, pressrelease,backgrounders, 

fact-sheets atau presstour). 

c. Media nirmasa mencakup surat menyurat, intranet, selebran-selebaran, 

majalah internal atau majalah dinding. 

d. Media online. Untuk media online ini terdapat beberapa istilah lain, 

seperti media alternative atau Computer-Medianted Communication 

(CMC). Saat ini pun, dikenal  istilah baru seperti microblogging-

mediated communications, yaitu bentuk baru dari kegiatan komunikasi 

di mana pengguna dapat mendeskripsikan opininya secara singkat dan 

didistribusikan denan menggunakan pesan-pesan intsan seperti mobile 

phone, email, web, facebook atau twitter. Media sosial ini memiliki 

dua fungsi bagi aktivitas public relations: (1) sumber informasi atau 

isu-isu dan opini public; (2) sebagai alat untuk mengontrol informasi 

melalui penyediaan informasi yang factual, up to date, terbuka dan 

resiprokal.   

Setelah strategi komunikasi krisis dan memberikan berbagai saluran 

komunikasi yang sudah dilakukan dirasa cukup membantu dalam menangani 
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suatu krisis, belum cukup disitu karena krisis merupakan persoalan yang menjadi 

baik buruknya sutau organisasi/instansi pemerintah.  

2.2.4 Pengelolaan Komunikasi Krisis 

Keseriusan pemerintah dalam rangka kesiapan aparatur pemerintah 

terhadap keadaan krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi, telah dituangkan dalam 

sebuah aturan legal yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Di keluarkannya pedoman tersebut setidaknya bisa membuat instansi 

pemerintah bisa mengidentifikasi dan menganalisis potensi krisis, menangani, 

serta mengendalikan krisis guna meminimalkan resiko. Ada beberaa factor kunci 

keberhasilan pengelolaan komunikasi krisis yang sudah di gambarkan di pedoman 

umum pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan instansi pemerintah, yaitu: 
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Berikut ini factor-faktor yang mempengaruhi manajemen komunikasi 

krisis dan efektivitas tim komunkasi krisis. 

1. Interaksi awal 

Pengalaman dalam penanganan krisis yang pernah terjadi 

sebelumnya menjadi nilai tambah dalam manajemen krisis. Praktisi 

humas yang menjadi anggota tim komunikasi krisis harus memiliki 

sence of crisis yang peka sehingga mampu mendeteksi sejak dini 

timbulnya krisis. Semakin cepat dideteksi, semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan baik dalam mencegah maupun mangatasi krisis yang 

timbul. 

2. Komposisi Tim Komunikasi Krisis 

Kinerja tim komuniaksi krisis sanagt memepengaruhi pengelolaan 

krisis. Dengan komposisi personil yang kapabel dengan tugasnya, 

kerja sama tim akan berjalan efektif dan tujuan yang hendak dicapai 

dapat terwujud. 

3. Pengetahuan dan Penguasaan dalam Krisis 

Krisis menimbulkan kondisi yang tidak stabil. Dibutuhkan 

pengetahuan dan penguasaan krisis yang memadai. Praktisi humas 

wajib mempelajari seluruh aspek krisis yang terkait dengan isntansi 

pemerintahnya sehingga dapat diambil putusan-putusan yang tepat. 

4. Kemampuan Kepemimpian 
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Situasi krisis membutuhkan kepemimpinan yang kuat. 

Kepemimpinan membantu proses pengelolaan krisis berjalan seduai 

dengan koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi yang positif mendorong percepatan 

penyelesaian krisis. Segala aktivitas pengelolaan krisis oleh tim 

komunikasi berjalan efektif dan hasilnya dapat terukur. 

2.2 Humas Pemerintah 

Humas merupakan istilah bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam 

lembaga instansi pemerintahan, dalam bahasa inggris humas adalah public 

relations. Public relations menurut Frank Jefkinse adalah “public relations 

consist of all forms of palnned communication, outwards and inwards, 

between an organization and its publics for the purpose of achieving specific 

objective concerning mutual understanding” yang artinya humas adalah 

sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terncana, baik itu 

yang kedalam maupun yang keluar, antara suatu organisasi dengan semua 

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang 

berlandaskan saling pengertian. Onong U. Effendi 2001:135 dalam Fieta 2011 

menjelaskan bahwa humas mempunyai dua pengertian, yaitu: 

1. Humas sebagai Technique of Communication 

Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Ciri 

hakiki dalam public relations sebagai mana ditegaskan diatas ialah 
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komunikasi timbal balik. Seseorang pemimpin yang melancarkan 

komunikasi harus mengetahui efeknya. Kegitann humas dilakukan 

sendiri oleh seseorang pemimppin jawatan, perusahaan, instansi 

militer, lembaga atau organisasi. 

2. Humas sebagai State of Being 

Keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan humas dalam 

bentuk biro, bagian seksi urusan dan lain-lain yang tergantung pada 

struktur organisasi dalam humas itu dilakukan. Tidak semua organisasi 

dilengkapi dengan bagian humas, tetapi pemimpinnya sendiri dapat 

melakukann kegiatan humas.  

Humas dalam lembaga pemerintah (departemen, lembaga nondepartemen, 

Badan Usaha Milik Negara/ BUMN) merupakan suatu kegarusan fungsional 

dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan 

kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Humas pemerintah 

bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak/public 

mengenai kebijakan dan langkah-langkah / tindakan yang di ambil oleh 

pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara 

lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada public 

(masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah di mana 

Humas iru berada dan berfungsi (Rachmadi F, 1994:78). 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi 
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Pemerintah, hubungan masyarakat pemerintah di lingkungan instansi 

pemerintah, untuk selanjutnya disebut humas pemerintah, adlaah lembaga 

humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen 

dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien, 

untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui 

berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra positif instansi 

pemerintah.  

2.2.1 Tugas Humas Pemerintah 

Ada beberapa tugas pokok humas pada lembaga pemerintahan menurut  

Rachmadi F. (1994:78) antara lain: 

1. Memberikan penerangan dan penddikan kepada masyarakat 

tentang kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan 

pemerintah, serta memberikan pelayanan terbuka, jujur, dan 

objektif. 

2. Memberikan bantuan kepada media massa (news media) berupa 

bahan-bahan informasi mengenai kebijakan, langkah, dan 

tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media 

berita untuk acara resmi. 

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan 

kebudayaan yang telah dicapai kepada khalayak. 
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4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, serta 

menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feed back  

kepada pimpinan instansi pemerintah. 

Sementara itu, menurut Effendy (1993), tugas humas pada 

Departemen Pemerintahan antara lain: 

1. Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, 

perencanaan, dan hasil yang telah dicapai. 

2. Menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-

undangan,  peraturan-peraturan dan hal-hal yang bersangkutan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

3. Menasehati pemimpin departemen dalam hubungannya dengan 

reaksi atau tanggapan balik public terhadap kebijaksanaan yang 

telah dijalankan. 

2.2.2 Tujuan Humas Pemerintah 

Adapun tujuan humas pemerintah mengutip dari Effendi (1993), 

menurut San Black ada empat tujuan humas pemerintah daerah, yaitu: 

1. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan 

lembaga beserta kegiatannya sehari-hari. 

2. Memberi kesempatan bagi public untuk menyatakan 

pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum 

lembaga mengambil keputusan. 
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3. Memberikan informasi kepada penduduk mengenai cara 

pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak 

serta tanggung jawab mereka. 

4. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara. 

 

2.3 Kritik Sosial di Media Online 

Apabila mendengar istilah kritik di benak masyarakat dipastikan 

sebuah tindakan yang akan menyakitkan dan lebih menyudutkan bagi 

penerima kritik. Penerima kritik bisa saja memikirkan dan menjadikan 

beban tersendiri padahal justru dari sebuah kritik bisa menjadikan sebuah 

saran agar lebih termotivasi dalam perubahannya. 

Menurut Ahmad Zaini Akbar kritik sosial adalah salah satu bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai 

control terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses masyarakat. 

Kritik sosial seringakali muncul ketika masyarakat menginginkan suasana 

baru yang lebih baik, lebih maju, atau secara politis, suasana yang lebih 

demokratis dan terbuka (Mas’oed 1999:47-49 dalam Eryanty 2012). 

Pengertian lain dari kritik sosial adalah suatu aktivitas yang 

berhubungan dengan penilaian (judging), perbandingan (comparing), dan 

pengungkapan (revealing) mengenai kondisi sosial suau masyarakat yang 

terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan 

pedoman. Kritik sosial juga dapat diartikan dengan penilaian atau 
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pengkajian keadaan masyarakat pada suatu periode waktu (Susanto dalam 

Mahfud 1997:47 dalam Eryanty 2012) 

Dalam pengertian diatas bahwa kritik sosial yaitu bagaimana 

masyarakat bisa menyampaikan aspirasi sosialnya kepada pemerintah 

melalui media. Masyarakat juga berhak mengontrol dan mengawasi 

kinerja pemerintahan apabila dirasa kewenangan masyarakat tidak 

terpenuhi yang sebagaimana mestinya.  

Tujuan dari adanya kritik sosial dari masyarakat terhadap 

pemerintah yakni pemerintah dapat mengetahui kesalahan atau kekurangan 

selama kinerjanya dan bisa menjadikan evaluasi untuk memperbaikinya. 

Partisipasi masyarakat melalui kritik sosial ini menunujukkan bahwa 

masyarakat juga berhak atas menyampaikan pesan kritik dengan adanya 

kebebasan berpendapat,  tetapi pemerintah juga harus terbuka lebar atas 

kritik yang di dapat selagi itu masih berhubungan dengan kepentingan 

umum dan hak masyarakat. 

   Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, saat ini semua 

orang begitu dimudahkan dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

dan berakibat pada ketergantungan dalam penggunaannya. Keuntungan 

dari perkembangan teknologi ini yaitu perkembangan media massa juga 

terus berkembang, dan munculnya media baru yakni internet. Menurut 

data dari kominfo.go.id pengguna internet di Indonesia memperoleh 

peringkat keenam di dunia. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, 

populasi netter Tanah Air mencapat 83,7 juta orang pada 2014 dan 
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memperkirakan netter Indonesia akan mencapai 112 juta orang pada tahun 

2017. Tahun 2018 diperkirakan mengalami peningkatan yakni 123 juta 

dimana akan mengalahkan Negara Jepang yang menduduki posisi ke 5. 

Perkembangan yang begitu signifikan dilihat dari penggunaan perangkat 

mobile yaitu smartphone serta jaringan Wi-fi. Dengan adanya smartphone 

dan didukung dengan adanya internet maka bermunculan media online. 

Media online secara umum adalah segala jenis atau format media yang 

hanya bisa di akses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. 

Dengan pengertin media online secara umum ini, maka email, mailing list 

(milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk 

dalam kategori media online (digilib.uinsby.ac.id). Media online 

merupakan bentuk sarana komunikasi secara online. Manfaat media sosial 

saat ini bukan hanya untuk berkomunikasi tapi bisa untuk berbagi 

informasi, mengekspresikan dirinya melalui foto, bisa bercerita kisah 

inspiratif bagi semua orang, ajang berbisnis,ajang diskusi public, sarana 

hiburan dan masih banyak lagi.  Komunikasi media online yang dilakukan 

bukan hanya satu arah, melainkan bisa dua arah karena masyarakat bisa 

menanggapi apa permasalahan yang ada dan bisa jadi akan adanya 

komunikasi timbal balik. Penyebaran komunikasi di media online juga 

sangat cepat sampai di komunikan dan up to date dalam perkembangan 

informasinya. 

Manfaaat dari media online juga merambah sebagai kritik sosial 

terhadap siapapun. Pemerintah juga bisa jadi sasaran masayarakat dalam 
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menyampaikan kritiknya. Pada bulan Januari-Maret, Gresik dihebohkan 

dengan berbagai meme yang dimana tujuannya adalah sebagai kritik sosial 

terhadap pemerintah pada permasalahan jeglongan sewu. 

 

Gamb 

 

 

 

Itu s  

 

Gambar 2.1: Contoh kritik sosial yang di upload di media sosial instagram akun 

@infogresik. 



 

28 
 

Bukan hanya di media sosial juga, tapi media online lokal maupun 

nasional tidak hentinya menanggapi kritik sosial melalui meme yang 

ditujukan kepada pemerintah. Berikut ini terkait memberitakan kasus 

tersebut, contohnya yakni : 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Contoh kritik sosial yang di upload di media online web. 

Gambar diatas merupakan sebagian contoh kritik sosial yang 

menyebar di tengah-tengah masyarakat dan mengundang gelak tawa bagi 
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yang melihatnya. Sindirian yang kreatif dari masyarakat kepada 

pemerintah ini merupakan bukti kekesalan yang tidak secara cepat 

memperbaiki fasilitas umum yang ada di Gresik demi keselamatan 

bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


