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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekarang adalah zaman dependensi (ketergantungan), dimana semua orang 

semakin saling menaruh kepercayaan demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya di 

berbagai bidang. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai tujuannya tanpa 

bantuan orang lain. Orang-orang bergantung pada perkumpulan guna kepuasan sosial; 

pada rumah ibadah untuk bimbingan spiritual. Menurut Moore (2004:4), saling 

kebergantungan antara orang-orang dan perusahaan, pemerintah, organisasi-

organisasi sosial telah menciptakan kebutuhan akan suatu filsafat dan fungsi baru dari 

manajemen, yang selanjutnya kita sebut sebagai “hubungan masyarakat”. 

Pada dasarnya, Humas merupakan hal yang diperlukan di setiap perkumpulan, 

kelompok atau organisasi. Baik itu pemerintahan, perusahaan, yayasan, organisasi 

mahasiswa bahkan komunitas-komunitas, baik komunitas skala besar maupun kecil. 

Keberadaannya tidak bisa dicegah, Humas (atau sering disebut Public Relations) ini 

merupakan salah satu penetuan keberhasilan suatu organisasi. Terlebih untuk saat ini, 

peran dari Humas ini menjadi sumber informasi terpecaya. Pada saat “banjir 

informasi” seperti yang terjadi akhir-akhir ini, klarifikasi atau pernyataan langsung 

dari Humas akan lebih dipercaya dan menjadi bahan landasan masyarakat untuk 

memaknai sebuah informasi yang beredar. 

Humas terkesan menjadi “barang baru” untuk kalangan awam. Padahal 

Humas mencakup semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi 
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dengan yang bersangkutan atau siapa saja yang berkepentingan. Pada dasarnya, setiap 

manusia melakukan kegiatan humas itu sendiri, selama masih dapat berkomunikasi 

dengan manusia lainnya. 

Mengingat tugas humas adalah layaknya sebuah jembatan, yang mana 

jembatan antara organisasi dengan yang berkepentingan. Salah satu aktivitas yang 

humas lakukan adalah Media Relations (Hubungan dengan Media). Media Relations 

adalah aktivitas komunikasi Public Relations/Humas untuk menjalin pengertian dan 

hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi 

yang maksimal serta berimbang (balance). (Wardhani. 2013:9) 

Dalam Media Relations, tidak hanya terkait dengan kepentingan satu pihak 

saja, organisasi saja atau media masssa saja, melainkan kedua belah. Disini juga 

terdapat win-win solutions antara kedua belah pihak. Perusahaan atau humas juga 

harus benar-benar mengerti dan memahami kepentingan-kepentingan perusahaan 

media, wartawan serta insan-insan media lain yang terlibat dalam aktivitas industri 

media itu sendiri. 

Dalam melaksanakan aktivitas Media Relations, tak sedikit humas yang 

mengalami kesulitan. Banyak fakta-fakta tentang wartawan yang tidak diketahui oleh 

sebagian humas. Seperti pemikiran bahwa wartawan bisa diundang kapan saja. Hal 

ini tidaklah benar. Wartawan dan perusahaan pers akan menyeleksi undangan yang 

masuk, yang mana undangan tersebut memiliki nilai berita serta acaranya bisa 

disesuaikan dengan kepentingan media itu sendiri. 

Seperti contoh yang dialami oleh Humas Komunitas Earth Hour Malang 

(EHM) Indonesia. Komunitas yang bergerak di bidang hemat energi dan lingkungan 
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ini sudah mempunyai divisi Public Relations. Salah satu program kerja divisi ini 

adalah melakukan Media Relation. Pada Maret 2017, humas EHM mengadakan Press 

Conference dalam rangkaian salah satu kegiatannya, yaitu Switch Off 2017. Kegiatan 

ini adalah mematikan lampu dan barang elektronik yang tidak terpakai selama satu 

jam. Tujuan komunitas ini mengadakan Press Conference adalah mengenalkan 

tentang kegiatan sekaligus menjadi pengingat warga, khususnya Kota Malang bahwa 

akan ada kegiatan Switch Off yang berpusat di Balai Kota Malang.  

Press Conference diadakan pagi hari di salah satu hotel ternama di Kota 

Malang. Undanganpun sudah disebar, melalui undangan fisik dan dalam bentuk e-

mail. Tetapi ketika akan dimulai, hanya sedikit media yang datang. Banyak wartawan 

yang terdapat pada list undangan tidak bisa menghadiri acara tersebut. Faktanya, ini 

dikarenakan jadwal Press Conference bertabrakan dengan agenda lain yang sesuai 

dengan kepentingan media. Dalam kasus ini, Humas EHM belum matang 

memperhitungkan waktu pengadaan Press Conference. Serta humas dinilai kurang 

mampu mendekatkan diri dengan awak media. 

Masalah yang lain terjadi ketika humas telah mengedarkan Press Release 

untuk segera diterbitkan, namun hanya sedikit media yang menerbitkannya. Banyak 

faktor yang membuat media tidak bisa menerbitakn Press Release dari humas. Seperti 

keterbatasan tempat dan halaman (untuk media cetak) atau bisa saja karena informasi 

yang disampaikan di Press Release tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

perusahaan media. Dengan kata lain, informasi Press Release mengandung “pesanan 

untuk iklan”. 
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Masalah tidak berhenti sampai disitu. Setelah berita tentang organisasinya 

dimuat di media, humas yang baik seharusnya akan menghubungi media terkait. 

Disinilah peran komunikasi interpersonal muncul. Di antara kedua belah pihak harus 

ada two ways communications atau komunikasi dua arah timbal balik. Untuk itu 

diperlukan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, untuk mencapai cita-cita, baik 

cita-cita pribadi maupun kelompok organisasi. Komunikasi merupakan saran untuk 

mengadakan koordinasi antara berbagai subsitem dalam hal pekerjaan. Menurut 

Kohler, ada dua model komunikasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai 

tujuan perkantoran. Pertama, komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang 

berfungsi untuk menyatukan bagian-bagian (subsistem) perkantoran. Kedua, 

komunikasi interaktif, ialah proses pertukaran informasi yang berjalan secara 

berkesinambungan, pertukaran pendapat, sikap yang dipakai dasar penyesuaian di 

antara bagian-bagian (subsistem) dalam perkantoran maupun kantor dengan mitra 

kerja. 

Dalam hal ini, komunikasi yang terjalin antara humas dan media dianggap 

penting. Karena dengan komunikasi yang baik, akan meningkatkan kinerja wartawan 

yang telah mendapatkan informasi dari pihak humas. Ketika wartawan telah 

mendapatkan informasi sebagai data awal untuk liputan, maka akan terjadi rasa 

kepuasan sehingga tingkat kinerja menjadi bertambah. Sebaliknya, jika tidak ada 

komunikasi yang sering terjadi antara humas dengan media, atau dengan kata lain 

humas hanya akan berkomunikasi dengan media jika hanya dibutuhkan, maka tidak 

akan ada peningkatan kinerja dari wartawan. Komunikasi memberikan dampak yang 

cukup baik antara humas dengan media. Seperti kedekatan dan keintiman. Sehingga 



5 
 

informasi yang diberikan humas kepada wartawan dapat berjalan lancar tanpa ada 

kecanggungan. 

Humas Polres Malang adalah salah satu humas instansi pemerintahan yang 

aktif dalam memberikan Press Release dan informasi kepada wartawan dengan 

beat/wilayah kriminal Kabupaten Malang. Selain itu, Humas Polres Malang juga 

sering berinteraksi dan berkomunikasi kepada wartawan demi terciptanya cita-cita 

bersama. Media Relations yang dilakukan Humas Polres Malang bisa dibilang tidak 

hanya terjadi ketika akan ada acara yang membutuhkan peliputan awak media. 

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi akan menjadi baik bila 

digunakan secara berkala dan dalam waktu yang tepat. Sebagai hasil pengamatan pra 

observasi, Humas Polres Malang sering melakukan komunikasi interpersonal 

terhadap wartawan yang mempunyai beat/wilayah kriminal Kabupaten Malang, baik 

itu komunikasi dalam membicarakan pekerjaan, sharing, ataupun hanya sebatas 

mengobrol saja. 

 Melihat adanya hubungan antara komunikasi interpersonal humas dengan 

kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan tema Media Relations dan dengan judul “Pengaruh 

Komunikasi Interpersonal Humas Polres Malang terhadap Kepuasan Wartawan 

dalam Memperoleh Informasi (Studi pada Wartawan wilayah Kriminal Kabupaten 

Malang). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah pengaruh pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh komunikasi 

interpersonal terhadap kepuasan wartawan dalam memperoleh informasi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bedasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan penelitian memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan dan sebagai masukan atau tambahan bacaan atas dasar 

penelitian berikutnya dengan materi dan objek penelitian yang 

berhubungan, sehingga dapat berguna bagi penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan bagi Kantor 

Polres Malang, khususnya bagian Humas, untuk mengetahui pengaruh 
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komunikasi interpersonal terhadap kepuasan wartawan dalam memperoleh 

informasi. 




