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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hubungan Masyarakat 

2.1.1 Pengertian Hubungan Masyarakat 

Menurut Waluyo dalam buku “Komunikasi dan Praktek” humas ialah 

kegiatan pemberian informasi dan sejenisnya seperti yang diartikan dalam 

istilah komunikasi. Komunikasi tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah 

kegiatan atau proses pemberian informasi dari satu pihak yang biasanya 

lembaga, kepada pihak lain seperto kelompok masyarakat tertentu ataupun 

masyarakat umum (Suryosubroto, 2001:15). 

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi 

sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

individu ataupun sebuah organisasi berdasarkan segala kepentingan publik, 

dan menjalankan program guna mendapatkan pengertian yang diterima oleh 

publik serta hubungan dengan masyarakat luas melalui publisitas untuk 

mencapai opini publik dan citra yang baik (Moore, 2004:6). 

Menurut  Lattimore (2010) pengertian hubungan masyarakat adalah 

sebuah fungsi kepemimpinan dan pengatur yang membantu suatu tujuan yang 

ditetapkan suatu organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memberi 

fasilitas perubahan organisasi. Para praktisi hubungan masyarakat 

berkomunikasi dengan masyarakat eksternal dan internal terkait dengan 

pengembangan hubungan yang positif serta menciptakan tujuan organisasi dan 

harapan masyarakat secara konsisten. Mereka juga mengembangkan, 
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melaksanakan, mengevaluasi  program organisasi yang mempromosikan 

pertukaran pengaruh serta interprestasi diantara konstituen organisasi dengan 

masyarakat.  

Menurut S.K. Bonar dalam kutipan buku “Humas Dalam Dunia 

Pendidikan” yang ditulis oleh B. Suryosubroto humas adalah suatu usaha 

untuk mencapai sebuah hubungan harmonis antara suatu badan, lembaga 

maupun organisasi dengan masyarakat sekelilingnya (Suryosubroto, 2001:14). 

Sedangkan menurut J.C. Hooftman humas adalah kegiatan 

pengembangan opini publik terhadap suatu lembaga atau badan, publik harus 

diberikan penerangan yang jelas, lengkap serta objektif mengenai segala 

kegiatan yang berhubungan dengan mereka sehingga timbul pengertian yang 

jelas dalam diri mereka. Pendapat dan saran-saran publik yang berhubungan 

dengan kebijakan badan tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dihargai 

(Suryosubroto, 2001:14). 

Dari berbagai pengertian humas diatas dapat disimpulkan bahwa 

humas adalah sebagai elemen yang berada di dalam organisasi yang 

mempunyai tugas membantu dan mengantar organisasi tersebut untuk sampai 

kepada tujuannya serta menjadi alat manajemen yang berfungsi meneliti sikap 

publik, menjalankan program yang telah disepakati organisasi yang bisa 

diterima masyarakat luas dan dipublikasikan melalui alat-alat publikasi guna 

mencapai opini publik dan pertahanan citra yang baik untuk organisasi. 

Humas juga kegiatan yang menggunakan komunikasi sebagai modal 

utamanya. Komunikasi tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi 

kepada seluruh masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan serta kegiatan-
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kegiatan lembaga. Selain itu humas juga sebagai jembatan untuk 

mempersatukan organisasi/lembaga dengan masyarakat agar selalu tercipta 

hubungan yang baik dan harus dapat menjamin adanya saling pengertian dan 

akan terus mengembangkan citra organisasi.  

2.1.2 Tujuan Hubungan Masyarakat 

Menurut M Linggar Anggoro dalam bukunya yang berjudul “Teori & 

Profesi Kehumasan”, menentukan tujuan humas yang tepat ditetapkan dengan 

dua cara, yakni dengan mengadakan riset khusus untuk mengidentifikasi 

masalah yang sekiranya membutuhkan solusi humas dan dengan mengadakan 

serangkaian diskusi atau konsultasi secara mendalam dengan para pemimpin 

departemen atau kalangan staf ini untuk mengungkapkan apa saja kebutuhan 

komunikasi yang paling mendasar yang mereka rasakan. Adapun tujuan dari 

humas menurut  (Anggoro, 2008:71) adalah: 

1) Meningkatkan partisipasi, dukungan serta bantuan secara nyata dari 

masyarakat baik dalam bentuk tenaga, materi maupun sarana prasarana 

demi terlaksananya tugas organisasi. 

2) Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab 

yang lebih besar kepada masyarakat terhadapt berlangsungnya suatu 

program organisasi agar terlaksanakan secara efektif dan efisien. 

3) Menegakkan, mengembangkan serta mempertahankan citra yang 

menguntungkan bagi organisasi kepada para pemimpin atau stakeholder 

dengan sasaran publik internal mamupun eksternal. 

4) Membuka peluang lebih luas kepada para lulusan atau pihak yang 

terhubung untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu dan kualitas 

organisasi. 
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Tujuan lain humas menurut Widjaja dalam bukunya yang bertajuk 

“Komunikasi dan Hubungan Masyarakat” ialah mengembangkan hubungan 

yang harmonis dengan pihak-pihak yang bertkaitan seperti masyarakat. Tujuan 

humas ialah untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang 

menyenangkan untuk lembaga dan organisasi disuatu pihak dengan 

komunikasi yang harmonis dengan timbal balik yang sesuai (A.W. Widjaja, 

2002:54). 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan humas ialah 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, materi maupun 

sarana prasarana, menghidupkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap 

program yang telah disampaikan dan disepakati bersama, mempertahankan 

reputasi baik organisasi maupun lembaga kepada semua yang berkaitan 

dengan organisasi, serta meningkatkan kualitas organisasi dengan membuka 

peluang untuk generasi baru. Tujuan humas yang tak kalah penting juga ialah 

membangun, serta mengembangkan hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat melalui komunikasi yang baik. Karena jika menggunakan 

komunikasi yang baik dan tepat, maka tujuan suatu organisasi atau lembaga 

akan terlaksana dengan cepat dan lembaga/organisasi akan mendapatkan 

timbal balik yang cepat dari targetnya yakni masyarakat. membangun, serta 

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui 

komunikasi yang baik. Karena jika menggunakan komunikasi yang baik dan 

tepat, maka tujuan suatu organisasi atau lembaga akan terlaksana dengan cepat 

dan lembaga/organisasi akan mendapatkan timbal balik yang cepat dari 

targetnya yakni masyarakat. 
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2.1.3 Tugas dan Fungsi Hubungan Masyarakat  

Dalam buku “Dasar-Dasar Humas” Frida Kusumastuti menjabarkan 

tugas-tugas humas sebagai berikut (Kusumastuti, 2004:25): 

1) Menafsirkan, menganalisa serta membuat evaluasi kecenderungan perilaku 

publik yang kemudian direkomendasikan kepada pihak manajemen untuk 

merumuskan kebijakan organisasi. 

2) Mempertemukan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan publik 

sehingga tercipta saling pengertian, menghormati, serta menyanggupi 

untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi. 

3) Mengevaluasi program-program organisasi yang khususnya berhubungan 

dengan publik.  

Menurut Cyril W., dalam kutipan dari buku Dja’far Assegaff yang 

berjudul “Hubungan Masyarakat dalam Praktek” hubungan Masyarakat adalah 

tanggung jawab dan fungsi manajemen yang mempunyai tugas: (Assegaff, 

1987:12) 

1) Menganalisa interest serta menetapkan sikap publik. 

2) Menentukan dan menterjemahkan kebijakan perusahaan atau organisasi 

dan; 

3) Merumuskan program aksi untuk menciptakan suatu penerimaan dan 

goodwill masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. 

Menurut Hadari Nawawi, tugas humas ialah melakukan publisitas 

tentang segala kegiatan organisasi kerja yang perlu diketahui oleh pihak luar 

secara luas. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyebarluaskan 
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informasi atau memberikan penerangan kepada seluruh masyarakat luas agar 

tercipta sebuah pemahaman yang baik mengenai tugas serta fungsi yang 

dijalankan oleh organisasi tersebut, termasuk kegiatan yang sudah, sedang 

maupun yang akan dikerjakan (Suryosubroto, 2001:21) 

Selain bertugas mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan publik dan menganalisa ketertarikan masyarakat, humas juga 

mempunyai lima tugas pokok menurut (Rumanti, 2002:39-42) yaitu: 

1) Menyelanggarakan serta bertanggung jawab atas segala penyampaian 

informasi, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui gambar kepada 

publik, supaya publik memiliki pengertian yang tepat tentang organisasi, 

tujuan, dan kegiatan yang dilakukan.  

2) Memonitori, merekam, serta mengevaluasi tanggapan umum dan saran 

dari masyarakat. Agar dalam menjalankan segala kegiatan organisasi tidak 

ada pihak yang dirugikan, maka humas bertanggung jawab terhadap 

kehidupan bersama dengan lingkungan tersebut.  

3) Memperbaiki citra organisasi juga merupakan tugas humas. Citra 

organisasi juga bisa merupakan citra dari pimpinan. Cita juga tidak hanya 

terletak pada bentuk gedung, publikasi maupun presentasi. Tapi terletak 

pada bagaimana organisasi tersebut bisa mencerminkan organisasi yang 

dapat dipercaya, mempunyai kekuatan dan berkembang. 

4) Tanggung jawab sosial. Humas ialah sebuah instrumen untuk bertanggung 

jawab kepada seluruh kelompok yang mempunyai hak terhadap tanggup 

jawab tersebut. Terutama kelompok publik itu sendiri, publik internal, dan 

juga pers.  
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5) Komunikasi juga merupakan tugas utama seorang humas. Humas 

mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, yaitu komunikasi timbal-

balik, maka dari itu pengetahuan komunikasi menjadi modal utamanya. 

Dalam fungsinya, komunikasi merupakan sentral. 

Dapat disimpulkan bahwa tugas humas ialah menganalisa perilaku 

publik untuk kemudian di laporkan kepada manajemen agar bisa merumuskan 

kebijakan yang akan di lakukan organisasi, serta menjadi jembatan antara 

kepentingan kedua belah pihak agar saling mendukung dan juga melakukan 

evaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan publik, humas juga 

ditugaskan untuk selalu terbuka kepada pihak-pihak yang terlibat terkait 

kegiatan yang akan, sedang maupun telah dilakukan agar ridak terjadi 

kesalahpahaman yang akan menimbulkan masalah dan merugikan pihak-pihak 

yang terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, humas juga bertugas untuk 

bertanggungjawab atas segala penyampaian informasi dari berbagai media 

komunikasi, memonitori, memperbaiki citra, dan menjalin komunikasi yang 

baik kepada semua pihak yang terlibat. 

Adapun menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya yang bertajuk 

“Public Relation” dan dikutip oleh Rosady Ruslan bahwasanya terdapat tiga 

fungsi utama Humas, yakni: (Ruslan, 1998:19) 

1) Memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat secara terperinci. 

2) Melakukan ajakan kepada masyarakat dengan tujuan mengubah sikap dan 

perbuatan masyarakat secara langsung. 

3) Berusaha untuk menggabungkan dan menyesuaikan antara sikap lembaga 

dan sikap masyarakat, dan sebaliknya. 
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Fungsi Humas menurut Cutlip & Centre, and Canfield yang dikutip 

dalam buku Rosady Ruslan yang berjudul “Manajemen Humas dan 

Manajemen Komunikasi” adalah: (Ruslan,1998:20) 

1) Ikut serta membantu segala aktivitas utama manajemen atau organisasi 

dalam mencapai tujuan bersama. 

2) Membina hubungan yang baik antara organisasi/lembaga dengan publik 

yang menjadi sasarannya. 

3) Merekognisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapat, presepsi 

serta tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang telah diwakilinya, 

ataupun sebaliknya. 

4) Menanggapi keinginan publiknya serta memberikan saran terbaik untuk 

pimpinan demi tujuan dan manfaat bersama. 

5) Membentuk komunikasi dua arah yang mempunyai timbal balik, dan 

mengatur arus informasi yang telah didapatkan dari kedua pihak, serta 

mempublikasikan pesan dari organisasi kepada publiknya guna terciptanya 

citra positif bagi kedua belah pihak. 

Betram R. Canfield menjabarkan fungsi humas yang dikutip dalam 

buku Danandjaja yang berjudul “Peranan Humas dalam Perusahaan” adalah 

sebagai berikut: (Danandjaja, 2011:19) 

1) Melayani kepentingan publik. 

2) Mempertahankan komunikasi yang baik. 

3) Menekankan moral serta sopan santun yang baik. 

Dapat disimpulkan bahwa humas lebih berorientasi kepada publik, 

baik eksternal maupun internal. Publik ialah target utama humas dalam suatu 
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organisasi. Maka dari itu untuk menciptakan pendapat publik yang dapat 

menguntungkan organisasi, maka humas harus menjalankan fungsinya dengan 

baik dan sebagaimana mestinya. Singkatnya, fungsi utama dari humas ialah 

membina hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat melalui 

komunikasi dua arah sehingga apabila terjadi masalah dengan pihak-pihak 

tersebut maka humas diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah 

tersebut. 

2.1.4 Proses Kerja Hubungan Masyarakat 

Terdapat empat tahapan proses kerja hubungan masyarakat menurut 

Scott M Cutlip & Allen H Centre dalam buku Rosady Ruslan yang berjudul 

“Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi” adalah: (Ruslan. 1998:135) 

1) Research-Listening (Penelitian dan Mendengarkan) 

Penelitian yang berkaitan dengan riset opini, sikap serta reaksi dari mereka 

yang mempunyai kepentingan dengan aksi kebijakan-kebijakan suatu 

organisasi. Penetapan suatu fakta yang berkaitan langsung dengan suatu 

kepentingan organisasi, apa, dimana, mengapa, kapan, dan seberapa besar 

masalah tersebut berpengaruh pada publik. 

2) Planning Decision (Perencanaan dan Pengambilan Keputusan) 

Berkaitan dengan sesuatu yang akan dikerjakan, pemberian ide-ide, opini 

serta sikap yang berkaitan dengan kebijakan serta keinginan dari pihak 

yang berkepentingan. Dalam tahapan perencanaan juga meliputi apa yang 

dilakukan, siapa yang akan melaksanakan, kapan dimulai dan selesai, 

dimana lokasi yang tepat serta berapa biaya yang akan dikeluarkan. 
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3) Communication-Action (Komunikasi dan Pelaksanaan) 

Pelaksanaan apa yang telah direncanakan dan mengkomunikasikan apa 

yang dilakukan serta menjelaskan informasi mengenai langkah apa saja 

yang akan dilakukan sehingga akan menimbulkan kesan efektif yang dapat 

berpengaruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berpotensi 

memberikan dukungan. 

4) Evaluations (Evaluasi) 

Apakah yang telah direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan tujuan, serta bagaimana hasil dari semua yang telah dilaksanakan. 

Keempat tahapan tersebut saling berhubungan, dan tidak dapat 

dipisahkan agar terciptanya suatu program humas yang efektif. Praktisi 

humas kerap kali kurang menyadari betapa penting dan berhubungannya 

keempat tahapan tersebut, sehingga mereka seringkali mengabaikan salah 

satu dari tahapan-tahapan tersebut. Tahap yang sering diabaikan adalah 

tahap penelitian atau riset, perencanaan dan evaluasi. Mereka terlalu 

banyak menekankan pekerjaan pada publisitas, yang bahkan sebenarnya 

akan secara otomatis muncul apabila pelaksanaan program humas 

dirancang berdasarkan empat tahapan secara benar. 

2.1.5 Khalayak Hubungan Masyarakat 

Definisi khalayak atau publik ialah kelompok orang-orang yang 

berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. 

Aktivitas-aktivitas humas tidak diarahkan secara pengertian umum, namun 

diarahkan secara khusus kepada publik terbatas atau pihak tertentu yang 

berbeda-beda, dan masing-masing mempunyai cara yang berbeda (Jefkins, 

2002:71). 
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Dalam hal khalayak, humas lebih deskriminatif dimana setiap 

organisasi mempunyai khalayaknya sendiri dimana ia selalu menjalin 

komunkasi baik secara ekternal maupun internal. Hal ini sesuai dengan ruang 

lingkup tugas humas dalam suatu organisasi, institusi maupun lembaga. Ruang 

lingkup tersebut meliputi: (Ruslan, 1998:21) 

a) Membina hubungan ke dalam  

seorang humas harus mampu mengidentifikasi ataupun mengenali hal-hal 

yang menumbuhkan gambaran negatif  dalam pikiran masyarakat, sebelum 

kebijakan tersebut dijalankan oleh lembaga 

b) Membina hubungan ke luar  

Seorang humas harus mampu mengupayakan tumbuhnya sikap /pikiran 

dan gambaran masyarakat luas yang positif terhadap lembaga. 

 Secara garis besar, khalayak atau publik humas ada dua yaitu eksternal 

dan internal, akan tetapi humas mengidentifikasi adanya delapan khalayak 

utama yang paling sering menjadi sumber khalayak dari berbagai macam 

organisasi secara umum delapan khalayak tersebut ialah (Jefkins, 2002:72-75): 

a. Masyarakat luas 

Segmen masyarakat menjadi khalayak bagi suatu organisasi berbeda 

dengan khalayak organisasi lain. Bahkan, khalayak dari organisasi yang 

berada si satu lokasi yang samapun seringkali berbeda. Sebuah organisasi 

yang baik akan mengawali aktivitas humasnya dengan mengenali masalah 

dan kebutuhan khalayak yang paling mendasar. 

b. Pegawai atau anggota 

Khalayak ini meliputi semua orang yang bekerja dan menunjang suatu 

organisasi. Mulai pucuk pimpinan hingga karyawan di jajaran terbawah. 
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c. Calon pegawai atau anggota 

Tanpa mengetahui bagaimana sesungguhnya suatu organisasi, khalayak ini 

tidak akan tertarik untuk bergabung. Humas diharapkan dapat memberikan 

informasi sebaik mungkin yang dibutuhkan oleh khalayak ini. Dengan 

menyebarkan informasi kepada mereka, maka mereka akan mengetahui 

bentuk kegiatan yang akan dijalankan. 

d. Pemasok  

Terdapat dua macam pemasok, yaitu pemasok jasa-jasa seperti PLN, 

PAM, Telkom dan juga pemasok bahan baku seperti komputer, alat tulis, 

dan lain-lain. 

e. Masyarakat keuangan  

Dapat dimulai dari bank kecil hingga bursa saham nasional. Tergantung 

pada ruang lingkup organisasi atau perusahaan, yang dimaksud sebagai 

investor bukan hanya para individu yang membeli surat berharga, namun 

juga para anlisis investasi serta pembeli partai besar yang merupakan suatu 

blembaga atau bahan usaha. 

f. Distributor  

Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara 

produsen dan konsumen. Mereka akan mengambil prosuk dari perusahaan 

produsen dalam jumlah yang lumayan besar.  

g. Konsumen dan pemakai 

Konsumen dan pemakai produk ialah mereka yang menggunakan hasil 

produk organisasi. 
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h. Pencipta atau pimpinan pendapat umum 

Terdiri dari orang-orang yang berpengaruh sehingga setiap pendapat 

mereka menentukan naik dan turunnya bahkan jatuh dan bangunnya 

organisasi. Khalayak ini mencakup orang tua, pemuka agama, politisi, atau 

demonstran. Terkadang untuk mendapatkan dukungan mereka, diperlukan 

komunikasi dua arah yang bersifat tatap muka. 

2.2 Aktivitas Hubungan Masyarakat 

Dalam suatu lembaga atau organisasi, Humas mempunyai peran 

penting bagi lembaga atau organisasi tersebut. Humas membantu organisasi 

atau lembaga dalam menciptakan, membangun serta menjaga citra dan 

reputasi di mata publik. Humas juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

atau pekerjaan yang mengatur atau membuat suatu sistem yang diterapkan 

dimana sistem tersebut diolah untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik 

hingga mendapatkan suatu timbal balik yang positif. Terdapat dua bentuk-

bentuk aktivitas humas, aktivitas internal dan juga aktivitas eksternal 

(Ruslan,2007:10). 

Menurut Dimock dan Koening pada umumnya tugas dari aktivitas humas 

baik dari lembaga Instansi/Swasta, antara lain(Ruslan, 2007:342):  

1. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat 

dalam berpartisipasi atau ikut serta melaksanakan program pembangunan di 

bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi serta menjaga stabilitas dan 

keamanan sosial. 

2. Memelihara dan mempertahankan kejujuran setiap pelayanan dan pengabdian 

dari aparatur pemerintah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas serta 

kewajiban masing-masing 
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3. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 

pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh lembaga 

dalam pelaksanaan aktivitasnya. 

Seperti yang telah diketahui bahwa fungsi utama humas ialah menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan yang baik antara lembaga dan publiknya, hubungan baik 

internal dan eksteral serta menumbuhkan motivasi guna mendapatkan opini publik 

yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terkait. Humas juga berperan membina 

hubungan baik antara organisasinya dengan media massa, dengan memberikan 

informasi yang seluas mungkin agar dapat dipahami oleh masing-masing pihak. 

2.2.1 Aktivitas Humas Internal 

Aktivitas internal ialah aktivitas yang ditunjukkan kepada publik 

internal atau publik yang berhubungan dengan lembaga ataupun organisasi. 

Adapun yang tergolong dalam hubungan internal humas adalah hubungan 

dengan atasan, hubungan dengan karyawan serta hubungan dengan keluarga 

karyawan (Ruslan,2007:10). 

Aktivitas humas internal sama pentingnya dengan humas eksternal, 

jika diibaratkan uang yang menjadi tolak ukurnya, maka humas internal 

mampu memberi profitabilitas perusahaan sama besarnya dengan humas 

eksternal. Hubungan antar pegawai pada suatu lembaga atau sesama anggota 

di sebuah lembaga lebih berfokus pada aspek kemuanusiaan. Hal ini tidak 

sama dengan hubungan industri dimana hubungan industri lebih menekankan 

pada besar kecilnya suatu gaji. Komunikasi internal mempunyai tiga wujud, 

yang pertama ialah komunikasi kebawah yaitu dari pimpinan kepada bawahan, 

lalu yang kedua adalah sebaliknya keatas yaitu dari bawahan kepada atasan, 
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dan yang ketiga ialah komunikasi sejajar yaitu berlangsung antar sesama 

pegawai. 

2.2.2 Aktivitas Humas Eksternal 

 Aktivitas humas ekternal adalah sebuah kegiatan yang 

dilakukan kepada publik umum ataupun masyarakat dalam bentuk opini 

publik hal-hal yang menyangkut kepentingan organisasi ataupun lembaga. 

Adapun hubungan ekternal humas adalah hubungan dengan masyarakat 

(Ruslan,2007:10). 

 Salah satu tujuan humas eksternal ialah mempererat hubungan 

orang-orang atau instansi-instansi di luar lembaga demi terciptanya suatu opini 

publik yang menguntungkan lembaga. Tujuannya ialah mengadakan 

komunikasi dua arah yang sifatnya informatif dan persuasif kepada publik 

luar. Informasi yang diberikan harus jujur berdasarkan fakta dan harus diteliti 

secara lanjut, karena publik memiliki hak untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya tentang sesuatu yang menyangkut kepentingannya. Komunikasi 

humas eksternal dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti berikut 

(Rachmadi, 1994:53-60): 

1) Melalui kontak pribadi, bahwa seorang humas memiliki pekerjaan 

memikirkan dan memperhatikan kepentingan publik. Dimana seorang 

humas dituntut untuk memiliki wawasan terhadap perilaku publiknya, 

misalnya dalam memperhatikan sikap, tindak dan kebiasaan. Seorang 

humas yang berhubungan langsung dengan publiknya harus selalu bersifat 

ramah, sopan serta selalu bersedia mendengarkan apa yang dikatakan dan 

ditanyakan publik, sabar dalam melayani merekadan tidak menangguhkan 

suatu pelayanan yang segera dapat dilakukan. 
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2) Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat perlu dibina 

terutama apabila lembaga memulai suatu aktivitas yang diharapkan dapat 

mempengaruhi kehidupan dan lingkungan. Dalam hal ini yang perlu 

diperhatikan ialah lingkungan, apakah lingkungan tersebut mempunyai 

opinion leader yang perlu di dekati terlebih dahulu. Karena dalam 

komunikasi dengan masyarakat peran opinion leader sangat dibutuhkan 

terutama di daerah pedesaan. 

3) Hal yang paling penting dari aktivitas humas ekternal ialah hubungan 

dengan media massa, karena media massa mempunyai peranan penting 

dalam menyebarkan suatu informasi atau berita kepada masyarakat, 

pemerintah dan dalam pembentukan pendapat yang umum. Aktivitas 

Humas yang paling utama ialah pencarian fakta atau permasalahan, 

melakukan perencanaan, mengatur komunikasi dan juga mengevaluasi. 

Namun terdapat beberapa kegiatan humas lain yang tidak kalah 

penting menurut (Nasution, 2003:93) ialah: 

1) Membina Hubungan dengan Media Massa 

Humas sebagai tulang punggung suatu perusahaan harus selalu membina 

hubungan baik dengan media massa, baik media cetak maupun media 

elektronik. Membangun hubungan baik dengan media massa merupakan 

salah satu dari fungsi humas, karena media massa adalah alat pendukung 

kerjasama untuk kepentingan proses publikasi tentang berbagai program 

kerja demi kelancaran suatu kegiatan omunikasi yang telah direncanakan 

khumas sebagai perwakilan dari suatu organisasi dan pihak publik sebagai 

sasarannya. Fungsi dari membina hubungan dengan media massa ini antara 

lain adalah: Pertama, media massa sebagai sebagai media untuk 
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menyampaikan pesan dan informasi. Kedua, media massa sebagai upaya 

peningkatan pengenalan dan informasi dari pihak publikasi humas yang 

menjadi prioritasnya, hal ini dikarenakan media massa merupakan sumber 

kekuatan pembentukan opini publik yang dinilai sangat efektif  

Menurut Frank Jeffkins dalam buku Rosady Ruslan yang berjudul 

“Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi yang dikutip oleh 

Zulkarnain Nasution, pengertian hubungan pers adalah untuk mencapai 

publikasi atau penyiaran semaksimal mungkin. Sedangkan informasi 

hubungan masyarakat adalah untuk menciptakan suatu perkenalan dan 

pengertian. Kemudian selain berkaitan dengan kegiatan Humas yang 

dengan media massa dengan teknik pembuatan produk sebagai alat 

publikasi, informasi dan berita dalam bentuk Press Release, Features, PR 

writing, Photo Press, Video Release, Company Profile, News Letter, PR 

Advertising, dan Annual Report Publication. Dengan kegiatan tersebut 

diharapkan praktisi humas dapat memiliki kemampuan dalam bidang tulis 

menulis berita, dan mempunyai penguasaan terhadap teknik-teknik 

penulisan jurnalistik. Selain itu kemampuan pengelolaan (manajemen 

humas) harus memiliki kemampuan dalam membina hubungan baik  

dengan para wartawan atau reporter media massa, pemimpin redaksi, 

hingga redaktur sekaligus bertindak sebagai manajer komunikasi dalam 

melakukan kontak pers, misalnya melalui konfrensi pers dan sebagainya 

baik dilaksanakan secara resmi maupun melalui pendekatan personal. 

2) Kerjasama Dengan Media Massa 

Dalam kegiatan humas guna meningkatkan publikasi dengan tujuan 

pengenalan dan mencari publisitas, peluncuran suatu produk, baik berupa 
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promosi maupun iklan layanan masyarakat dan melakukan kegiatan 

kampanye atau sosialisasi yang bertujuan untuk menggiring opini publik 

dan juga menetralisir suatu berita negatif, atau masalah-masalah lainnya 

yang perlu diungkap atau diketahui secara terbuka kepada publik melalui 

media massa. 

2.3 Media Hubungan Masyarakat 

2.3.1 Hubungan Masyarakat sebagai Media Relations 

Media Hubungan Masyarakat dan kerja publisitas yang canggih 

menjadi tulang punggung bagi praktisi hubungan masyarakat. Ciri khas 

hubungan masyarakat adalah membangun dan mempertahankan hubungan 

baik dengan media. Tujuan utama tugas hubungan masyarakat adalah 

menjadikan berita tentang organisasi diterbitkan dan disiarkan oleh media 

massa guna memperoleh dukungan publik. Akan tetapi, paduan media 

mengalami sedikit perubahan. Media baru hanya menjadi bagian dari paduan 

media. Pengenalan media sosial membuka peluang besar terjadinya kolerasi 

secara langsung antara sebuah organisasi dengan berbagai kelompok yang 

berkepentingan dengan organisasi tersebut (stakeholder) Jumlah saluran media 

semakin hari semakin tumbuh dan bertambah, hal ini menambah tantangan 

bagi fungsi media relations (Lattimore, 2010:200).  

Adapun menurut Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations  

menuturkan bahwa definisi dari hubungan pers adalah sebuah peran hubungan 

pers yang mempunyai tugas mengarsipkan publikasi atau penyiaran informasi 

Public Relations yang maksimal untuk menciptakan pengetahuan serta 

pemahaman. Jefkins menyebutkan tak jarang orang masih seringkali salah 

mengasumsikan bahwasanya PR sama dengan press relations. Padahal press 
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relations adalah bagian dari dalam public relations hubungan pers tidak hanya 

terbatas pada pers saja, melainkan termasuk semua media yang memuat berita 

seperti surat kabar/majalah, radio, dan televisi (Jefkins, 2002:38). 

Dalam sebuah kegiatan PR atau hubungan masyarakat penting sekali 

membina hubungan baik dengan pers atau media relations dengan para 

pemimpin serta reporter/wartawan surat kabar, majalah, radio, dan juga 

televisi. Dalam sebuah berita ada perlakuan sebuah lika/dislike dimana dalam 

memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya penyebaran berita-berita 

yang tidak akurat dan dapat menimbulkan kerugian pada 

perusahaan/organisasi dikarenakan berita yang tersebar belum tentu benar 

adanya (Abdurachman, 2001:41). 

Hal-hal yang perlu diketahui Humas tentang media massa adalah 

sebagai berikut Jefkins (2002:36): 

a) The editorial policy : suatu kebijakan redaksi yang menyangkut visi dan 

misi media, isi serta bentuk media yang akan diterbitkan. Seperti surat 

kabar yang memuat dengan rinci dan khusus tentang berita bisnis secara 

reguler. 

b) Frequencyof publications : waktu atau frekuensi dalam penerbitan, seperti 

harian, mingguan, bulanan, tahunan dan edisi tertentu. 

c) Copy date : batas waktu tanggal penyetoran berita kepada media massa, 

termasuk isu berita yang akan datang. 

d) Printing process : jenis percetakan media massa yang ingin digunakan. 



 

26 
 

e) Circulations area : daerah sirkulasi, terkait pencangkupan area nasional, 

internasional, regional, pemuatan kasus-kasus tertentu menjadi bagian dari 

oemuatan regional propinsi tertentu.  

f) Leadership profile : karakteristik/profil orang yang akan membaca media 

itu, dapat dilihat dari kelompok tingkat sosial, umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, kepentingan khusus, kebangsaan, kelompok etnis, politik serta 

agama. 

g) Distribution method : penyebaran atau penjualan media, metode penjualan. 

Seperti dijual eceran di toko buku, terminal, rumah ke rumah, atau 

berlangganan. 

Hubungan baik antara humas dan media massa harus tetap terjalin, 

karena humas tidak bisa meninggalkan pers sebagai sarana informasi utama 

dalam publikasi humas, dan sebaliknya pers membutuhkan informasi resmi, 

akurat, lengkap yang biasanya di dapatkannya dari humas. Agar bisa saling 

terhubung keduanya dengan mudah, maka Jefkins juga menyebutkan beberapa 

prinsip umum untuk membina hubungan baik dengan pers, ialah(Jefkins, 

2002:41): 

a. By servicing the media : memberikan pelayanan baik kepada media, dan 

menciptakan hubungan yang bersifat timbal balik. 

b. By establishing a reputations for reliability : menegakkan dan 

mempertahankan reputasi baik agar selalu dapat dipercaya.  

c. By supplying good copy : memasok naskah informasi yang sebaik-baiknya, 

seperti pembuatan gambar atau foto agar dapat menarik perhatian. 

d. By cooperations in providing material : mempunyai kerjasama yang baik 

dalam menyediakan bahan informasi. 
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e. By providing verification facilities : penyediaan fasilitas yang memadai. 

f. By building personal relationship with the media : menciptakan hubungan 

personal dengan media, agar saling terbuka dan saling menghormati 

profesi satu sama lain. 

2.3.2 Peran Media Dalam Hubungan Masyarakat 

Saluran media semakin hari semakin bertambah, hal ini menandakan 

bahwa kebutuhan media untuk menyampaikan pesan kepada publik juga 

semakin banyak dan semakin luas. Bermacam-macam media massa yang 

dapat digunakan oleh praktisi humas sebagai media untuk menyampaikan atau 

mempublikasikan pesan-pesan yang akan ditujukan kepada masyarakat. Mulai 

dari media cetak hingga media elektronik (Lattimore, 2010:205).  

Media yang mempunyai peran paling banyak dalam penyampaian 

publikasi humas adalah media cetak berupa surat kabar. Meskipun hampir 

tergerus jaman, surat kabar tetap enjadi tumpuan dalam sistem informasi 

publik. Wartawan dalam surat kabarlah yang selalu mengumpulkan setiap 

berita sebagian besar informasi harian. Surat kabar merupakan media utama 

yang menjadi media utama dalam menjangkau berbagai komunitas publik. 

Meskipun sudah tidak menjadi media primer bagi mayoritas masyarakat, akan 

tetapi surat kabar tetap menjadi kekuatan terbesar dalam membentuk agenda 

publik dan hasilnya juga berpengaruh besar hingga saat ini. Untuk berita 

politik tersendiri, survey membuktikan bahwa surat kabar menjadi media 

paling dicari. Selanjutnya adalah media elektronik seperti radio dan televisi 

yang juga mempunyai pengaruh besar dalam tersampaikannya pesan dari 

humas kepada khalayak, walaupun tidak sebanyak dulu, televisi dan radio 

masih tetap setia dihati beberapa masyarakat dikarenakan mempunyai 
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kelebihan pesan yang mudah diterima dan diingat serta lebih hidup dan 

kecepatan dalam penyampaian beritanya cukup tinggi. Namun media 

elektronik juga mempunyai kekurangan, dimana biaya sangat berpengaruh 

besar, maka penyampaian pesan berita terkadang tidak menyeluruh karena jam 

siaran yang sangat ketat dan biaya yang dihitung perdetik. Namun di era 

milenial ini, ada media yang proses penyebaran terbilang lebih cepat dari 

media cetak dan media elektronik, yakni media online. Pemanfaatan internet 

sebagai media online untuk menyampaikan pesan humas dinilai lebih efektif.  

Contoh dari media online tersebut adalah blog, website, portal, media sosial 

(Lattimore,2010:207). 

2.3.3 Jenis-Jenis Media Hubungan Masyarakat 

Terdapat beberapa media pokok dalam hubungan masyarakat yaitu: 

(Anggoro, 2008:84-86) 

1) Media Pers : terdiri berbagai macam media cetak koran yang beredar di 

masyarakat secara umum dalam skala regional maupun nasional, majalah-

majalah dari kalangan umum maupun terbatas, buku-buku serta laporan-

laporan tahunan dari lembaga yang sengaja dipublikasikan untuk umum. 

2) Audio visual : terdiri dari film-film dokumenter, slide ataupun kaset video. 

3) Radio : meliputi segala jenis radio, skala lokal, nasional hingga 

internasional, baik dipancarkan secara luas maupun khusus. 

4) Televisi : televisi juga digolongkan sebagai media humas, baik regional, 

nasional maupun internasional. 

5) Pameran : dalam melaksanakan kampanye humas, praktisi humas juga 

memanfaatkan acara pameran untuk memperkenalkan program baru yang 

akan dilaksanakan. 
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6) Bahan-bahan cetakan : bahan cetakan yang bersifat mendidik, informatif 

dan menghibur yang di publikasikan guna mencapai tujuan humas. 

7) Penerbitan buku khusus : buku yang membahas seluk beluk organisasi. 

8) Surat langsung : media lazim untuk alat penyampaian media humas. Surat 

langsung tidak hanya ditujukan kepada tokoh atau pribadi tertentu, 

melainkan juga kepada macam lembaga yang relevan. 

9) Pesan-pesan lisan : penyampaian pesan humas tidak hanya disampaikan 

melalui media massa, namun juga bisa melalui komunikasi langsung atau 

tatap muka. Penyampaian pesan langsung bisa melalui suatu seminar atau 

sosialisasi. 

10) Pemberian sponsor : organisasi bisa menjalankan programnya melalui 

penyediaan dana atau dukungan tertentu. Kegiatan penyediaan sponsor ini 

juga sering dilakukan dalam rangka melancarkan programnya, karena 

dalam sponsor juga terkandung elemen humas yang dimana disitu terdapat 

niat bauk organisasi yang memberikannya. 

11) Jurnal organisasi : terbitan dari organisasi itu sendiri yang sengaja dibuat 

dalam rangka mengadakan komunikasi yang efektif dengan khalayaknya. 

Terdapat dua macam jurnal organisasi, yakni internal dan eksternal. 

Internal hanya ditujukan kepada pegawai, pimpinan dan anggota 

sedangkan eksternal adalah di luar itu. 

12) Ciri khas dan identitas organisasi : suatu simbol khas dari organisasi yang 

di tetapkan guna mendapat nama dan ingatan dalam hati masyarakat. Dan 

masih banyak lagi bentuk dari media humas yang seiring dengan evolusi 

waktu dan kemajuan teknologi dapat berkembang dan semakin bervariasi 

di masa yang akan datang. 
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2.4 Penyebarluasan Informasi 

Humas di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, 

dilihat dari bergamnya media komunikasi yang dilakukan masing-masing 

lembaga kehumasan dalam sebuah intansi maupun perusahaan. Kegiatan 

komunikasi yang dimaksud berupa kegiatan dalam maupun kegiatan luas. 

Kedua kegiatan tersebut sangat berhubungan dengan komunikasi, diantara 

banyaknya kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh lembaga kehumasan, 

salah satunya ialah menggunakan bahasa tertulis, seperti papan pengumuman, 

buletin, majalah, siaran pers dan sebagainya. Kegiatan komunikasi tertulis ini 

memiliki tujuan utama “minimal tidak merugikan dan maksimal memberi 

keuntungan bagi lembaga” (Ritonga, 2004:136-137). 

Penyebarluasan Informasi adalah tugas atau kegiatan untuk 

menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang akan atau telah 

dilaksanakan. Sedangkan definisi dari penyebarluasan informasi menurut 

(Kriyantono,2012:21)  adalah: 

1) Suatu teknik bercerita mengenai seseorang, meliputi badan dan suatu hal. 

2) Teknik untuk mengerahkan perhatian dan kemauan baik dari publik 

kepada seseorang atau suatu badan. 

3) Berita mengenai kejadian-kejadian yang direncanakan. 

4) Teknik penyiaran berita mengenai peristiwa yang telah direncanakan 

terlebih dahulu dalam media massa tanpa ada biaya untuk kepentingan 

seseorang, badan dan suatu hal. 

5) Publisitas adalah berita yang direncanakan. 

6) Publisitas merupakan berita yang baik, bukan berita yang buruk. 
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Dikutip dari jurnal online karya Rumata Saputra dan Vience yang 

mendefinisikan penyebaran informasi merupakan suatu bagian dari interaksi 

sosial. Karena hal tersebut, pengertian penyebaran infomasi mempunyai 

keberagaman secara konstruktual. Dalam kutipan jurnal Rumata Saputra, 

Menurut West & Tuner dalam ilmu komunikasi, penyebaran informasi ialah 

bagian dari interaksi secara simbolik dengan asumsi bahwa setiap individu 

akan membangun makna melalui proses komunikasi dengan tujuan untuk 

berbagi makna. Keberhasilan penyebaran informasi juga ditentukan oleh 

media yang digunakan sebagai salurannya, baik yang bersifat langsung seperti 

tatap muka, maupun komunikasi yang termediasi dengan teknologi. Saputa 

menjabarkan cara Graetz,  K.A.,  Boyle,  E.S.,  Kimble,  C.E., dan Thompson, 

P. dalam menguji alur komunikasi kelompok. Mereka melakukan sebuah 

percobaan melalui tiga jenis komunikasi, tatap muka, telekonferensi atau 

secara langsung namun melalui media, dan melalui proses chatting. 

Komunikasi kelompok melalui chatting tergolong lebih sulit dalam mengambil 

keputusan bersama dibandingkan dengan komunikasi tatap muka dan 

komunikasi telekonferensi. Perfoma penyebaran informasi akan menyusut 

dalam proses komunikasi yang di mediasu oleh sebuah aplikasi chat, 

dikarenakan individu cenderung menyimpan ide atau gagasannya ketika ikut 

berpartisipasi dalam media ini. Namun menariknya, komunikasi kelompok 

melalui telekonferensi lebih baik jika dibandingkan dengan komunikasi 

kelompok tatap muka. Diskusi melalui telekonferensi sifatnya leboh homogen, 

terbuka dan akurat. (Saputra, Rumata, Vience M.2017.”Perilaku Pemenuhan 

Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa”.Jurnal 

Penelitian Komunikasi.I/Juli:96). 
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Tujuan dari penyebarluasan informasi atau publisitas menurut 

Hachigan ialah untuk mendapatkan perhatian publik melalui penyebaran di 

media cetak dan elektronik yang meliputi surat kabar, majalah, tv, radio, 

talkshow dan acara-acara sejenis lainnya, publisitas online, maupun website.  

Penyebarluasan informasi berkaitan dengan fungsi dan tugas humas, 

bahwa fungsi dan tugas humas ialah menyelenggarakan publikasi atau 

menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang kegiatan 

organisasi maupun perusahaan yang harus diketahui oleh publik. Humas juga 

berfungsi dan bertugas menghasilkan publisitas untuk mendapatkan tanggapan 

positif dari publik atau masyarakat. Artinya, fungsi dan tugas humas adalah 

membuat berita untuk mencari publisitas melalui kerjasama dengan media, 

wartawan maupun reporter guna membentuk, meningkatkan, serta memelihara 

citra positif dan reputasi yang baik untuk organisasi maupun perusahaan. 

Publisitas bisa melalui event, campaigns, atau programs (Elvinaro,2013:262). 

Pengertian lain dari publikasi ialah kegiatan menyebarluaskan 

informasi kepada khalayak dengan menggunakan media komunikasi serta 

informasi sebagai hasil dari menyebarluaskan melalui media komunikasi. 

Publikasi juga mempunyai arti kegiatan yang membuat publik tau dan 

diartikan sebagai pengolahan serta penyebaran tulisan untuk konsumsi publik, 

termasuk informasi yang ada pada buku teks, surat kabar, bahkan buku non-

fiksi(Suhandang, 2004:75). 

Definisi dari publisitas itu sendiri menurut (Kriyantono, 2012:41-42) 

ialah: 
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1) Segala informasi maupun sebuah tindakan yang membawa seseorang 

menjadi dikenal publik. 

2) Kegiatan organisasi atau perusahaan untuk melaporkan berita-berita 

mengenai kegiatannya. 

3) Segala kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan mengenalkan 

perusahaan/organisasi/lembaga kepada masyarakat melalui media massa. 

4) Menurut Herbert M. Baus publisitas adalah pesan yang direncanakan, 

dieksekusi, dan didistribusikan melalui media untuk memenuhi 

kepentingan publik tanpa ada biaya. 

5) Menurut Otis Baskin publisitas ialah istilah yang merujuk pada 

penyebaran berita tentang suatu organisasi maupun individu tanpa 

membayar sedikitpun. 

6) Definisi publisitas menurut Doug Newsom adalah informasi tentang 

organisasi yang dikemas sebagai editorial dan bukan iklan pada medium 

publikasi dan berita. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa publikasi adalah suatu 

kegiatan dalam menyampaikan serta menyebarluaskan pesan ataupun 

informasi yang berhubungan dengan lembaga atau organisasi kepada publik 

internal maupun publik eksternal dengan menggunakan media komunikasi 

sebagai jembatan penyampaian pesan yang dinilai efektif.  

2.5 Narkoba 

2.5.1 Pengertian Narkoba 

Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya bukan kepanjangan dari narkotika dan obat berbahaya. Istilah 
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obat berbahaya dalam dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang 

membahayakan apabila diberikan tidak melalui pertimbangan medis dan tidak 

boleh dijual bebas. Banyak jenis-jenis narkotika dan psikotropika yang 

memberi manfaat besar apabila digunakan dengan baik dan benar dalam 

bidang kesehatan/kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat 

menyembuhkan penyakit dan penderitaan. Dalam kehidupan di masa lalu, 

masa kini dan masa yang akan datang tetap saja narkotika dan psikotropika 

memiliki jasa dan peran penting. Obat bius termasuk dalam golongan 

narkotika dimana obat bius sangat di butuhkan ketika dokter akan 

melaksanakan tindakan operasi (pembedahan). Narkoba tidak selalu 

berdampak buruk, banyak jenisnya yang bisa dimanfaatkan di bidang 

kesehatan, oleh karena itu yang diperangi bukanlah narkoba melainkan 

penyalahgunaannya (Partodiharjo, 2008:10).  

Adapun menurut Mandagi (1995:3), dalam bukunya yang berjudul 

Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya 

Nakotika atau narkotics berasal dari kata narcosis yang berarti narkose atau 

menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam arti lain 

narkotika adalah zat obat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 

pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja melalui pengaruh sistem syaraf 

sentral  

Sedangkan dalam kutipan jurnal milik Herdiyan, Firganefi dan Tri 

Andrisman menjabarkan pengertian Narkoba atau Narkotika adalah sejenis zat 

yang apabila dimasukkan kedalam tubuh, maka akan membawa pengaruh 

berupa perasaan menyenangkan, terasa merangsang dan menimbulkan 

khayalan serta kenikmatan (Herdiyan, 2015:4) 
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 Dari paparan beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa 

narkoba adalah bukan obat yang berbahaya jika digunakan untuk sesuatu yang 

tepat, narkoba akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan 

selain dibidang kesehatan, karena apabila disalahgunakan maka jenis obat-

obatan tersebut  dapat merusak syaraf secara perlahan apabila dikonsumsi 

secara terus-menerus. Dikarenakan nakoba mengandung zat-zat yang 

membuat siapa saja yang mengkonsumsi sedikit demi sedikit kehilangan 

kesadarannya dan seperti dibius dan bisa membuat para pengkonsumsinya 

merasa senang, berkhayal dan merasa terbang. Hal ini dapat membuktikan 

bahwa alasan para pengguna narkoba mengkonsumsi obat ini adalah karena ia 

merasa beban hidupnya berat dan ia tak mampu menanggungnya, biasanya 

juga dikarenakan ada masalah keluarga yang membuat dia stress dan akhirnya 

mencoba mengkonsumsi narkoba agar masalah-masalah dapat hilang dari 

pikirannya. 

2.5.2 Penggolongan Narkoba 

Narkoba digolongkan menjadi 3 jenis yaitu narkotika psikotropika dan 

bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi lagi menjadi beberapa kelompok 

seperti yang di paparkan (Partodiharjo, 2008: 11-18): 

1. Narkotika  

Narkotika adalah zat ataupun obat yang berasal dari baik tanaman 

dan bukan tanaman, baik alami maupun sintetis yang dapat menurunkan 

tingkat kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat menghilangkan rasa 

sakit, nyeri dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Narkotika 

memiliki daya adiksi (ketagihan), toleran (penyesuaian) dan habitual 
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(kebiasaan) yang sangat kuat dan tinggi. Ketiga daya inilah yang 

menyebabkan pemakai tidak dapat lepas dari narkotika tersebut. 

Berdasarkan undang-undang No.22 tahun 1997, jenis narkoba digolongkan 

menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. 

Narkotika golongan I  adalah narkotika yang paling berbahaya, 

dimana daya adiktifnya paling tinggi. Golongan ini tidak diperbolehkan 

digunakan dalam kepentingan apapun kecuali penelitian ilmu pengetahuan. 

Contoh dari golongan I adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan 

lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya 

adiksi kuat, golongan ini juga mempunyai manfaat untuk pengobatan dan 

penelitian. Contohnya dari narkotika golongan II adalah petidin, dan 

turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Terakhir adalah 

golongan III, narkotika pada golongan ini mempunyai daya adiktif yang 

ringan dan mempunyai manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh 

dari golongan III ini adalah kodein dan turunannya. Berdasarkan cara 

pembuatannya, narkotika dibedakan kedalam 3 golongan juga. Pertama 

adalah narkotika alami, narkotika ini zat adiktifnya diambil dari tumbuh-

tumbuhan alam contohnya adalah ganja, hasis, koka, dan opium. Kedua 

adalah narkotika semisintesis, narkotika semisintesis adalah narkotika 

alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar mempuyai 

kasiat yang bisa digunakan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya 

adalah morfin, kodein, heroin, dan kokain. Ketiga adalah narkotika 

sintetis, narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan-

bahan kimia. Narkotika jenis ini digunakan untuk kepentingan pembiusan 
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dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba 

(substitusi). Contohnya adalah petidin, methadon dan naltrexon. 

2. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat bukan obat, baik alami maupun sintetis 

yang mempuntai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan 

perilaku penggunanya. Psikotropika adalah jenis obat yang digunakan 

untuk pengobatan gangguan jiwa. Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 

1997, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan I adalah 

psikotropika dengan daya adiktif paling kuat,  contohnya adalah MDMA, 

ekstasi, LSD, dan STP. Golongan II adalah psikotropika dengan daya 

adiktif kuat yang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya 

adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya. Golongan 

III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk 

pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibail, brupernorsia, 

fleenitrazepam dan sebagainya. Terakhir golongan IV adalah psikotropika 

dengan daya adiktif ringan yang berguna untuk pengobatan dan penelitian. 

Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) diazepam, dan 

lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke 

dalam 3 golongan. Pertama adalah depresan (penekan saraf 

pusat/penenang/obat tidur) contohnya adalah valium, BK, rohipnol, dan 

megadon yang apabila dikonsumsi kelompok jenis ini dapat memberikan 

rasa tenang, mengantuk dan damai. Kedua adalah  stimulan(perangsang 

saraf pusat/antitidur) contohnya adalah amfetamin, ekstasi dan shabu yang 

apabila di konsumsi obat jenis ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya 
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rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, 

dan tidak merasa lapar. Ketiga adalah halusinogen contohnya adalah LSD, 

getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu dan ganja yang apabila di 

konsumsi maka akan menimbulkan khayalan tentang peristiwa yang 

mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks dan sebagainya. 

3. Bahan Adiktif lainnya 

Golongan adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan 

psikotropika yang dapat mendatangkan ketergantungan. Contohnya rokok, 

kelompok alkohol dan minuman yang memabukkan lainnya, thinner dan 

zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, cat, bensin, yang apabila 

dihirup dapat menimbulkan rasa mabuk. Dapat disimpulkan bahwa rokok, 

alkohol serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan 

juga tergolong narkoba. 

2.5.3 Dampak Penggunaan Narkoba 

Dampak penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 3 menurut 

(Partodiharjo, 2008: 31-34) yaitu: 

1. Dampak Terhadap Fisik 

Pengguna narkoba dapat mengalami gangguan-gangguan dalam 

organ tubuhnya akibat terjadinya langsung adanya narkoba dalam darah, 

misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan 

sebagainya. Kerusakan pada jaringan organ tubuh akan merusak sistem 

fungsi organ tubuh tersebut sehingga menimbulkan berbagai macam 

penyakit. Pemakai narkoba juga dapat terinfeksi penyakit lain seperti 

hepatitis, sifilis hingga HIV/AIDS. Kuman dapat masuk kedalam tubuh 

karena cara pemakaian narkoba. Beberapa kematian yang disebabkan 
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pemakaian narkoa. Pertama adalah sakaw, bunuh diri dimana bila 

pengguna narkoba dihentikan maka yang bersangkutan akan mengalami 

sakaw, bila yang bersangkutan tidak dapat menahan rasa sakitnya maka ia 

akan putus asa dan bunuh diri. Kedua adalah kriminalitas yang 

mengakibatkan pembunuhan dan mati terbunuh, dimana ketika pecandu 

tidak dapat lagi menahan sakawnya maka ia harus kembali memakai 

narkoba. Orang yang seperti ini yang akan menjadi penjahat yang 

berbahaya di lingkungan masyarakat. Pecandu/penjahat narkoba sering 

kali mati karena dibunuh sesama sindikat, pengguna atau tertembak oleh 

aparat karena melarikan diri bahkan mati karena dihukum mati oleh 

pengadilan. Ketiga adalah overdosis, dimana pengguna narkoba yang 

sudah menjadi pecandu akan mengalami kelebihan dosis akan merasakan 

penderitaan yang luar biasa. Penderita kelebihan dosis biasanya berakhir 

dengan kematian. Keempat adalah penyakit berbahaya, dimana pengguna 

narkoba memakai alat seperti suntik, pisau, silet garpu dan sebagainya 

secara bersama-sama sering kali menyebabkan penularan penyakit yang 

berbahaya dan mematikan seperti HIV/AIDS. Terakhir adalah salah 

pertolongan yang mengakibatkan kematian. Gejala sakaw maupun 

overdosis kerap kali sulit dibedakan apalagi jika pengguna narkoba 

menggunakan jenis narkoba yang berbeda-beda. Oleh karena itu kesalahan 

dalam penolongan dapat menjadi pemicu kematian dikarenakan ketika 

pengguna mengalami sakaw lalu ia ditolong sebagai penderita overdosis 

begitu sebaliknya akibatnya bisa fatal. 

2. Dampak Terhadap Mental dan Moral 
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Kerusakan organ dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi 

organ yang dapat mendatangkan gangguan-gangguan pada psikis seperti 

stres yang mengakibatkan pengguna  mengalami serangan jantung, stroke, 

gagal ginjal dan lain-lain. Penderita yang mengalami penyakit tersebut 

akan mendatangkan perubahan sikap, sifat dan perilaku. Pengguna narkoba 

akan menjadi tertutup , mempunyai rasa takut mati, malu dan takut 

perbuatannya diketahui karena sebenarnya ia menyadari bahwa perbuatan 

yang ia lakukan salah. Pengguna narkoba juga akan berubah menjadi 

orang yang egois, eksklusif, paranoid, jahat (psikosis) bahkan tidak punya 

rasa peduli kepada orang lain. Karena tuntutan perubahan fisik tersebut 

pengguna narkoba yang mental dan moralnya menjadi rusak dan menjadi 

penipu dan penjahat yang tak jarang dilakukan kepada saudara, bahkan 

ayah ataupun ibunya sendiri. Ditunjang dengan kondisi fisik yang semakin 

melemah maka pengguna narkoba akan berubah menjadi pemalas, ia tidak 

bisa berkembang dan menjadi bodoh, lalu miskin. Orang miskin yang 

mempunyai kebutuhan mahal sehingga akan berubah menjadi orang jahat. 

Karena perubahan mental dan moral inilah yang membuat pengguna 

narkoba akan menjadi sumber ancaman, penyakit dan malapetaka bagi 

bangsa. 

3. Dampak Terhadap Keluarga, Masyarakat dan Bangsa 

Pengguna narkoba tidak hanya mengalami kerusakan pada organ 

tubuhnya saja namun juga dapat mendatangkan penyakit menular. Selain 

itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis 

serta kerusakan pada mental dan juga moral. Ada 3 masalah yang dapat 

menimbulkan hancurnya suatu keresahan pada keluarga dan masyarakat. 
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Pertama adalah masalah psikologi, apabila salah satu pengguna narkoba 

adalah anggota keluarga. Maka yang terserang pertama kali adalah 

keharmonisan pada rumah tangga karena munculnya rasa malu kepada 

saudara, ayah, ibu tetangga maupun masyarakat sekitar. Kedua adalah 

masalah ekonomi/keuangan, masalah psikologi yang timbul pada anggota 

keluarga kemudia merambat menjadi masalah ekonomi. Banyak uang yang 

akan terbuang dan barang yang terjual  untuk membeli narkoba ataupun 

untuk berobat dalam jangka waktu yang lama. Ketiga adalah masalah 

kekerasan dan kriminalitas, masalah ekonomi yang kemudian akan 

meningkat lagi dengan munculnya kekerasan dalam keluarga seperti 

perkelahian, pemaksaan, penganiayaan atau bahkan pembunuhan sesama 

anggota keluarga. Kejahatan ini yang kemudian dapat menyebar ke 

tetangga lalu ke masyarakat luas. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun, 

Judul 

Fokus Penelitian Analisis Data Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Sri Agustina, 2010, 

Implementasi 

Aktivitas Humas 

dalam 

Menyebarluaskan 

Informasi tentang 

Program Kerja 

Pemerintah 

Kabupaten Gresik 

(StudiPada Humas 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gresik ) 

Mengetahui 

aktivitas humas 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

tentang program 

kerja pemerintah 

kabupaten 

gresik dan 

untuk  mengetahui 

hambatan yang di 

hadapi oleh humas 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

program  kerja pe

merintah daerah. 

Menggunakan 

tipe deskriptif 

kualitatif 

yang dilakukan 

dalam 

bentuk naratif 

dengan 

penggalian  data  

menggunakan 

teknik wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi 

dengan informan 

yang telah 

di  tentukan 

berdasarkan dengan 

pengalaman dan 

pengetahuan 

Hasil dari penelitian 

merumuskan berbagai 

macam  aktivitas 

humas antara lain 

: menyebarluaskan 

informasi dengan 

melayani informasi 

melalui  penerbitan 

majalah warta giri dan 

melaksanakan 

pemberitaan di 

media massa, 

mengaktifkan  kembali 

fungsi radio 

suara gresik dengan 

cara berinteraktif 

dengan masyarakat 

langsung melalui  telp

Persamaan: Sama-

sama ingin 

mengetahui 

bagaimana aktivitas 

dan hambatan humas 

dalam sebuah instansi 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi program 

yang sedang mereka 

jalankan.  

 

Perbedaan : Sri 

Agustina 

menggunakan tipe 

penelitian berbentuk 

naratif, sedangkan 

peneliti 
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informan mengenai 

aktivitas Humas 

dalam 

menginformasikan 

program 

kerja kepada 

masyarakat,dan 

data yang di 

peroleh 

di  analisis.Tekhnik

 analisa data berupa

 deskripsi induktif. 

Tekhnik pemeriksa

an keabsahan 

data  dengan 

menggunakan 

trianggulasi 

sumber. 

on. Melaksanakan 

pemberitaan 

dimedia massa dan 

meningkatkan 

kegiatan wartawan 

dengan melibatkan 

wartawan di 

setiap kegiatan 

serta memberi 

pelatihan 

kepada wartawan, 

dan  pembuatan event 

. Humas tidak terlepas 

dengan kendala-

 kendala yang di 

temuinya  antara lain 

kendalanya selama pro

ses program 

kerja adalah, 

tidak semua Warga Gr

esik  mempunyai radio 

dan televisi jadi 

informasinya itu 

tersendat. Dan 

masih adanya anggapa

n oleh  sebagian 

masyarakat 

bahwa program 

pemerintah daerah 

tidak begitu menarik d

an  menguntungkan 

sehingga masyarakat 

tidak perlu ikut serta 

dan 

membantu program 

pemerintah  daerah 

Kabupaten Gresik. 

menggunakan bentuk 

deskriptif. Sri 

Agustina meneliti 

humas pemerintahan 

Kabupaten Gresik, 

sedangkan peneliti 

lebh berfokus kepada 

humas BNN 

Kabupaten 

Lumajang. 

2 Andreas Supriadi, 

2012, Strategi 

Humas Pemerintah 

Kabupaten Siak 

Dalam 

Menyebarluaskan 

Informasi 

Pembangunan 

Kepada 

Masyarakat 

Kabupaten Siak. 

mengetahui 

strategi, faktor 

pendukung dan 

penghambat 

Humas Pemerintah 

Kabupaten Siak 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

pembangunan. 

Metode yang 

Penulis gunakan 

adalah deskriptif 

kualitatif terhadap 

data yang Penulis 

dapatkan di 

lapangan, yaitu data 

primer dan data 

sekunder. Data 

primer dalam 

penelitian ini 

adalah hasil dari 

wawancara penulis 

Dari hasil penelitian 

secara umum dapat 

disimpulkan bahwa 

strategi Humas 

Pemerintah Kabupaten 

Siak dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

pembangunan kepada 

masyarakat Kabupaten 

Siak dengan 

menggunakan 

beberapa cara yaitu : 

Persamaan : sama-

sama mempunyai 

tujuan ingin 

mengetahui 

bagaimana humas 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi suatu 

programnya kepada 

masyarakat dan juga 

sekaligus ingin 

mengetahui faktor 

apa sajakah yang 
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dengan Kepala 

Bagian Humas dan 

staf Humas serta 

obsevasi yang 

penulis lakukan. 

Sedangkan data 

sekunder adalah 

dokumen-dekomen 

yang ada dibagian 

Humas serta buku- 

buku yang ada 

kaitannya dengan 

permasalahan yang 

penulis teliti. 

Subjek dalam 

penelitian ini 

adalah Bagian 

Humas Pemerintah 

Kabupaten Siak, 

sedangkan objek 

dalam penelitian ini 

adalah Strategi 

Humas Pemerintah 

Kabupaten Siak 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

pembangunan. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh staf 

Humas Pemerintah 

Kabupaten Siak 

yang berjumlah 23 

orang. 

1. Humas 

menyebarluaskan 

informasi 

pembangunan melalui 

media massa baik 

cetak maupun 

elektronik, spanduk 

atau baliho, simbol 

verbal dan nonverbal 

serta buletin. 2. 

Humas melakukan 

rencana yang optimal 

sebelum informasi 

pembangunan yang 

akan disampaikan 

kepada masyarakat. 3. 

Humas melakukan 

atau merancang suatu 

SWOT agar dapat 

memprediksi sejauh 

mana kekuatan dan 

kelemahan Humas 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi 

pembangunan. 4. 

Humas mengadakan 

sosialisasi berupa 

himbauan atau 

pemberitahuan kepada 

masyarakat melalui 

media massa agar 

masyarakat 

memahami dan 

mengetahui tentang 

informasi 

pembangunan daerah. 

Kemudian faktor 

pendukungnya adalah 

beberapa orang staf 

ahli dalam fotografer, 

video dan editing serta 

pegawai yang bekerja 

sesuai dengan tugas 

masing-masing serta 

komitmen pemerintah 

daerah yang sangat 

kuat terhadap 

penyebarluasan 

informasi 

menghambat proses 

penyebarluasakn 

tersebut. 

 

Perbedaan : 

Andreas Supriadi 

lebih ingin 

mengetahui strategi 

yang di lakukan 

humas, yang berarti 

Andreas akan 

meneliti mulai dari 

perencanaan hingga 

evaluasi, sedangkan 

peneliti hanya 

melakukan penelitian 

di batas “aktivitas” 

yang berarti hanya 

ingin mengetahui 

aktivitas humas 

dalam 

menyebarluaskan 

informasi, tidak 

sampai meneliti 

evaluasinya.  
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pembangunan, 

sedangkan faktor 

penghambatnya adalah 

mengenai anggaran 

dana yang diberikan 

pemerintah daerah saat 

ini belum cukup dan 

sedikit serta 

kurangnya pegawai 

yang ahli di dalam 

bidang kehumasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


