
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyajian Hasil Penelitian

Pada subbab penyjian hasil penelitian disajikan deskripsi mengenai identitas

informan, hasil wawancara dan analisis hasil wawancara pada Bagian Humas

Pemerintah Kabupaten Lampung.

5.1.1 Identitas Informan

Informan penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu Kepala Bagian Humas dan

dua orang Pegawai Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada identitas informan sebagai berikut:

1. Nama : Cahyadi, S.E., M.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : Magister Hukum

Jabatan : Kepala Bagian Humas

2. Nama : Irvan Chandra, S.I.P., M.M.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan

Pemberitaan
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3. Nama : M. Ali Imran, S.H., M.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : Magister Hukum

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sub Bagian Redaksi dan

Publikasi

5.1.2 Hasil Wawancara

Rekapitulasi hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tiga orang informan

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

No Pertanyaan Jawaban

1 Menurut Anda
bagaimanakah peranan
Humas dalam mendukung
Program Pemerintah
Daerah?

Cahyadi, S.E., M.H.
Peranan Humas sangat penting sebagai satu
bagian dari organisasi pemerintah daerah
yang menghubungkan antara pemerintah
dengan publik.

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Humas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya melaksanakan peranan dalam hal
penyiaran informasi-informasi penting
mengenai program pemerintah yang pelu
disebarluaskan kepada publik

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Humas dalam hal ini menjadi mediator
penyampaian informasi baik ke dalam (untuk
pegawai) maupun ke luar (untuk masyarakat
luas)

2 Strategi apakah yang
dikembangkan Humas dalam
membangun citra yang baik?

Cahyadi, S.E., M.H.
Humas mengembangkan koordinasi dan
kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik
instansi pemerintahan maupun media massa,
sehingga pesan-pesan pemerintah dapat
disebarluaskan
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Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Strategi menciptakan citra yang baik kita
susun dalam rencana kerja yang
pelaksanaannya dilakukan dengan
mengoptimalkan sumber daya manusia

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Strategi untuk menciptakan citra yang baik
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Humas sebagai mediator Pemerintah
kepada publik

3 Langkah-langkah apakah
yang ditempuh Humas dalam
membentuk citra yang baik

Cahyadi, S.E., M.H.
Setiap langkah yang ditempuh Humas selalu
didahului dengan penelitian dan inventarisasi
permasalahan, baru kemudian dikembangkan
program kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Menyusun perencanana yang matang dan
merumuskan program kerja Humas sebagai
media penghubung pemerintah dan
masyarakat

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Mengidentifikasi pesan-pesan yang akan
disebarluaskan kepada publik dan melakukan
pemilihan media yang sesuai dengan
kebutuhan informasi tersebut

4 Apakah strategi yang
diunggulkan dalam oleh
Humas Pemerintah
Kabupaten Lampung
Selatan?

Cahyadi, S.E., M.H.
Kita menjalin kerjasama dengan koordinasi,
sebab dengan adanya kerjasama dan
koordinasi tersebut maka tujuan
pemerintahan akan dapat tercapai, terutama
kepada pihak media massa dan swasta.

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Penyebarluasan informasi pembangunan dan
membuka saluran informasi bagi masyarakat
untuk turut berpartisipasi dalam penyampaian
permasalahan di Kabupaten Lampung Selatan

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Menyusun dan melaksanakan program kerja
yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Humas
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5 Aspek-Aspek apakah yang
mendukung upaya Humas
dalam membangun citra
yang baik

Cahyadi, S.E., M.H.
Ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung, sehingga diperlukan adanya
fasilitas yang memadai dalam menunjang
aktivitas kehumasan

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Komponen sumberdaya manusia yang handal
sesuai dengan bidangnya masing-masing
sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya
secara optimal

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Dukungan yang baik dari lembaga eksternal
seperti media massa atau organisasi
kemasyarakatan lainnya

6 Seberapa pentingkah citra
yang baik bagi Pemerintah
Kabupaten Lampung
Selatan?

Cahyadi, S.E., M.H.
Sangat penting, sebab dengan adanya citra
yang baik maka berbagai program yang
diselenggarakan pemerintah akan
mendapatkan dukungan dari publik secara
luas

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Penting sekali, sebab dengan adanya citra
yang baik maka masyarakat luas akan
mempercayai pemerintah dalam
melaksanakan programnya

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Penting sebab citra yang baik merupakan
modal dasar bagi pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan dan
menjalankan roda pemerintahan

7 Citra yang baik seperti
apakah yang hendak
dibangun oleh Humas
Kabupaten Lampung Selatan

Cahyadi, S.E., M.H.
Citra yang baik yang hendak dibangun adalah
adanya penilaian masyarakat luas yang baik
terhadap kinerja dan program pemerintahan

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Citra yang baik terhadap kepemimpinan dan
program-program nyata pemerintahan di
berbagai bidang, seperti pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
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M. Ali Imran, S.H., M.H.
Adanya pandangan yang baik dari
masyarakat terhadap program pembangunan
dan peningkatan pelayanan publik

8 Dalam rangka
mempertahankan citra yang
baik, upaya apakah yang
ditempuh Humas?

Cahyadi, S.E., M.H.
Melakukan evaluasi atas pelaksanaan
pekerjaan yang sudah diselesaikan dan
menyusun prioritas atas pekerjaan Humas
yang belum dilaksanakan di masa mendatang

Irvan Chandra, S.I.P., M.M.
Mengindentifikasi ada atau tidaknya
kelemahan dalam pembentukan citra yang
baik dan mengembangkan kerja sama yang
sinergis dengan stakeholder

M. Ali Imran, S.H., M.H.
Mengoptimalisasikan hubungan kerjasama
yang baik dengan pihak eksternal sehingga
akan memelihara citra yang baik yang sudah
terbentuk

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011

Berdasarkan rekapitulasi hasil wawancara dengan para informan di atas maka

dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Humas Pemerintah Kabupaten

Lampung Selatan disesuaikan dengan fungsi pokok humas Kabupaten Lampung

Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.

2. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai

kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada

masyarakat.

3. Menjadi komunikaator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung

aspirsi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.
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4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis

mengamankan stabilitas dan kemanan politik pembangunan nasional, baik

jangka pendek maupun jangka panjang.

Penjelasan Cahyadi, S.E., M.H., yang menyatakan bahw aeranan Humas sangat

penting sebagai satu bagian dari organisasi pemerintah daerah yang

menghubungkan antara pemerintah dengan publik menunjukkan bahwa

kedudukan humas utamanya adalah menilai sikap masyarkat (public) agar tercipta

keserasian antara masyarkat dan kebijaksanaan organisasi/instansi. Karena mulai

dari aktivitas, program Humas, tujuan (goal) dan hingga sasaran (target) yang

hendak dicapai oleh organisasi/instansi tersebut tidak terlepas dari dukungan, serta

kepercayaan citra yang baik dari pihak publiknya. Dalam menjalankan fungsinya,

sebagai pejabat humas dituntut untuk memiliki empat kemampuan, yaitu:

1. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum, merekayasa pandangan

atau opini publik (crystallizing public opinion) yang searah dengan kebijakan

organisasi instansi yang diwakilinya itu dalam posisi yang saling

menguntungkan.

2. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisis suatu persoalan

berdasarkan fkata di lapangan, perencanaan kerja komunikasi dan mampu

mengevaluasi suatu problematika yang dihadapinya.

3. Kemampuan untuk menarik perhatian, melalui berbagai kegiatan publikasi

yang kreatif, inovatif, dinamis dan menarik bagi publiknya sebagai target

sasarannya.
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4. Kemampuan PR/Humas menjalin suasana saling percaya toleransi, saling

menghargai, good will dan lain sebagainya dengan berbagai pihak, baik public

internal maupun eksternal.

Keterangan Irvan Chandra, S.I.P., M.M. yang menyatakan bahwa Humas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan peranan dalam hal penyiaran

informasi-informasi penting mengenai program pemerintah yang pelu

disebarluaskan kepada publik, menunjukkan bahwa peran ideal yang harus

dimiliki oleh praktisi Humas (public relations practitioner) dalam organisasi

pemerintahan, antara lain:

a. Menjelaskan tujuan-tujuan (clarifying goals) organisasi kepada pihak

publiknya. Tugas tersebut akan terpenuhi dengan baik, apabila PR/Humas

bersangkutan lebih memahami atau meyakini pesan/informasi yang akan

disampaikan itu.

b. Bertindak sebagai radar, tetapi juga harus mampu memperlancar pelaksanaan

public policynya. Jangan sampai pesan atau informasi tersebut

membingungkan atau menghasilkan sesuatu yang kadang-kadang tidak jelas

arahnya, sehingga pesan-pesan akan menjadi sulit untuk diterima oleh publik.

c. Pihak PR/Humas harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan atau

memprediksi sesuatu secara tepat yang didasarkan kepada pengetahuan akan

data atau sumber informasi aktual dan faktual, yang menyangkut kepentingan

organisasi maupun publiknya.
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Strategi Humas dalam menciptakan citra yang baik dalam hal ini merupakan

perwujudan dari prinsip transparansi pemerintahan, yaitu prinsip yang menjamin

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sebagaimana diungkapkan Cahyadi, S.E., M.H bahwa Humas memiliki strategi

yaitu mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait,

baik instansi pemerintahan maupun media massa, sehingga pesan-pesan

pemerintah dapat disebarluaskan. Maknanya adalah strategi sebagai bagian

terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari

suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu

fungsi dasar dari proses manajemen.

Landasan umum dalam proses penyusunan strategi public relations yang

berkaitan dengan fungsi-fungsi PR/Humas secara integral melekat pada

manajemen suatu lembaga, yaitu:

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul.

b. Identifikasi unit-unit sasarannya.

c. Mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasaran.

d. Pemilihan opsi atau unsur taktikal strategi public relations.

e. Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau

peraturan pemerintahan dan lain sebagainya.
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f. Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi public relations, dan taktik atau

cara menerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan,

dilaksanakan, mengkomunikasikan, dan penilaian/evaluasi hsil kerja.

Penjelasan M. Ali Imran, S.H., M.H., bahwa strategi untuk menciptakan citra

yang baik dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Humas sebagai

mediator pemerintah kepada publik, mengandung makna bahwa dalam

pembentukan strategi korporasi, suatu strategi dipengaruhi oleh unsur-unsur

tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan

sasaran dari suatu pola yang menjadi dasar budaya lembaga bersangkutan

(corporate culture) yaitu:

a. Secara makro, lingkungan lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-

unsur: kebijakan umum (public policy), budaya (culture) yang dianut, sistem

perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan.

b. Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki

(sumber daya manusia dan sumber deya guna lainnya yang dikuasai), sistem

pengorganisasin, dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka

panjang, serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai.

Berkaitan dengan penjelasan langkah-langkah pokok dari berbagai aspek

pendekatan dan strategi komunikasi public relations dalam upaya untuk menjalin

berbagai hubungan positif dengan public internal dan public eksternal tersebut di

atas, dapat ditarik suatu pengertian yang mencakupi peranan Humas di berbagai

kegiatan di lapangan, yaitu:
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a. Mencari, mengolah dan menganalisa informasi;

b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk

menigkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;

c. Memberikan informasi kebijakan;

d. Menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan

dan kemasyarakatan;

e. Menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan penjelasan Cahyadi, S.E., M.H., bahwa setiap langkah yang

ditempuh Humas selalu didahului dengan penelitian dan inventarisasi

permasalahan, baru kemudian dikembangkan program kegiatan yang sesuai

dengan kebutuhan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa membangun citra

yang baik (good image) bukanlah masalah yang sederhana ini adalah pekerjaan

besar, dengan masalah kompleks dan rumit serta melibatkan aparatur di dalam

Bagian Kehumasan Kabupaten Lampung Selatan, maupun institusi pemerintah di

Kabupaten Lampung Selatan lainnya. Karena itu setiap institusi juga akan

mempengaruhi citra pemerintah secara keseluruhan, sehingga setiap institusi

pemerintah wajib berupaya membangun citra yang baik institusi.

Penjelasan Irvan Chandra, S.I.P., M.M. menunjukkan bahwa Strategi menciptakan

citra yang baik kita susun dalam rencana kerja yang pelaksanaannya dilakukan

dengan mengoptimalkan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan upaya

membangun citra yang baik yang pada dasarnya Humas harus memperhatikan

baik external public maupun internal public. External Public adalah public diluar
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institusi dimana Humas berada, sedang internal public adalah para pegawai atau

pegawai yang ada dalam lingkungan kerja dimana Humas berada.

a. External Public

Humas harus dapat menciptakan Corporate Culture, menanamkan budaya

kerja dan etos kerja serta menumbuhkan Sence of Belonging pada pegawai.

Karena harus disadari bahwa membangun citra yang baik suatu lembaga, tidak

hanya diwujudkan melalui kinerjanya, tetapi juga sikap dan perilaku setiap

individu yang ada dalam institusi tersebut, dari tukang sapu sampai kepada

pimpinan harus menjaga nama baik institusinya atau lembaganya dengan

penampilan yang berkualitas. Bukan mustahil hanya kesalahan salah seorang

pegawainya, nama baik lembaga jadi tercemar. Dengan kesadaran itulah

Humas harus mempunyai program yang jelas dan terarah dalam membangun

budaya kerja dan etos kerja bagi pegawai di instansi tempatnya bekerja.

b. Internal Public

Humas harus dapat menciptakan Corporate Image, atau membangun image

(citra) organisasi yang baik, kredibel dan bonafit. Penciptaan image yang baik

itu tentu memerlukan program kerja yang terencana dengan baik dan jelas

sasarannya. Atau dengan kata lain, kegiatan Humas bukanlah kegiatan yang

bersifat kebetulan tetapi kegiatan yang benar-benar direncanakan untuk tujuan

tertentu. Humas pula yang harus dapat menjadi “jembatan” yang

menghubungkan publik dengan institusinya, sehingga selain menyampaikan

kebijakan, Humas juga harus menyerap aspirasi masyarakat, mendengar suara

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan institusinya, dan menyampaikan
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umpan balik masyarakat kepada pimpinan sebagai bahan pengamblilan

kebijakan pimpinan.

Sedemikian penting dan strategisnya peran Humas dalam membangun citra yang

baik secara intern sehingga diperlukan pemberdayaan kehumasan, yang paling

tidak meliputi:

a. Pemberdayaan Kelembagaan. Artinya Lembaga Kehumasan sebaiknya di

tempatkan pada posisi yang dekat dengan pimpinan, atau paling tidak mudah

mengakses pimpinan. Sehingga setiap kebijakan dapat disosialisasikan secara

cepat dan tepat, dan sekaligus respon atau tanggapan masyarakat dapat

secepatnya pula sampai pada pimpinan. Kesan Humas hanya tempat buangan

bagi pejabat-pejabat yang tidak disukai, dan hanya mengerjakan yang remeh-

remeh seperti kliping koran, membuat press release, pertemuan dengan

wartawan, harus dihilangkan. Kelembagaan Humas harus ditempatkan secara

proporsional, dan bijak.

b. Pemberdayaan Substansi. Artinya Humas harus memiliki kemampuan dan

ketrampilan dalam memproduksi layanan Informasi yang berkualitas. Kesan

Humas hanya sebagai “juru bantah” atau “pembersih” yang bertugas

membersihkan kesan negatif, atau hanya sebagai tameng (buffer) bila institusi

menghadapi masalah harus dihilangkan. Apalagi gambaran Humas sebagai

juru propaganda yang memanipulasi informasi, melakukan kebohongan

publik: benar-benar harus dijauhkan. Humas harus tampil elegan dengan

produk-produk layanan publik yang kredibel, tranparan, dan akuntabel: baik

layanan yang bersifat operasional, maupun layanan melalui dunia maya (cyber

space)



62

c. Pemberdayaan SDM. Untuk dapat tampil dengan kredibel, tentu Humas

memerlukan dukungan pekerja yang profesional, yang mampu mengelola

informasi dengan baik dan melakukan berbagai strategi komunikasi yang

efektif. Seorang praktisi Kehumasan dapat dikatakan profesional kalau dia

mencintai bidang kehumasan, di samping memiliki pengetahuan khusus atau

keahlian di bidang kehumasan. Untuk mencintai bidang kehumasan tentu tidak

terlalu sulit dilakukan; tetapi untuk mencapai keahlian diperlukan proses

belajar yang terus menerus karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dipergunakan oleh kehumasan juga terus berkembang.

d. Pemberdayaan Sarana dan Prasarana. Kalau Humas secara kelembagaan telah

ditempatkan secara proporsional, praktisi kehumasannya juga sudah cukup

professional, dan juga sudah memiliki kemampuan dan ketrampilan

memproduksi layanan informasi yang berkualitas; semua itu belum maksimal

kalau belum didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang mamadai.

Aspek-Aspek apakah yang mendukung upaya Humas dalam membangun citra

yang baik menurut keterangan Cahyadi, S.E., M.H., adalah pemberdayaan sarana

dan prasarana kerja diperlukan. Tentu masing-masing institusi akan mengadakan

sarana prasarana kerja kehumasan sesuai dengan keperluan dan kemampuan

masing-masing institusi; tapi justru disitulah kata kuncinya Artinya, bukan sarana

dan prasarana kerja yang mewah dan serba komplit yang diperlukan, tetapi sarana

dan prasarana kerja yang berdaya guna dan tepat guna.



63

Keterangan Cahyadi, S.E., M.H., yang menyatakan bahwa Humas

mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik

instansi pemerintahan maupun media massa, sehingga pesan-pesan pemerintah

dapat disebarluaskan, mengandung makna bahwa dalam menciptakan citra yang

baik maka Humas Kabupaten Lampung Selatan perlu membina hubungan baik

dengan media massa (cetak, radio maupun televisi), Humas Kabupaten Lampung

Selatan menyadari adanya prinsip-prinsip hubungan pers yang baik. Prinsip-

prinsip ini bukan hanya sekedar dimengerti tetapi juga harus dijalankan. Humas

Kabupaten Lampung Selatan menjalankan lima prinsip dasar dalam rangka

menciptakan dan membina hubungan pers yang baik sebagai wujud penciptaan

citra yang baik, antara lain sebagai berikut:

1. Humas Kabupaten Lampung Selatan memahami dan melayani media

Humas Kabupaten Lampung Selatan selalu berupaya untuk memahami segala

sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pers. Kebutuhan pers bukan

hanya sebuah berita atau informasi melainkan juga kebutuhan yang sifatnya

personal. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan untuk dapat

dimengerti oleh orang lain tentang perasaannya. Humas Kabupaten Lampung

Selatan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan.

2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya

Humas Kabupaten Lampung Selatan selalu berusaha menjadi narasumber

yang dapat dipercaya bagi para wartawan bahkan masyarakat. Hal ini

dilakukannya dengan cara selalu senantiasa siap menyediakan atau memasok

informasi-informasi yang akurat dimana saja dan kapan saja hal itu
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dibutuhkan. Dengan cara ini Humas Kabupaten Lampung Selatan akan dinilai

sebagai suatu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh para

wartawan dan masyarakat.

3. Menyediakan salinan yang baik

Humas Kabupaten Lampung Selatan selalu menyediakan salinan naskah atau

foto-foto untuk keperluan dokumentasi. Naskah yang dimaksud disini adalah

salinan bahan atau materi tentang suatu hal yang akan disampaikan atau telah

disampaikan yang berkaitan dengan kebijakan atau kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan begitu, media massa

terasa lebih mudah mendapatkan informasi-informasi. Bukan dalam hal

naskah berita saja yang disediakan oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan,

tetapi juga dokumentasi berupa foto-foto yang diambil pada kegiatan-kegiatan

yang telah diselenggarakan.

Penyediaan salinan yang baik bagi Humas Kabupaten Lampung Selatan

sangatlah penting. Dengan menyediakan naskah yang baik, maka Humas

Kabupaten Lampung Selatan membantu pihak media massa untuk

memperoleh data yang lebih akurat tentang suatu pemberitaan.

4. Bekerjasama dalam penyediaan materi

Dalam hal ini, Humas Kabupaten Lampung Selatan memposisikan dirinya

dengan wartawan sebagai teman kerja. Contohnya, Humas Kabupaten

Lampung Selatan dan wartawan bekerjasama dalam mempersiapkan sebuah

kegiatan wawancara dengan Bupati, Wakil Bupati, ataupun Kepala Dinas.
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Kegiatan wawancara tersebut ditujukan untuk mendapatkan sebuah informasi

atau keterangan-keterangan yang tentunya berkaitan dengan permasalahan

bidang kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dimana informasi dan

keterangan tersebut akan menjadi sebuah berita di media massa untuk

diketahui oleh publik.

5. Menyediakan fasilitas verifikasi

Humas Kabupaten Lampung Selatan selalu memberikan kesempatan kepada

para wartawan untuk melakukan verifikasi (membuktikan kebenaran) atas

setiap materi yang mereka terima. Contohnya, para wartawan diijinkan untuk

ikut melihat dan meninjau tempat yang akan diresmikan atau tempat yang

akan dikunjungi. Dengan adanya keikutsertaan wartawan secara langsung

dalam meliput sebuah pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan dapat

mengetahui bahwa keseluruhan informasi yang diberikan sesuai dengan

kejadian di lapangan.

Diberikannya kesempatan bagi media massa untuk melakukan pembuktian

serta melihat situasi dan kondisi secara langsung, diharapkan akan menambah

adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Hubungan media dan pers (Media and Press relations) merupakan sebagai alat,

pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan

publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelandaran ekativitas

komunikasi humas dengan pihak publik. Karena peranan hubungan media dan

pers dalam kehumasan tersebut dapat sebagai saluran (channel) dalam

penyampaian pesan maka upaya peningkatan pengenalan (awareness) dan
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informasi atau pemberitaan dari pihak publikasi Humas merupakan prioritas

utama.

Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini merupakan suatu

kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran berita semaksimal mungkin,

sedangkan informasi yang disebarkan melalui hubungan masyarakat adalah untuk

menciptakan pengenalan dan pengertian. Hubungan pers tersebut tidak terbatas

hanya untuk mengadakan pendekatan-pendekatan baik secara fungsional maupun

antar hubungan pribadi atau kontak dengan pihak pers (press contact), melalui

pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan dalam arti subyektif, tetapi juga

mencakup media massa dalam arti lebih luas.

Selain itu aktivitas PR/humas dan korelasinya dengan media dan pers relations

dalam hal teknik pembuatan produk-produk publikasi, informasi dan berita dalam

bentuk press release, Photo Press, News Letter, menimbulkan konsekkuensi

keharusan praktisi humas menguasai teknik penulisan jurnalistik dan presentasi.

5.1.3 Analisis Hasil Wawancara dan Penelitian

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut dapat diketahui bahwa suatu kegiatan

khusus dari pihak public relations untuk melakukan komunikasi penyampaian

pesan, atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan,

perusahaan/instansi, produk dan hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang

perlu dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak pers atau media massa

untuk menciptakan publisitas dan citra yang baik.Bentuk dan hubungan pers,

yaitu:
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a. Kontak Pribadi (personal contact)

b. Pelayanan informasi atau Berita (News Services)

c. Mengantisipasi kemungkinan hal darurat (Contingency plan)

Di lapangan hubungan media dan pers yang baik tersebut dapat dicapai dengan

menerapkan beberapa prinsip-prinsip sebagai landasan pihak Humas/PR,

diantaranya:

a. Mutlak adanya kejujuran, dan keterusterangan.

b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pers/media

c. Tidak meminta-minta atau mengemis kepada pers/wartawan, misalnya agar

press release bisa dimuat padahal nilai beritanya tidak ada sama sekali.

d. Tidak menutup saluran informasi, misalnya pihak Humas mengucapkan, no

comment, tidak tahu dan tolong jangan dimuat, hingga off record kepada pihak

pers akan mencari informasi tidak resmi, tetapi beritanya tidak dapat lagi

terkontrol oleh pihak Humasnya.

e. Tidak terlalu membanjiri berbagai publisitas di media massa yang tidak jelas

tujuannya atau sasaran yang hendak dicapai.

f. Selalu meng-up date setiap daftar nama reporter, tugas peliputannya, alamat

dan telepon redaksi dan sebagainya, agar saling mengenal dengan baik antar

kedua belah pihak dalam upaya membangun “good press relationship”.

Bentuk-bentuk penulisan naskah kehumasan (PR Writing) yang masing-masing

memiliki karakter dan gaya penulisan (style) yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Naskah (Script): naskah pidato (speech writing), presentasi dan naskah

sambutan.
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a. Siaran (Release): siaran pers (press releases), siaran berita (new release/letter)

dan journal magazine (majalah internal).

b. Laporan (report): laporan tahunan, laporan bulanan dan semesteran.

c. Profile (Profile): Profile perusahaan dan produk (company profile and

product) dalam bentuk majalah.

d. Promosi (promosi (promotion): Naskah tulisan promosi dalam bentuk artikel

sposnsor (advertorial), yaitu gabuangan advertisement and editorial, dan

korporatorial (Corporate profile and editorial) atau dikenal dengan istilah

pariwara dan suplemen sisipan, brosur, leaflet dan katalog.

Upaya untuk membangun citra yang baik dilakukan dengan langkah

mengindentifikasi ada atau tidaknya kelemahan dalam pembentukan citra yang

baik dan mengembangkan kerja sama yang sinergis dengan stakeholder.

Maknanya adalah Humas harus berperan proaktif dan meningkatkan

koordinasinya dalam pelaksanaan program kehumasan di dalam membangun

image yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan meninjau

ulang terhadap isu-isu komtemporer sebagai bagian dari strategi media dengan

menggunakan pendekatan jurnalistik secara kontinyu. Adapun strategi media

relations yang dijalankan oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan dalam

membangun citra yang baik dengan media massa, baik cetak, radio dan TV,

adalah:

1. Mengelola relasi

Media relations merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam

mengelola relasi dengan media massa. Memang media massa bukanlah satu-

satunya pihak yang mesti dijaga hubungan baiknya dengan organisasi, namun
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dengan mengingat inti dari kegiatan humas adalah berkomunikasi maka

menjalin hubungan baik dengan para media menjadi sangat penting.

Upaya Humas Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan kegiatan

media relations tidak saja menjalin hubungan dengan pihak wartawan,

melainkan juga menjalin hubungan baik dengan pimpinan redaksinya. Strategi

media relations yang dibentuk oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan

merumuskan adanya menjalin kemitraan dengan redaktur dan wartawan.

Dalam menjalin hubungan kemitraan dengan redaksi, Humas Kabupaten

Lampung Selatan melakukan kegiatan kunjungan ke redaksi. Untuk kegiatan

kunjungan ke redaksi ini, Humas Kabupaten Lampung Selatan memberikan

penjelasan secara langsung kepada pimpinan redaksi beserta stafnya mengenai

pelaksanaan program-program yang dikembangkan oleh Kabupaten Lampung

Selatan. Kegiatan kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak,

khususnya untuk Humas Kabupaten Lampung Selatan langsung dapat

memberikan penjelasan kepada seseorang yang sangat berpengaruh di media

massa yaitu pimpinan redaksi. Secara prosedural, suatu informasi yang didapat

oleh wartawan akan menjadi berita di media massa apabila berita tersebut

disetujui oleh pimpinan redaksinya. Maka salah satu strategi media relations

yang dilakukan oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan adalah menjalin

hubungan kemitraan dengan pimpinan redaksi dari media massa.

Humas Kabupaten Lampung Selatan juga menjalankan strategi dalam

mengelola relasi dengan para wartawan. Salah satu upaya untuk selalu

berhubungan baik yaitu dengan cara melayani wartawan dengan sebaik-
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baiknya. Contohnya, mengundang wartawan dalam kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan, menyediakan fasilitas-fasilitas

yang dapat mempermudah wartawan untuk mengirimkan berita ke redaksi

seperti penyediaan komputer dan internet.

2. Mengembangkan strategi

Mengembangkan strategi merupakan strategi media relations yang kedua,

setelah relasi dengan media massa terjalin dan terpelihara dengan baik.

Penting bagi sebuah organisasi untuk mengembangkan strategi dalam

menjalankan kegiatan media relations tersebut.

Sebagai Humas pemerintah yang bertugas memberikan informasi dan

penjelasan kepada publik mengenai kebijakan, langkah-langkah atau tindakan

yang diambil oleh pemerintah, pastinya Humas Kabupaten Lampung Selatan

membutuhkan peranan media dalam penyampaian pesannya kepada

masyarakat. Semakin banyak media yang digunakan, maka semakin besar

peluang untuk pesan tersebut sampai ke publik.

Media internal yang dibuat oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan,

beberapa contohnya yaitu majalah internal dan brosur. Majalan internal

memuat tentang pembahasan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

Bupati Lampung Selatan beserta bawahannya, pembahasan mengenai

permasalahan yang berhubungan dengan bidang kerja masing-masing dinas di

Kabupaten Lampung Selatan serta informasi-informasi lainnya. Sedangkan

brosur, memuat tentang informasi-informasi singkat berkaitan dengan masalah

bidang-bidang kerja pada masing-masing dinas.
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3. Mengembangkan jaringan

Strategi mengembangkan jaringan yang dilakukan oleh Humas Kabupaten

Lampung Selatan berupa menjalin hubungan dengan media-media baru yang

sebelumnya tidak pernah meliput berita-berita di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam hal ini, Humas Kabupaten Lampung Selatan menyambut kedatangan

wartawan-wartawan baru yang ditugaskan oleh organisasinya untuk meliput

dan mencari informasi di Humas Kabupaten Lampung Selatan. Setelah itu,

Humas Kabupaten Lampung Selatan akan memasukkan data wartawan

tersebut ke dalam daftar relasi media. Hal ini memudahkan Humas Kabupaten

Lampung Selatan untuk menghubungan wartawan tersebut, pada saat akan

diadakannya kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian informasi.

Seperti pendapat dari Agoglia yang dikutip oleh Yosal Iriantara (2005:96-97),

bahwa pentingnya mengembangkan relasi dengan para wartawan, pada

awalnya membuka relasi dengan para wartawan lokal lalu berkembang dengan

mengembangkan relasi dengan wartawan nasional. Relasi dengan wartawan

ini akan membuka peluang untuk dijadikan sebagai sumber berita. Hal inilah

yang pada gilirannya akan membuat kegiatan-kegiatan dalam program media

relations akhirnya mendapatkan perhatian media massa. Intinya, membuka

jaringan relasi dengan media massa itu adalah untuk melapangkan jalan

mendapatkan perhatian media massa. Dengan demikian, membuka dan

memperluas jaringan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya Humas

Kabupaten Lampung Selatan untuk membangun hubungan yang baik dengan

media massa dan pihak-pihak lainnya dalam rangka menciptakan citra yang

baik.
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Strategi untuk menciptakan citra yang baik dilaksanakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Humas sebagai mediator Pemerintah kepada publik. Pada

dasarnya Humas merupakan proses komunikasi kepada publik untuk menjalin

relasi yang baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun, membina, dan

menjaga citra yang baik. Salah satu relasi humas adalah media. Hubungan dengan

media menjadi keharusan dalam profesi setiap divisi kehumasan yang ingin tetap

membangun citra baik serta ingin menjelaskan posisi instansinya kepada

masyarakat/khalayak luas. Karena itu, kegiatan media relations perlu dibangun

dan terus menerus dipelihara.

Citra Kabupaten Lampung Selatan yang baik itu akan terbangun bila setiap

Satuan/Unit Kerja mampu membangun kepercayaan masyarakat (trust building)

terlebih dahulu. Membangun kepercayaan itu tentu bukan hanya dengan kata,

slogan yang muluk-muluk. Tetapi untuk membangun kepercayaan, setiap satuan

kerja harus mampu memenuhi tuntutan reformasi melalui kinerja yang

professional, transparan dan akuntabel.

Upaya untuk membangun citra yang baik dengan masyarakat yang dilakukan oleh

Humas Kabupaten Lampung Selatan, antara lain menggunakan:

1. Penerbitan

Terbitan didistribusikan kepada Dinas/Instansi di Kabupaten Lampung

Selatan. Penerbitan ini berupa kliping dan buku ringkasan penting. Biasanya

isi penerbitan adalah urusan tentang program kerja atau kebijaksanaan

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan media komunikasi

antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setiap sebulan
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sekali. Kondisinya diharapkan melalui media penerbitan tersebut, informasi

yang disampaikan melalui khalayak (tokoh masyarakat) dapat disebarluaskan

kembali kepada masyarakat luas.

2. Kotak Saran

Dalam rangka memperoleh dan menampung timbal balik berbagai masukan

dari masyarakat luas untuk menetapkan kebjaksanaan atau keputusan,

sehingga pihak Humas Kabupaten Lampung Selatan menempatkan sejumlah

kotak saran ditempat-tempat tertentu di lokasi yang strategis di lingkungan

instansi kantor Setda Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini berlangsung

berdasarkan masukan dari masyarakat dan para pegawai yang ada di

lingkungan Bagian Humas Kabupaten Lampung Selatan.

3. Pameran dan Peragaan

Untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan sejarah atau suatu kebijakan

instansi dan tata cara pelaksanaanya. Melalui pameran dapat diceritakan secara

lugas proses manufaktur, kampanye periklanan yang akan diluncurkan dalam

waktu dekat. Pameran harus diusahakan semenarik mungkin, kalau perlu

dilengkapi dengan model-model menarik dari setiap jenis pekerjaan yang

berlangsung dalam instansi karena selain memberi penjelasan kepada para

pegawai, pameran dilangsungkan untuk menarik minat para pengunjung guna

memberi pengertian kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan pada Hari

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus yang diselenggarakan di GOR Way

Halim. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil kerja dari dinas-

dinas ataupun instansi terkait yang ada di lingkungan kerja Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan.
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Pada dasarnya tujuan dari program kerja dan berbagai aktivitas Public relations

atau humas di lapangan adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara

organisasi/instansi yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder sasaran

yang khalayak yang terkait. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra yang

baik (good image), kemauan baik (good will), saling menghargai (mutual

appreciation), saling timbul pengertian (mutual understanding), toleransi

(tolerance) antara kedua belah pihak.

Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas

PR/Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui

manajeman Humas yang dikelola secara professional dan dapat

dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Hal tersebut jug dapat

dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya.

Proses perencanaan program kerja melalui proses empat tahapan atau langkah-

langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja

kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan, perencanaan dan mengambil

keputusan, mengkomunikasikan dan pelaksanaan dan mengevaluasi. Tiap tahapan

dari kempat tahapan yang disebutkan di atas saling berkaitan erat satu sama

lainnya. Artinya tahapan satu dengan tahapan yang lainnya saling berhubungan

erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Proses kerja public relations merupakan satu kesatuan perencanaan yang secara

sirkuler terus-menerus berlangsung. Melalui observasi yang pernah dilakukan,

diketahui bahwa proses analisis-sintesis-komunikasi-interpretasi dari kerja public

relations, merupakan proses yang berkesinambungan dalam bentuk spiral
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seringkali tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kalau diuraikan dan

digambarkan, maka lingkaran dan langkah-langkah kegiatan PR adalah:

a. Menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan;

b. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok

terhadap organisasi;

c. Menganalisis tingkat opini publik, baik yang inter maupun uyang ekstern;

d. Mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah yang

potensial, kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan;

e. Menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan;

f. Merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah

perilaku kelompok masyarakat sasaran;

g. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program

yang telah direncanakan;

h. Menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan.

Perencanaan kerja Public relations (Public relations work planning program)

tersebut berkaitan dengan pengertian, perencana, perencanaan, wujud rencana

kerja dan alas an dilakukannya perencanaan kerja humas, termasuk manfaat dan

klasifikasi perencanaan kerja tersebut. Maka penjelasannya sebagai berikut:

a. Perencanaan kerja PR/Humas, yaitu terdiri dari:

1) Perencana, seseorang yang memanfaatkan atau menginterpretasikan segala

informasi, materi dan data yang tersedia baik secara kuantitatif maupun

kualitatif untuk dianalisis, diseleksi dan diproses sebagai bahan

perencanaan kerja yang akan dating.



76

2) Hasil yang akan diperoleh relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan

peran dan fungsi kegiatan kehumasan dalam sutau organisasi.

b. Perencanaan Kerja PR/Humas

Perencanaan kerja public relations berkaitan dengan:

1) Fungsi dan teknis Manajemen Humas yang professional, dinamis serta

proaktif.

2) Merupakan metode terbaik untuk mempersiapkan pihak organisasi dalam

menghadapi perubahan yang sering terjadi.

3) Penilaian (evaluasi) atau me-review hasil perkembangan kegiatan masa

lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

4) Mengantisipasi dan mengahadapi tantangan atau resiko yang akan terjadi

melalui suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka pendek

dan panjang secara periodik dan strategis.

c. Wujud rencana kerja PR/Humas

Bentuk rencana kerja PR/Humas tersebut dapat diimplementasikan:

1) Rencana yang berkaitan dengan hasil atau produk (result) dari

perencanaan yang telah dilaksanakan, baik jangka pendek maupun

panjang.

2) Rencana perancangan konsep dasar dari perencanaan kerja PR/Humas

yang dirancang.

3) Rencana untuk membuat pernyataan berdasarkan dari target yang ingin

dicapai, tujuan, dan stretegi.

Manfaat yang diperoleh dari pembentukan perencanaan kerja PR atau Humas,

yaitu:
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a. Membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap

lingkungan yang sering berubah-ubah.

b. Mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerja sama antar

departemen dan pihak terkait lainnya.

c. Mengefisienkan waktu kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau

perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret.

d. Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi,

pelaksanaan, komunikasi, target dan sasaran yang hendak dicapai di masa

mendatang.

e. Menetapkan klasifikasi rencana kerja PR/humas, yaitu rencana strategis

(sesuai dengan kebijakan tujuan jangka panjang), rencana tetap (regular, yang

dapat dilakukan berulang-ulang dan rencana tertentu (rencana jangka pendek,

khusus dan terbatas).

Sehubungan dengan hal tersebut media masa dinilai memiliki kekuatan untuk

mempengaruhi opini khalayak, baik itu opini yang baik maupun opini yang

kurang baik. Dengan menyadari pentingnya media massa sebagai media

komunikasi dengan publik, Humas Kabupaten Lampung Selatan melakukan

kegiatan media relations. Kegiatan ini bertujuan untuk membina hubungan yang

harmonis dengan kalangan media massa, dimana hubungan yang harmonis itu

berupa adanya rasa saling pengertian, menghargai dan menghormati antara kedua

belah pihak.
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Jenis-jenis kegiatan media relations yang dilakukan oleh Humas Kabupaten

Lampung Selatan sebagai wujud membangun citra yang baik dengan Media

Massa, baik media cetak, radio maupun televisi antara lain berupa:

1. Press Conference

Press conference merupakan suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak

pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh Humas, yang

bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau

permasalahan tertentu yang tengah dihadapi. Kegiatan press conference akan

dilaksanakan pada saat pihak Humas ingin menyampaikan suatu keterangan

yang sifatnya penting untuk diketahui oleh publik. Keterangan-keterangan

yang disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan baru yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, klarifikasi dan

penjelasan suatu masalah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan

tersebut.

2. Press Tour

Pada dasarnya kegiatan press tour adalah mengundang sejumlah wartawan

yang berasal dari berbagai media massa yang telah dikenal baik oleh Humas

bersangkutan diajak untuk wisata kunjungan ke suatu event khusus, atau

peninjauan ke luar kota bersama dengan pejabat instansi atau pimpinan yang

mengundang, untuk meliput secara langsung mengenai kegiatan tertentu.

3. Press Interview

Dalam kegiatan press interview, inisiatif bisa datang dari wartawan media

massa untuk mewancarai narasumber untuk meminta keterangan ataupun

inisiatif tersebut datang dari Humas Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Pada
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dasarnya Humas Kabupaten Lampung Selatan berperan sebagai perantara

karena untuk selanjutnya kegiatan press interview akan dilakukan oleh

wartawan yang bersangkutan dengan narasumber.

4. Press Gathering

Pada dasarnya press gathering adalah pertemuan pers secara informal

khususnya hubungan baik (good relationship) antara pihak Humas dengan

wartawan media massa dalam suatu acara sosial keagamaan atau aktivitas

olahraga. Bentuk kontak ini lebih menekankan pendekatan pribadi ke pribadi,

sebagai upaya lebih dekat mengenal satu sama lain. Humas Kabupaten

Lampung selatan melakukan kegiatan press gathering dalam rangka

mempererat hubungan dengan media massa. Tentu saja yang diharapkan

adalah hubungan yang baik dan harmonis serta saling menguntungkan.

Kegiatan ini dilakukan oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan sebagai

wujud rasa hormat terhadap kinerja media massa yang selama ini bertugas dan

berhubungan dengan Humas Kabupaten Lampung Selatan.

5. Press Receptions

Event ini lebih bersifat sosial, dimana berfungsi untuk peningkatan kualitas

hubungan. Pihak humas dapat juga menyisipkan beberapa pesan kepada

media. Dalam press receptions ini, kegiatan-kegiatannya dapat berupa

olahraga bersama, kumpul bersama dalam acara ulang tahun Kabupaten

Lampung Selatan dan pada acara keagamaan seperti buka puasa bersama dan

merayakan lebaran/hari natal yang dihadiri oleh para wartawan dari berbagai

media massa serta pihak Humas itu sendiri.
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Humas Kabupaten Lampung Selatan selalu mengadakan kegiatan press

receptions dalam rangka mempererat hubungan dengan para wartawan dari

berbagai media massa. Kegiatan yang dilakukan seperti mengundang para

wartawan dalam kegiatan buka puasa bersama, menghadiri acara resepsi atau

seremonial tertentu baik formal maupun informal.

6. Press Briefing

Press briefing ini termasuk bentuk jumpa pers resmi yang diselenggarakan

secara periodik. Biasanya pada awal atau akhir bulan oleh pihak humas atau

pimpinan atau pejabat tinggi instansi bersangkutan.

Kegiatan press briefing yang dilakukan oleh Humas Kabupaten Lampung

Selatan dengan kurun waktu dua minggu sekali, yang diadakan pada setiap

hari Jum’at. Press briefing yang dilakukan oleh Humas Kabupaten Lampung

Selatan bertujuan untuk membangun informasi kepada wartawan dari berbagai

media massa dan juga agar informasi-informasi terbaru yang disampaikan oleh

Humas bisa sampai ke khalayak melalui media massa.

7. Press Statement

Kegiatan press statement ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja oleh

narasumber. Narasumber biasanya pimpinan dinas/instansi, atau dapat juga

pimpinan Humas atau pihak internal yang mengetahui dan melakukan

langsung kegiatan yang sedang berlangsung.

8. Press Release

Press release merupakan penyebaran lembaran siaran berita yang dibagikan

kepada para wartawan atau media massa yang dituju. Press release memiliki
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fungsi yang sama dengan fungsi media massa. Kegiatan pembuatan dan

penyebaran press release ini merupakan kegiatan hubungan pers yang paling

efisien.

Humas Kabupaten Lampung Selatan membuat press release dengan tujuan

untuk memberikan informasi tentang kegiatannya dan kebijakan yang dibuat

kepada masyarakat. Press release yang dibuat oleh Humas Kabupaten

Lampung Selatan disesuaikan dengan informasi apa yang akan diberikan.

Setelah press release dibuat, selanjutnya tim Humas memberikannya kepada

media massa dengan tujuan agar siaran berita tersebut disiarkan pada media

yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peranan Humas

sebagai penunjang tercapainya keberhasilan program dan kebijakan Kabupaten

Lampung Selatan melalui berbagai kegiatan komunikasi sesuai dengan dengan

tugas dan fungsinya. Sebagai sumber informasi, peranan kehumasan mengemas

dan mengeluarkan informasi kepada masyarakat berupa menyampaikan program

dan kebijakan, hasil dan serta perkembangan kegiatan. Sebagai wahana

komunikasi, menumbuhkan komunikasi dua arah antara Humas Kabupaten

Lampung Selatan dan masyarakat, serta citra Kabupaten Lampung Selatan yaitu

pembinaan dan peningkatan hubungan yang harmonis dengan stakeholder untuk

membangun citra yang baik.

Strategi Humas menjadi penting mengingat citra Kabupaten Lampung Selatan

juga ditentukan oleh fungsi kehumasan dalam menjalankan fungsi dan tugas-

tugasnya. Selain itu, melalui tugas utamanya, Humas juga dituntut untuk mampu,
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menggugah dan mengembangkan kesadaran masyarakat agar turut berperan

secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam rangka memasyarakatkan dan menyebarluaskan informasi kebijakan yang

telah, sedang, dan akan dilaksanakan, upaya yang ditempuh dalam kegiatan dan

tugas-tugas kehumasan adalah melalui berbagai bentuk strategi pendekatan

dengan memanfaatkan berbagai jenis saluran informasi dan komunikasi, yaitu

media massa (Cetak/Koran/Majalah, TV, Radio), dan media tatap muka, yang

kesemuanya merupakan upaya dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peran dan tugas yang diemban dalam penyebarluasan dan

pelayanan informasi, Humas harus secara terus menerus meningkatkan hubungan

kemitraan dan saling bersinergi dengan berbagai pihak dan unit kerja/institusi

terkait (stakeholder), baik ke dalam (internal) dengan unit utama/para deputi

maupun keluar (eksternal) dengan media massa, lembaga negara, LSM, dan

lembaga terkait lainnya semua aspek tersebut di atas, diharapkan dapat mencapai

sasaran dan tujuan kegiatan Humas.

Upaya lain yang ditempuh Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam rangka

menciptakan citra yang baik di tengah masyarakat dilaksanakan oleh Bupati

Lampung Selatan selain melalui aktivitas Humas, juga melakukan kegiatan

kunjungan kerja dan secara langsung turun ke masyarakat guna menciptakan citra

yang baik. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan langsung

kepada masyarakat yang ditimpa musibah seperti musibah kebakaran atau tidak

mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Selain itu mendatangi dan

memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam,
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seperti banjir atau  tanah longsor. Hal-hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka membangun citra yang baik di tengah-

tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa strategi Humas

Kabupaten Lampung Selatan dapat membangun citra yang baik pemerintah di

tengah-tengah masyarakat, melalui berbagai strategi baik yang menggunakan

media massa maupun aktvitas yang secara langsung berhubungan dengan

masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

5.2 Pembahasan

Subbab pembahasan ini berisi komentar terhadap hasil analisis, pembahasan

menurut kegunaan teoritis dan pembahasan menurut kegunaan praktis,

sebagaimana diuraiakan sebagai berikut:

5.2.1 Komentar Terhadap Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka komentar yang diajukan dalam

penelitian ini adalah Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

melaksanakan strategi dalam rangka membangun citra yang baik sesuai dengan

tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menjadi perantara pemerintah kepada

publik.

Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan strategi secara

proaktif dan kontinyu, dengan langkah-langkah yang signifikan dalam

membangun citra yang baik, di antaranya:
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1. Mengelola relasi, dalam hal ini Humas Kabupaten Lampung Selatan

menjalankan kegiatan media relations menjalin hubungan dengan pihak

wartawan dan pimpinan redaksinya. Strategi media relations yang dibentuk

oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan merumuskan adanya menjalin

kemitraan dengan redaktur dan wartawan/reporter.

2. Mengembangkan strategi, dalam hal ini Humas Kabupaten Lampung Selatan

bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada publik mengenai

kebijakan, langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah,

pastinya Humas Kabupaten Lampung Selatan membutuhkan peranan media

dalam penyampaian pesannya kepada masyarakat.

3. Mengembangkan jaringan. Strategi mengembangkan jaringan yang dilakukan

oleh Humas Kabupaten Lampung Selatan berupa menjalin hubungan dengan

media-media baru yang sebelumnya tidak pernah meliput berita-berita di

Kabupaten Lampung Selatan.

Uraian di atas menunjukkan adanya pelaksanaan strategi Humas, yaitu sebagai

berikut:

1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian

Tujuan Humas Kabupaten Lampung Selatan adalah membuat publik dan

organisaasi atau lembaga saling mengenal. Baik mengenal kebutuhan,

kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Aktivitas humasan

harus menunjukkan usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan

mengerti tersebut.
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2. Menjaga dan membentuk saling percaya

Bila tujuan yang pertama mengarah pada pengutan dan perubahan

pengetahuan, maka tujuan Humas Kabupaten Lampung Selatan berikutnya

adalah lebih pada tujuan emosi, yakni pada sikap percaya (mutual confidence).

3. Memelihara dan menciptakan kerja sama

Tujuan Humas Kabupaten Lampung Selatan berikutnya adalah dengan

komunikasi diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerja sama nyata.

Artinya, bantuan dan kerja sama ini sudah dalam bentuk perilaku atau

termanifestasi dalam bentuk tindakan tertentu.

Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini menciptakan

adanya transparansi informasi yakni adanya aspek kebijakan pemerintah di bidang

informasi yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat

berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memperlihatkan adanya

komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

5.2.2 Pembahasan Menurut Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan

strategi Humas dalam suatu organisasi dalam membangun citra yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Humas Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan strategi dalam membangun citra yang

baik pemerintahan dengan melakukan berbagai aktivitas di bidang kehumasan
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maka secara teoritis hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Ahmad S. Adnanputra dalam Rosadi Ruslan (1997:108), bahwa strategi

Hubungan Masyarakat dibentuk dari dua komponen yang saling berkaitan erat,

yaitu komponen sasaran dan komponen sarana.

Tahap-tahap kegiatan strategi Hubungan Masyarakat berdasarkan komponen

tersebut adalah; Pertama, komponen sasaran pada umumnya adalah stakeholder,

dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut

secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya segementasi, dan

yang menjadi landasan segmentasi adalah “seberapa jauh sasaran itu menyandang

opini bersama dan dapat mempengaruhinya bagi masa depan organisasi, lembaga,

nama organisasi dan produknya menjadi perhatian sasaran secara khusus”.

Maksud sasaran khusus dalam hal ini adalah yang disebut dengan publik sasaran

(target public). Sedangkan kedua adalah komponen sarana pada strategi hubungan

masyarakat, komponen sarana ini berfungsi untuk menggarap ketiga kemungkinan

ke arah posisi yang menguntungkan. Dalam hal ini sarana yang dipilih

disesuaikan dengan strategi hubungan masyarakat.

Selain melakukan komunikasi internal, Humas Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan juga melakukan eksternal, yaitu suatu proses komunikasi yang dilakukan

oleh perusahaan kepada publik atau masyarakat dalam rangkan memelihara dan

membentuk saling pengertian (aspek kognisi). Komunikasi eksternal dilakukan

agar membuat publik dan organisasi atau lembaga saling mengenal. Baik

mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing.
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Aktivitas komunikasi eksternal harus menunjukkan usaha komunikasi untuk

mencapai saling kenal dan mengerti.

Hasil dari kegiatan Humas Kabupaten Lampung Selatan sebagai wujud

membangun citra yang baik dengan Media Massa, baik media cetak, radio

maupun televisi adalah diselenggarakannya beberapa kegiatan yaitu:

4. Press Conference, merupakan suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak

pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh Humas, yang

bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau

permasalahan tertentu yang tengah dihadapi.

5. Press Tour, adalah mengundang sejumlah wartawan yang berasal dari

berbagai media massa yang telah dikenal baik oleh Humas bersangkutan

diajak untuk wisata kunjungan ke suatu event khusus, atau peninjauan ke luar

kota bersama dengan pejabat instansi atau pimpinan yang mengundang, untuk

meliput secara langsung mengenai kegiatan tertentu.

6. Press Interview, inisiatif bisa datang dari wartawan media massa untuk

mewancarai narasumber untuk meminta keterangan ataupun inisiatif tersebut

datang dari Humas Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Pada dasarnya

Humas Kabupaten Lampung Selatan berperan sebagai perantara karena untuk

selanjutnya kegiatan press interview akan dilakukan oleh wartawan yang

bersangkutan dengan narasumber.

7. Press Gathering, yaitu pertemuan pers secara informal khususnya hubungan

baik (good relationship) antara pihak Humas dengan wartawan media massa

dalam suatu acara sosial keagamaan atau aktivitas olahraga. Bentuk kontak ini
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lebih menekankan pendekatan pribadi ke pribadi, sebagai upaya lebih dekat

mengenal satu sama lain.

8. Press Receptions, merupakan event ini lebih bersifat sosial, dimana berfungsi

untuk peningkatan kualitas hubungan. Pihak humas dapat juga menyisipkan

beberapa pesan kepada media. Dalam press receptions ini, kegiatan-

kegiatannya dapat berupa olahraga bersama, kumpul bersama dalam acara

ulang tahun Kabupaten Lampung Selatan dan pada acara keagamaan seperti

buka puasa bersama dan merayakan lebaran/hari natal yang dihadiri oleh para

wartawan dari berbagai media massa serta pihak Humas.

9. Press Briefing, merupakan jumpa pers resmi yang diselenggarakan secara

periodik. Biasanya pada awal atau akhir bulan oleh pihak humas atau

pimpinan atau pejabat tinggi instansi bersangkutan.

10. Press Statement, Kegiatan ini bisa dilakukan dimana dan kapan saja oleh

narasumber. Narasumber biasanya pimpinan dinas/instansi, atau dapat juga

pimpinan Humas atau pihak internal yang mengetahui dan melakukan

langsung kegiatan yang sedang berlangsung.

11. Press Release, merupakan penyebaran lembaran siaran berita yang dibagikan

kepada para wartawan atau media massa yang dituju. Press release memiliki

fungsi yang sama dengan fungsi media massa. Kegiatan pembuatan dan

penyebaran press release ini merupakan kegiatan hubungan pers yang paling

efisien.

Menurut Ahmad S. Adnanputra dalam Rosadi Ruslan (1997: 108), kegiatan

komunikasi ekternal dibentuk dari dua komponen yang saling berkaitan erat, yaitu

komponen sasaran dan komponen sarana. Komponen sasaran pada umumnya
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adalah stakeholder, dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran

umum tersebut secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya

segementasi, dan yang menjadi landasan segmentasi adalah “seberapa jauh

sasaran itu menyandang opini bersama dan dapat mempengaruhinya bagi masa

depan organisasi, lembaga, nama perusahaan dan produknya menjadi perhatian

sasaran secara khusus”. Maksud sasaran khusus dalam hal ini adalah yang disebut

dengan publik sasaran. Sedangkan kedua adalah komponen sarana pada kegiatan

komunikasi eksternal, komponen sarana ini berfungsi untuk menggarap ketiga

kemungkinan ke arah posisi yang menguntungkan. Dalam hal ini sarana yang

dipilih disesuaikan dengan kegiatan komunikasi eksternal.

5.2.3 Pembahasan Menurut Kegunaan Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna bagi Humas Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan sebagai kontribusi dalam membangun citra yang

baik sebagai organisasi pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa tujuan Humas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

melaksanakan strategi kehumasan adalah untuk membangun citra yang baik

dengan melaksanakan strategi di antaranya dengan beberapa kegiatan, yaitu:

a. Menjalin hubungan dengan media dalam rangka penyebarluasan informasi

mengenai pembangunan dan pelayanan publik oleh Pemerintah kepada

masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

b. Melaksanakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan

masyarakat, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa

musibah atau bencana alam dalam rangka membangun citra yang baik..
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Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi Humas Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan

kebebasan informasi. Good governance dalam hal ini secara umum merujuk

kepada sebuah kualitas hubungan antara pemerintah dan warganya yang harus

dilindungi dan dilayani. Oleh karena itu, secara spesifik, Humas Pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan,

program dan kegiatan pemerintah.

b. Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara

cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika

masyarakat.

c. Menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara

lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.

d. Memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat

dan pemerintah.

e. Menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan,

program dan kegiatan pemerintah.

Prinsip utama yang dikembangkan adalah keterbukaan, yaitu upaya

menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya pelaksanaan Pemerintahan

Kabupaten Lampung Selatan yang mengedepankan transparansi dan memberikan

informasi yang benar dan jujur kepada masyarakat luas.
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Uraian di atas sesuai dengan tugas utama Bagian Humas Pemerintah Kabupaten

Lampung Selatan yaitu menyiapkan bahan materi, penyusunan dan perumusan

kebijakan, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan kehumasan, keprotokolan, redaksi dan publikasi komunikasi dan

informatika yang diarahkan pada pembentukan citra yang baik.

Citra yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini sudah

terbentuk dan menunjukkan keberhasilan stratgei Humas, yang ditandai dengan

adanya penilaian atau tanggapan yang baik dari masyarakat, adanya rasa hormat

(respek) dan adanya kesan-kesan baik yang menguntungkan terhadap citra suatu

organisasi pemerintahan. Citra yang baik ini berkaitan dengan adanya

kepercayaan yang mengarah pada kesan, pendapat atau penilaian positif, yang

bersifat pandangan pribadi atau individu yang bersangkutan terhadap suatu

organisasi pemerinyah. Selain itu terdapat kerjasama yang menguntungkan antara

pemerintah dengan pihak media. Semua hasil kerja sama yang menguntungkan

(mutual siymbiosis), saling mempercayai (mutual appreciation) dari berbagai

pihak baik pemerintah, medua maupun masyarakat luas di Kabupaten Lampung

Selatan.


