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Kata Pengantar

Buku ini merupakan satu dari tujuh buku yang diterbitkan oleh 
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) di tahun 
2019. Beragam artikel tentang public relations, periklanan, pemasaran 
dan branding berasal dari dosen dan peneliti Ilmu Komunikasi yang 
mengikuti call for paper dalam rangkaian Kongres ASPIKOM ke-5.

Sudah menjadi tradisi di ASPIKOM untuk secara konsisten 
menerbitkan buku di ranah Ilmu Komunikasi yang berasal dari riset 
maupun pemikiran para dosen Ilmu Komunikasi di Indonesia. Hasil-
hasil riset mutakhir yang ada di buku ini, bisa menjadi rujukan dalam 
perkuliahan, penelitian dan pengembangan ilmu komunikasi.

Beberapa artikel dalam buku ini secara khusus menyoroti tentang 
branding kota dan kampung, sebagai destinasi wisata. Beberapa artikel 
lain menaruh perhatian pada kegiatan corporate social responsibility 
dalam praktek kehumasan. Di kajian periklanan, penelitian mutakhir 
tentang praktek periklanan di berbagai media dan analisis kritis tentang 
isi iklan yang ditulis secara bernas, layak untuk dibaca.

Semoga buku ini bisa memberi kemanfaatkan bagi pengembangan 
ilmu komunikasi di Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juli 2019
Editor,

Fajar Junaedi
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Komunikasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 
dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan di Desa 

Wisata Kabupaten Bantul
(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Wisata Kebonagung, 

Desa Wisata Candran, dan Desa Wisata Tembi)

Choirul Fajri, Muhamad Rezza Atthoriq Arya Pratama
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan

Pendahuluan
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang 

menjadi tujuan wisata di Indonesia. Wisatawan yang berkunjungpun 
tidak hanya wisatawan dalam negeri tetapi juga wisatawa yang berasal 
dari luar negeri. Ini disebabkan objek wisata yang ada di Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang beragam, mulai dari objek wisata alami seperti 
Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Sleman, Pantai Baron yang 
ada di Kabupaten Gunung Kidul, Goa Cerme yang ada di Kabupaten 
Bantul, dan Pantai Glagah yang ada di Kulon Progo. Selain itu Daerah 
Istimewa Yogyakarta juga menawarkan objek wisata buatan seperti, 
Museum Gunung Merapi, Museum Dirgantara, Rumah Budaya Tembi, 
Desa Wisata, dan sebagainya. Masing – masing dari objek wisata tersebut 
memiliki segementasi pasar sendiri dan kelebihan masing-masing. 
Sebagai contoh adalah tiga desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul 
yaitu Desa Wisata Kebonagung, Desa Wisata Candaran, Dan Desa 
Wisata Tembi.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan wisatawan di dua 
desa wisata, yaitu Desa Wisata Kebonagung dan Desa Wisata Candran 
sedangkan Desa Wisata Tembi terjadi peningkatan kunjungan. 
Pengunjung yang datang ke Desa Wisata Kebonagung turun dari 
1.588 pada tahun 2017 menjadi 1.491 pada tahun 2018. Desa Wisata 
Candran pada tahun 2017 dikunjungi 24.544 wisatawan pada tahun 
2018 hanya dikunjungi sebanyak 6.979 wisatawan. Untuk Desa Wisata 
Tembi meningkat dari 8.844 pada tahun 2017 meningkat menjadi 9.066 
wisatawan pada tahun 2018.
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Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tentu mempunyai andil dalam 
upaya-upaya pengembangan desa wisata tersebut. Strategi Komunikasi 
Pariwisata yang terintegrasi dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan 
jumlah wisatawan. Kerjasama  antara Dinas Pariwisata dan Pengelola 
Desa Wisata diperlukan untuk mengoptimalkan kegiatan promosi pari-
wisata. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis 
mengenai berbagai strategi komunikasi pariwisata yang dilakukan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah 
wisatawan/

Pembahasan
1. Kegiatan Kehumasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga melakukan kegiatan 
kehumasan yaitu media relations dengan khalayak media. Media 
Relations adalah aktivitas komunikasi humas untuk menjalin hubungan 
baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian, serta 
dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance 
(berimbang). (Wardhani, 2008:1). Bentuk kegiatan yang dilakukan 
beberapa diantaranya seperti mengadakan press tour, mengundang salah 
satu wartawan untuk ikut serta dalam penjurian lomba desa wisata yang 
diadakan dinas, selain itu juga apapun kegiatan yang diadakan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Bantul akan dikabarkan ke para rekanan media. 
Selain membantu mempromosikan desa wisata yang berarti dinas 
pariwisata membantu hubungan eksternal dari desa wisata, selain itu 
dinas pariwisata juga membantu dalam urusan internal apabila desa 
wisata mengalami masalah seperti bencana alam maupun dalam urusan 
SDM atau urusan internal lainnya.

2. Manajemen Komunikasi Pariwisata Kabupaten Bantul
Penerapan manajemen komunikasi pariwisata di Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul dilaksanakan dalam berbagai kegiatan manajerial  
terhadap kegiatan komunikasi pariwisata itu sendiri,  meliputi: 
penyusunan anggaran sebelum melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan 
untuk desa wisata, pengadaan lomba untuk desa wisata, studi banding, 
perencanaan pameran, travel dialog dan kegiatan lainnya. Termasuk juga 
perencanaan untuk kegiatan tersebut seperti jenis pelatihan apa yang 
akan dilaksanakan, pemilihan tempat untuk studi banding, pemilihan 
tempat untuk pameran dan travel dialog.  Selanjutnya untuk pelaksanaan 
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dan pengorganisasian dari kegiatan Dinas Pariwisata dilakukan secara 
riil dalam bentuk berbagai macam kegiatan komunikasi pariwisata 
seperti pelatihan, promosi melalui berbagai macam media komunikasi 
pemasaran, event yang diikuti oleh dinas pariwisata. Kemudian untuk 
evaluasi dari kegiatan komunikasi pariwisata dinas melihat dari jumlah 
kunjungan wisatawan yang datang ke Bantul.

3. Media Komunikasi dan Komunikasi Online Pariwisata Kabupaten 
Bantul
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memanfaatkan berbagai 

macam media komunikasi dalam upaya memberikan informasi kepada 
masyarakat luas, mempromosikan desa wisata, atau untuk sebagai tempat 
monitoring Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai pelayan publik. 
Media komunikasi menurut Onong adalah saluran komunikasi dimana 
pesan dari komunikator kepada komunikan berlalu (Onong, 2013:18). 
Dalam usaha penyebaran informasi maupun promosi dinas pariwisata 
kabupaten bantul menggunakan seluruh media massa konvensional 
seperti menjalin relasi dengan televisi lokal di Daerah Istimewa 
Yogyakarta seperti TVRI, Adi TV, dan Jogja TV, menjalin relasi dengan 
Radio lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bantul Radio , dan juga 
media cetak, koran lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti 
KR, Bernas Jogja, Radar Jogja, Tribun. Bentuk kegiatan yang dilakukan 
adalah talk show mengenai pariwisata satu bulan sekali di TV maupun 
di radio, untuk media cetak bentuknya menginformasikan apabila dinas 
pariwisata melakukan kegiatan, mengajak press tour wartawan, membuat 
advetorial.

4. Komunikasi Kelompok Pariwisata
Sektor pariwisata bukanlah sektor yang bisa dikelola sendiri perlu 

adanya sinergi antara berbagai pihak termasuk juga di desa wisata. Dinas 
Pariwisata Kabupaten Bantul bersinergi dengan pengelola desa wisata 
dan juga Pokdarwis berkolaborasi untuk membangun desa wisata. Salah 
satunya di bidang komunikasi kelompok melalui pembentukan forum 
komunikasi desa wisata dan forum komunikasi Pokdarwis merupakan 
aplikasi komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan 
komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan 
sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang (Onong, 2003:75). 
Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk ajang silaturahmi, sebagai 
monitoring desa wisata oleh dinas, sebagai ajang sharing dan wadah 
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untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi desa wisata.

5. Peluang dan Tantangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 
dalam Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten 
Bantul
Dinas pariwisata kabupaten bantul telah melakukan berbagai macam 

program komunikasi pariwisata yang bertujuan untuk mensejahterakan 
desa wisata. Program tersebut mulai dalam bentuk komunikasi 
pemasaran pariwisata,  manajemen komunikasi pemasaran pariwisata, 
kegiatan kehumasan pariwisata, komunikasi kelompok pariwisata, hingga 
bagaimana dinas memakai berbagai macam media untuk promosi atau 
mengenalkan destinasi wisata termasuk desa wisata. Harapannya dari 
berbagai macam program ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan 
ke Kabupaten Bantul pada umumnya dan khususnya ke desa wisata.

Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan 
peneliti mengenai komunikasi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten 
Bantul dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan di Desa Wisata 
Kabupaten Bantul maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Bantul sudah dapat meningkatkan minat kunjungan 
wisatawan karena program yang dilakukan sudah secara internal 
melalui pelatihan-pelatihan, studi banding, workshop, lomba desa 
wisata dan kegiatan lainnya, maupun secara eksternal melalui 
promosi menggunakan berbagai macam media, event, maupun yang 
lain. Tetapi hal tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh pengelola 
desa wisata karena pengelolaan desa wisata yang belum maskimal.

2. Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul khususnya di pelatihan-
pelatihan menurut pengelola desa wisata masih belum tepat sasaran 
bagi mereka.

3. Media yang efektif digunakan untuk pemasaran bagi para pengelola 
desa wisata adalah word of mouth atau mulut ke mulut atau getok 
tular.

b. Saran
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Berdasarkan apa yang peneliti temukan, peneliti memberikan saran 
kepada dinas pariwisata kabupaten bantul dan pengelola ketiga desa 
wisata yaitu desa wisata kebonagung, desa wisata tembi, dan desa wisata 
candran. Harapannya saran ini dapat dilakukankan sehingga dapat 
membantu permasalahan yang ada terutama dalam upaya meningkatkan 
minat kunjungan wisatawan ke desa wisata melalui komunikasi 
pariwisata:
1. Desa wisata kedepannya diharapkan lebih baik dalam pengelolaannya 

sehingga dapat mengimbangi usaha komunikasi pariwisata dari 
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diharapkan dalam mengadakan 
pelatihan-pelatihan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing 
desa wisata sehingga pelatihan terseput tepat sasaran dan tepat guna 
serta bermanfaat bagi pengelola desa wisata.

3. Desa wisata diharapkan juga mempelajari atau menggunakan media 
lain selain mulut ke mulut. Karena pada era sekarang sangat penting 
untuk menguasai media sosial yang mana media sosial dapat lebih 
menarik bagi para calon pengunjung.

Daftar Pustaka
Bungin, Burhan.(2015).Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication): 

Pemasaran dan Brand Destinasi. Jakarta; Kencana
Effendy, Onong Uchjana.(2003).Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. 

Bandung; PT Citra Aditya Bakti
Effendy, Onong Uchjana.(2013). Ilmu  Komunikasi Teori dan Praktek. 

Bandung; PT Remaja Rosdakarya
Wardhani, Diah.(2008).Media Relations Sarana Membangun Reputasi 

Organisasi. Yogyakarta; Graha Ilmu
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Jagalan Festival sebagai Strategi Destination Branding 
dalam Upaya Mengenalkan Desa Wisata 

di Kotagede Yogyakarta

Dwi Widayanti, Yani Tri Wijayanti
Program Studi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : diw.wida@gmail.com, yanitriwijayanti@gmail.com 

Pendahuluan
Kotagede merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling 

timur Kota Yogyakarta dengan batas wilayah sebelah utara, timur dan 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 
sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Umbulharjo 
Kota Yogyakarta. Secara administratif, kawasan Kotagede terletak di dua 
wilayah, yaitu Kota Yogyakarta (Kelurahan Prenggan dan Kelurahan 
Purbayan) dan Kabupaten Bantul (Desa Jagalan). Kelurahan Prenggan, 
Kelurahan Purbayan dan Desa Jagalan merupakan wilayah yang 
terletak di kawasan Kotagede, dimana kehidupan sosial masyarakatnya 
bersinggungan langsung dengan kegiatan pariwisata di kawasan Kotagede 
tersebut. (http://www.kemenpar.go.id). Desa Jagalan merupakan 
salah satu wilayah yang terletak di kawasan Kotagede yang mempunyai 
banyak potensi wisata, karena merupakan kampung tua maka memiliki 
bangunan-bangunan kuno. Desa Jagalan juga sentra kerajinan silver, 
banyaknya jajan kuliner dan mempunyai kekayaan di bidang seni dan 
budaya seperti ; sholawatan, keroncong, gamelan, tari dan wayang 
tingklung. Selain itu Desa Jagalan menjunjung tinggi local wisdom 
yaitu keramah tamahan masyarakat kampung setiap ada pengunjung/
wisatawan yang berkunjung. 

Meskipun mempunyai banyak potensi Desa Jagalan, realitasnya 
kurang dikenal oleh wisatawan. Hal ini menjadi tantangan terbesar 
masyarakat Desa Jagalan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
mempertahankan  dan mengembangkan potensi kekayaan desa, karena 
sejauh ini wisatawan yang mengunjungi Desa Jagalan hanya mengetahui 
bahwa daerah tersebut adalah Kotagede.  Tiga tahun terakhir Karang 
Taruna Desa Jagalan bekerja sama dengan Arsitek Komunitas Yogyakarta 
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(Arkom) untuk menggali berbagai potensi tersebut dalam kegiatan 
pemetaan komunitas sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap 
peninggalan pusaka di Desa Jagalan. Beberapa kegiatan yang dihasilkan 
dari temuan potensi wisata diantaranya ialah paket tur wisata Jagalan 
Tlisih dan terbentuknya kelompok pengrajin perak Selaka Kotagede. 
Kedua kegiatan tersebut sudah diluncurkan dan diresmikan pada Maret 
2015 oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan didukung 
oleh Air Asia Foundation. Untuk mempromosikan, mempublikasikan 
sekaligus melakukan branding Desa Jagalan secara kreatif, Karang 
Taruna Desa Jagalan dan Arkom serta mendapat dukungan dari Air Asia 
Foundation menginisiasi sebuah event tentang senibudaya, arsitektur dan 
film yang bernama Jagalan Festival- Pinyi Jagalan !. Kegiatan tersebut 
dikemas dalam bentuk festival selama 2 hari dan dibuka untuk publik dan 
telah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. 
Pinyi berarti sebuah ekspresi bahasa anak muda Yogyakarta lewat aksara 
jawa terbalik (walikan) yang memiliki bunyi sebenarnya “iki”. Pinyi 
Jagalan berarti sesungguhnya “Iki Jagalan!” yang mengandung makna 
ungkapan untuk menunjukan atau memamerkan identitas Desa Jagalan 
yang sebenarnya. 

Pembahasan tentang destination branding, tentunya tidak lepas 
dari kajian komunikasi pariwisata. Pitana (2009:155) mengatakan 
bahwa pemasaran pariwisata harus mampu menyediakan branding 
yang jelas dan terkelola dengan baik atas produk pariwisata. Pitana 
juga menjelaskan bahwa wujud dari produk pariwisata umumnya 
ada dalam benak konsumen. Oleh karena itu komunikasi pemasaran 
pariwisata yang efektif harus menggarap dengan serius benak konsumen 
(wisatawan). Branding dalam industri pariwisata adalah ‘Destination 
Branding’. Destination branding merupakan sebuah konsep branding 
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas brand sebuah destinasi 
wisata. Ritchie, Ritchie (1998:17) mengungkapkan:

“A Destination Brand is a name, symbol, logo, word mark or other graphic 
that both identifies and differentiates the destination; furthermore, it 
conveys the promise of a memorable travel experience that is uniquely 
associated with the destination; it also serves to consolidate and reinforce 
the recollection of pleasurable memories of the destination experience.”

Destination branding diharapkan mampu untuk membedakan 
destinasi satu dengan yang lainnya, dan memberikan nilai lebih pada suatu 
destinasi. Destination branding ini, dapat mempromosikan, memberikan 
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citra yang baik, memberikan gambaran pada suatu destinasi.  Fungsi 
dari destination branding sendiri ialah memperkuat ingatan, kenangan 
menyenangkan dan pengalaman dari destinasi tersebut. Branding  harus 
berusaha untuk membentuk benak konsumen/ khalayak mempunyai 
ekspetasi yang baik tentang destinasi tersebut. Menurut Melodena 
Stephens Balakhrisnan dalam bukunya Strategic Branding of Destinations 
(2009:612-620) menjelaskan ada 5 langkah strategi destination branding 
yang harus dijalankan oleh pemasar destinasi wisata : 
a. Vision and Stakeholder Management

Visi merupakan langkah awal dalam merancang strategi branding. 
Pemerintah harus menentukan visi yang menjadi jiwa dan tujuan 
dari proses destination branding. Ketika visi telah ditetapkan maka 
segala sumber daya penggerak harus dikerahkan untuk mendukung 
aktivitas pemasaran ini.

b. Target Consumer and Portfolio Matching
Pemerintah harus mengidentifikasi target konsumen potensial, 
darimana mereka berasal dan pola perilakunya. Visi harus 
mencakup pertimbangan pada budaya setempat dan berusaha untuk 
mengendalikan efek negatif yang diasosiasikan dengan negara setempat.

c. Positioning and Differentiation Strategies Using Brand Components
Strategi diferensiasi harus dirancang secara jelas dan menunjukkan 
keunikan dalam benak konsumen dan menyampaikannya secara 
konsisten melalui berbagai media. Destinasi harus memilih kombinasi 
beberapa komponen brand untuk menarik wisatawan, membantu 
dalam proses pengambilan keputusan kunjungan, dan menciptakan 
loyalitas. Penciptaan image dan pengalaman ini harus meningkatkan 
ikatan emosional antara pengunjung dan destinasi tersebut. Dengan 
meningkatkan tangible dan intangible pengalaman wisatawan dapat 
meningkatkan kekuatan Word-of-Mouth dan memperkuat citra atau 
image destinasi tersebut. Pemilik atau pengelola destinasi wisata 
perlu untuk merancang brand architecture yang baik untuk destinasi 
yang ia miliki. Disini pemasar bekerja keras untuk mengelola brand 
yang dimiliki, membangunnya, dan menumbuhkannya.

d. Communication Strategies
Pada tahap ini diputuskan bagaimana cara untuk mengkomunikasikan 
destinasi dan citra destinasi. Cara dan media yang dipilih untuk 
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mengkomunikasikan destinasi harus sesuai dengan visi yang dicetuskan, 
mencapai target pasar bahkan mampu menciptakan citra atau image 
tertentu bagi para wisatawan.

e. Feedback and Response Management Strategies
Pada tahap akhir ketika pesan telah disebar kepada khalayak, 
maka tugas pemasar adalah memantau respon dari audience atau 
masyarakat dan menindaklanjuti jika terdapat respon yang perlu 
untuk ditanggapi. Melalui pemantauan respon ini, akan ditemukan 
celah kekurangan dari aktivitas branding yang dijalankan sehingga 
dapat dilakukan perbaikan.

Pembahasan
Dalam pemasaran pariwisata harus menyediakan branding yang jelas 

dan terkelola dengan baik atas produk pariwisata. (Pitana, 2009:155). 
Sebagai produk jasa yang sifatnya abstrak, maka pariwisata tidak dapat 
dipisahkan dengan aktivitas dan kegiatan lainnya yang mendukung. 
Namun demikian, produk jasa dan aktivitasnya perlu dikomunikasikan 
kepada masyarakat untuk tujuan komersil maupun non komersil. Tujuan 
tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi desa 
yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pariwisata butuh dipasarkan, agar dapat dikenal oleh masyarakat 
sekitar juga untuk meningkatkan pemasukan daerah. Mengingat 
pariwisata itu produk yang abstrak, maka kegiatan pemasaran dapat 
dilakukan untuk menjadikan jasa ini menjadi lebih nyata, contohnya 
ialah melalui event. Salah satu cara untuk memperkenalkan atau promosi 
pariwisata ialah melalui event. Event digunakan untuk membangun 
identitas yang membedakan dengan pariwisata yang lainnya. Selain itu 
event juga difungsikan untuk melakukan promosi pariwisata. Branding 
merupakan cara untuk menjadikan sebuah brand itu aktif, dengan 
memfasilitasi hubungan yang dekat dan emosional antara pengelola 
dan pengunjung. Untuk destination branding pemasar destinasi harus 
melakukan langkah-langkah yang tepat agar tujuan dari branding tersebut 
dapat terlaksana dengan baik. 

Jagalan Festival ini merupakan satu satunya event andalan dari 
Desa Jagalan. Jagalan sendiri merupakan kawasan inti dari Kotagede, 
dikarenakan adanya Makam Raja-Raja Mataram Kotagede dan Masjid 
Gedhe Mataram Kotagede. Jagalan Festival dilaksanakan untuk 
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memperkenalkan potensi budaya tersebut baik yang berupa fisik maupun 
nonfisik, seperti arsitektur, kesenian, kerajinan, dan kuliner. Menurut 
Yuli Kusworo selaku Koordinator Arkom Jogja juga menyatakan inti 
dari Jagalan Festival. Inti festival ini adalah Jagalan Tlisih Telusur 
Kampung Pusaka yang menawarkan kesempatan pada pengunjung 
untuk mengeksplorasi artefak dan peninggalan sejarah sebuah desa yang 
berusia ratusan tahun. Festival kali ini juga memperkenalkan rute telusur 
kampung baru yang akan membawa pengunjung melihat peninggalan 
Kesultanan Mataram yang terkenal. Jagalan adalah salah satu dari lima 
desa yang membentuk zona inti kawasan bersejarah Kotagede yang 
dulunya merupakan ibukota kerajaan Islam pada abad ke-16. (www.
cnnindonesia.com) 

Jagalan Festival sendiri merupakan sebuah hallmark event yaitu 
event yang diadakan satu tahun sekali, dengan durasi tertentu yang 
dikembangkan terutama untuk meningkatkan kesadaran, daya tarik, 
profitabilitas tujuan wisata dalam jangka pendek atau jangka panjang. 
Peristiwa semacam itu bergantung pada keberhasilan mereka pada 
keunikan, status, atau kepentingan yang tepat waktu untuk menciptakan 
minat dan menarik perhatian Destination branding merupakan konsep 
baru dalam industri pariwisata. Destination branding memfokuskan pada 
meningkatkan posisi tawar sebuah destinasi di mata konsumen, sehingga 
memperkuat pilihan pengunjung. Selain itu destination branding 
menitikberatkan pada kerjasama berbagai elemen untuk mengaktifkan 
produk sebagai point of different atau pembeda dengan destinasi lainnya.

Terdapat 5 langkah strategi destination branding yang dijalankan 
oleh panitia event Jagalan Festival ialah :
1. Vision and Stakeholder Management

Dalam memulai sebuah event branding maka dibutuhkan sebuah visi 
ataupun tujuan. Easgate (2000) dalam Balakrisnan (2009),  menyatakan 
bahwa “Vision assimilation is important as the delivery of brand promises 
depends on how residents (an intangible asset) can translate vision 
and deliver that customer experience”. Asimilasi visi penting untuk 
menyampaikan janji-janji merek, positioning ataupun diferensiasi 
merek dan bagaimana masyarakat dapat menterjemahkan visi serta dan 
memberikan pengalaman kepada konsumen atau wisatawan. Visi dalam 
sebuah event dapat digunakan untuk menyampaikan tujuan dari event, 
janji-janji yang akan dicapai dalam event, perbedaan event ini dengan 
event lain dan bagaimana visi tersebut dapat dirasakan oleh pengunjung.
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Visi internal dari Festival Jagalan adalah 1) Menumbuhkan 
kepercayaan diri masyarakat Desa Jagalan khususnya pemuda; 2) Media 
untuk mempertahankan potensi budaya, arsitetur dan seni tradisi yang 
ada di Desa Jagalan; 3) Media menyatukan warga Desa Jagalan untuk 
menumbuhkan kesadaran bersama tentang potensi budaya; Menginisiasi 
event tahunan Festival Jagalan ditingkat Desa Jagalan serta 5) Media 
untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jagalan.

Sedangkan visi ekternalnya adalah 1) Media promosi wisata 
kampung yang kreatif berbasis potensi local; 2) Media pengenalan bagi 
wisatawan domestik dan internasional agar menjadikan Desa Jagalan 
sebagai destinasi wisata pilihan di Yogyakarta; serta 3) Membangun 
kerjasama strategis dengan pihak-pihak luar, terutama pemerintah DIY, 
swasta dan publik. 

Visi tersebut tidak hanya untuk kepentingan promosi desa tetapi ada 
usaha untuk membangun kepercayaan diri pemuda-pemudi desa juga 
menyadarkan masyarakat desa bahwa desa mereka mempunyai potensi 
yang dapat dikembangkan. Potensi yang ada terus menerus digali dan 
dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 
sekitar. Desa Jagalan mempunyai potensi untuk meningkatkan 
perekonomian warganya melalui pariwisata, karena selama ini wisatawan 
banyak yang berdatangan meskipun yang membawa ialah tour and travel. 
Untuk itu dibuatlah Jagalan Festival agar wisatawan banyak yang lebih 
mengenal Desa Jagalan. Event ini juga bertujuan untuk menyadarkan 
masyarakat yang selama ini kurang berperan dalam kemajuan pariwisata 
bahkan terkesan apatis terhadap potensi-potensi yang mereka miliki.

Jagalan merupakan wilayah konservasi Kotagede dan tempat 
perdagangaan perak, untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat 
untuk menyadari dan menjaga wilayah konservasi ini. Seperti yang 
dikemukakan oleh Yuli Kusworo bahwa “Wajah desa yang dikenal 
sebagai akar dari perdagangan perak sejak 500 tahun yang lalu telah 
banyak berubah selama 20 tahun terakhir dan kami berharap untuk 
menggunakan kesempatan ini agar lebih meningkatkan kesadaran 
pentingnya konservasi budaya kepada masyarakat, menyusul hasil positif 
sejak diluncurkannya Jagalan Tlisih Telusur Kampung Pusaka tahun 
lalu” (www.liputan6.com) 

Jagalan Festival dilaksanakan bukan hanya untuk memperkenalkan 
potensi Desa Jagalan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya konservasi cagar budaya. Saat ini ada 
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beberapa masyarakat yang kurang menyadari pentingnya konservasi 
Desa Jagalan, rumah-rumah Joglo banyak yang dijual ke luar desa, juga 
rumah-rumah lama yang direnovasi model baru. Dengan berbagai 
potensi tersebut dan visi Jagalan festival untuk memperkenalkan ke publik 
maka melahirkan sebuah konsep ataupun tema yaitu Pinyi Jagalan!, 
Pinyi berarti sebuah ekspresi anak muda Yogyakarta lewat aksara Jawa 
walikan yang berarti Iki Jagalan. Visi dan konsep Jagalan Festival berjalan 
searah yaitu untuk memperkenalkan potensi Desa Jagalan. Seperti yang 
sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, Pinyi Jagalan berarti Iki 
Jagalan yang bermakna ungkapan untuk menunjukan atau memamerkan 
identitas Desa Jagalan yang sebenarnya. Selama ini publik dianggap 
belum terlalu mengenal potensi wisata dari Desa Jagalan. Event dipilih 
untuk memperkenalkan Desa Jagalan karena dianggap event mampu 
mengumpulkan orang dan memberikan informasi secara langsung dan 
mendapat timbal balik positif dari publik. 

Jagalan Festival merupakan hallmark event yang diinisiasi oleh 
Karang Taruna yang fungsinya untuk mempromosikan destinasi wisata 
Jagalan. Seperti yang disampaikan Ritchie(1999) dalam Noor Any 
(2009:15), menyatakan hallmark  event adalah :

Major one time of recurring events of limited duration , developed 
primarily to enhance awareness, appeal, profitability of touristm 
destination in the short term or long term. Such events rely for their 
success on uniqueness, status, or timely significance to create interest 
and attract attention.

Adanya hallmark event yang yang jarang terjadi dengan durasi terbatas 
yang dikembangkan untuk kepentingan meningkatkan kesadaran, daya tarik 
dan profitabilitas sebuah destinasi wisata. Event khusus adalah kesempatan 
untuk mendapatkan pengalaman rekreasi, sosial, atau budaya di luar rentang 
normal pilihan atau di luar pengalaman sehari-hari. Event dapat digunakan 
sebagai sarana pemasaran destinasi untuk memberikan kesan dan pandangan 
terhadap destinasi yang ditawarkan. 

Strategi untuk brand suatu tempat/wilayah menentukan visi strategis 
yang paling realistis dan kompetitif bagi suatu tempat/wilayah dan 
menjamin bahwa visi tersebut didukung dan didorong serta diperkuat 
oleh setiap tindakan investasi dan komunikasi antara tempat tersebut 
dengan masyarakat dunia lainnya. Pemerintah maupun pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap eksistensi suatu wilayah harus secara 



14 |  Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

 

konsisten mengkomunikasikan dan menunjukan maksud dari suatu 
brand, sehingga tidak memunculkan kebingungan dalam masyarakat 
terhadap brand tersebut. 

 Menurut Fitri Murfianti (2010), “Membangun City Branding melalui 
Solo Batik Karnival” Herman Kwok, Director of Semut Api Colony, 
sebuah perusahaan konsultan branding di Jakarta bahwa sebuah karnaval 
bisa dikatakan efektif memberikan image tertentu terhadap suatu kota 
atau kawasan jika sudah memenuhi beberapa kriteria. Hal ini mencakup 
banyaknya pengunjung yang mampu didatangkan, melibatkan pemangku 
kepentingan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat umum sehingga 
memiliki news value yang kuat. Untuk menyelenggarakan karnaval 
dengan tujuan branding dibutuhkan beberapa kondisi yaitu, mempunyai 
tujuan yang jelas, unik, special sangat menarik untuk dikunjungi, asli 
mempunyai akar budaya/kesenian setempat, atau originalitas dalam ide. 
Namun yang tidak boleh luput ialah dukungan dari semua stakeholder 
seperti pemerintah,swasta dan masyarakat umum.

Ketua Panitia Jagalan Festival, Fahrudin Nur Adi (2018) menyatakan 
bahwa yang terlibat dalam event ini yang  pasti Karang Tarunanya, 
kemudian Arkom, Air Asia Foundation sama masyarakat sekitar, 
pemerintah Desa Jagalan juga. Event tersebut juga didukung oleh sponsor 
utama dari pihak swasta yaitu Air Asia Foundation. Masing-masing 
stakeholder yang berkepentingan dalam Jagalan festival mempunyai 
peran ataupun tugas yang berbeda-beda, namun saling melengkapi 
dan bersinergi untuk sebuah tujuan yang sama yaitu terselenggaranya 
Jagalan Festival. Di mulai dari pemerintah desa yang mengurusi masalah 
perizinan, Karang Taruna yang merupakan panitia inti mengurusi segala 
kebutuhan event dari awal sampai akhir. Kemudian Arkom berperan 
sebagai pembimbing sekaligus menjembatani kepentingan ataupun 
kebutuhan event dari Karang Taruna dan menyampaikan kepada pihak 
Air Asia Foundation. Sedangkan Air Asia Foundation berperan sebagai 
penyumbang dana ataupun sponsor utama dari Jagalan Festival. Tidak 
lupa segenap masyarakat desa yang juga mendukung dan ikut membantu 
terselenggaranya event tersebut.

Penyelenggaraan event wisata perlu adanya sinergi stakeholder baik 
itu panitia, pemerintah terkait, masyarakat sekitar, swasta dan juga 
media. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan terjalin kerjasama 
yang baik untuk saling mendukung terselenggaranya event dan continue 
untuk kepentingan kemajuan pariwisata.
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2. Target Consumer and Product Portfolio Matching
Segmentasi pasar menurut Rhenald Khasali (dalam Nugroho, 

2003: 394) adalah “Segmentasi adalah proses mengotak-otakan pasar 
yang heterogen, ke dalam potensial customer yang memilik kesamaan 
kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respons yang sama 
dalam membelanjakan uangnya”. Segmentasi pasar akan memberikan 
peluang untuk menyesuaikan produk event maupun promosi event dan 
menyesuaikan dengan pasar. Pilihan stakeholder tentang bagaimana 
mempengaruhi calon pengunjung dan positioning event akan ditentukan 
oleh segmentasi pasar. Hal ini disebabkan karena pasar/konsumen itu 
heterogen dan berbeda pula dalam memperlakukannya, oleh karena itu 
pemasar harus memilih segmentasi tertentu dan meninggalkan bagian 
yang lainnya. Contohnya ketika kita mempunya target konsumen anak 
muda maka kita dapat melakukan promosi lewat sosial media, karena 
sosial media lebih sering diakses oleh anak muda daripada media 
promosi yang lain.

Ketika menentukan pasar yang ingin dimasuki, praktisi pemasaran 
harus mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari kelompok-kelompok 
konsumen (segmen) yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya 
adalah memilih satu atau lebih dari segmen-segmen itu sebagai target 
dan merancang program pemasaran yang diarahkan kepada masing-
masing target pasar bersangkutan (Morrisan, 2010:56). Pemasaran harus 
memiliki target segmentasi karena akan mendorong kegiatan pemasaran 
terarah pada targeting yang telah ditetapkan sehingga memungkinkan 
pencapaian target penjualan. Target konsumen event Jagalan Festival ialah 
anak muda dengan kisaran umur 15 -26 tahun, hal ini dikemukakan oleh 
Ketua Panitia Jagalan Festival bahwa “Target konsumen lebih ke pelajar 
dan mahasiswa, sekitar umur 15-26 tahun.” 

Target yang didatangkan dalam event yaitu pelajar dan mahasiswa 
tetapi panitia juga tidak menutup kemungkinan jika ada kalangan umur 
yang lainya yang datang ke Jagalan Festival. Jagalan Festival sendiri juga 
mengadakan lomba mewarnai untuk anak TK dan SD, sehingga terdapat 
banyak anak-anak yang datang dan ikut berperan dalam acara.

Penentuan target sasaran mencakup kegiatan untuk mengelompokan 
konsumen yang memiliki gaya hidup , kebutuhan, dan kesukaan yang 
sama. Dalam hal ini, pemasar harus mendapatkan informasi sebanyak 
mungkin, untuk itu sebaiknya sebelum adanya event diadakan riset untuk 
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menentukan target konsumen. Target pengunjung merupakan anak 
muda, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat orang dewasa 
maupun anak-anak ynag datang. Anak muda dipilih agar mereka dapat 
nguri-nguri kabudayan jawi atau menjaga dan melestarikan budaya jawa, 
agar anak muda mengetahui kebudayaan yang ada di Jagalan.

3. Positioning and Differentiation Strategies Using Brand Components
Strategi diferensiasi harus dirancang secara jelas dan menunjukkan 

keunikan dalam benak konsumen dan menyampaikannya secara konsisten 
melalui berbagai media. Destinasi harus memilih kombinasi beberapa 
komponen brand untuk menarik wisatawan, membantu dalam proses 
pengambilan keputusan kunjungan, dan menciptakan loyalitas. Jagalan 
Festival dalam konsepnya memang menawarkan hal yang hampir serupa 
dengan event lainnya, tapi ada suatu hal yang membedakan dengan event 
yang lain. Jagalan festival itu semacam event kampung, dengan konsep 
festival yang masuk kampung, ada digang-gang sempitnya Kotagede 
jadi audience dibawa masuk ke kampung tidak di lapangan seperti event 
lainnya. 

Hermawan (2009) menjelaskan bahwa menekankan pentingnya 
diferensiasi produk. Agar orang mengenal produk kita, maka produk 
kita harus berbeda dengan produk yang lainnya yang sejenis. Banyak 
pakar mendefinisikan diferensiasi sebagai upaya merek atau perusahaan 
untuk menciptakan perbedaan di antara para pesaing dalam rangka 
memberikan value terbaik kepada pelanggan. Perusahaan yang memiliki 
diferensiasi yang kukuh dipastikan akan memiliki kinerja di atas rata-
rata (above-average-performer) di dalam industrinya. 

Diferensiasi lokasi yang unik dan tidak bisa didapatkan dengan 
mudah dikawasan lain bisa menjadi daya tarik sendiri dalam event. Hal 
itu ditangkap oleh penyelenggara event dan diterapkan dalam Jagalan 
Festival. Lokasi Jagalan yang berapa dalam kawasan kuno Kotagede 
menjadikan lokasi ini berbeda dengan event lain, ketika event lain 
menggunkan tempat-tempat lapang dalam mengadakan event, justru 
Jagalan Festival memilik gang-gang sempit di Desa Jagalan untuk 
menyelenggarakan event. Terselenggaranya event di dalam gang-gang 
sempit juga ditujukan untuk menonjolkan potensi desa yang selala ini 
kurang terekspose.
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Gambar 2
Peta Event Desa Jagalan

Sumber : Dokumentasi Panitia Jagalan Festival 2016

Peta lokasi event tersebut menunjukkan jika Jagalan Festival 
memang benar-benar diadakan di dalam gang di Kampung Jagalan. 
Panggung utama diletakan di tengah-tengah gang, dengan cara 
menutup gang masuk desa dari depan dan belakang. Penciptaan image 
dan pengalaman ini harus meningkatkan ikatan emosional antara 
pengunjung dan destinasi tersebut. Dengan meningkatkan tangible dan 
intangible pengalaman wisatawan dapat meningkatkan kekuatan Word-
of-Mouth dan memperkuat citra atau image destinasi tersebut. Image 
dari Jagalan ialah desa wisata budaya, dan untuk menunjukan image 
desa wisata budaya untuk itu Jagalan Festival mempunyai acara berbagai 
workshop dan Jagongan Jagalan untuk lebih menonjolkan potensi 
budaya serta memberikan pengalaman nyata kepada pengunjung, 
sehingga pengunjung akan tertarik untuk datang kembali maupun 
menyebarkannya kembali kepada tetangga maupun saudara, sehingga 
akan terjadi promosi Word-of-Mouth.

Kotagede termasuk juga Desa Jagalan di dalamnya sudah ditetapkan 
dalam Kawasan Cagar Budaya yang diikuti oleh image yang melekat pada 
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masing-masing Desa, bahwa desa-desa yang berada dikawasan cagar 
budaya ialah desa yang mempunyai kekayaan budaya, baik itu berupa 
kuliner, arsitektur, maupun seni tradisional. Hal tersebut diperkuat 
dengan adanya catatan dalam warisan budaya nasional, pada 2007: 
Kompleks Masjid Mataram Kuno Kotagede  PM.25/PW.007/MKP/2007 
(March 26, 2007) dan SK Gubernur No. 186 / KEP / 2011 Tahun 2011 
tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, salah satu Kotagede termasuk 
Desa Jagalan. (www.tasteofjogja.org/Dinaskebudayaan).

Tujuan Jagalan Festival diadakan di gang kampung ialah agar 
pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat desa. 
Dengan menyelenggarakan event dikampung maka akan terjadi proses 
komunikasi ataupun interaksi antara pengunjung dengan masyarakat 
desa. Hal tersebut menimbulkan kedekatan antar pengunjung dan 
masyarakat, sehingga pengunjung merasa nyaman dan ingin kembali lagi 
ke Desa Jagalan (consumer loyality).

Brand sendiri bukan hanya sekedar logo maupun slogan, akan 
tetapi lebih dari itu semua. Brand memberi nilai kesempurnaan terhadap 
produk, namun brand sering dipahami sebagai yang mengkontruksikan 
citra sosial, sehingga produk atau pelayanan dari jasa terlihat lebih baik 
dari sebenarnya.

Adanya interaksi langsung antara pengunjung dan masyarakat akan 
membentuk citra dari Desa Jagalan, yaitu desa yang ramah terhadap 
pengunjung, dari situ pengunjung akan merasa nyaman berada ditempat 
wisata tersebut. Dengan adanya interaksi tersebut memungkinkan 
pengunjung menjadi nyaman, betah dan berkesan (memorable experience) 
sehingga mereka ingin mengunjungi lagi ataupun merekomendasikan 
kepada orang lain (consumer loyality). Pengunjung merasa nyaman karena 
adanya interaksi dengan masyarakat yang ramah dan penuh dengan 
senyuman. Pengunjung juga menyadari bahwa Jagalan merupakan 
kawasan bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan agar orang lain 
ataupun orang-orang dimasa mendatang dapat mengetahui.

Positioning ataupun kesan yang ingin disampaikan ialah Jagalan 
merupakan desa yang kaya mempunyai potensi arsitektur, seni tradisi 
dan budaya yang hal tersebut dapat langsung dirasakan dalam event ini. 
Kesan bahwa Desa Jagalan mampu memberikan pengalaman tangible 
maupun intangible yaitu pengalaman nostalgia akan masa lampau dan 
pengalaman baru menyusuri Desa Jagalan Diferensiasi produk event 
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yang dlakukan didalam kampung dan membangkitkan nostalgia masa 
lampau. Pengunjung merasa lengkap dengan adanya wisata sejarah, 
religi, kuliner dan juga lorong-lorong sempit Jagalan yang membentuk 
labirin juga bangunan bersejarah dan arsitektur kuno.

Jagalan Festival yang merupakan desa wisata di Yogyakarta ingin 
mengenalkan potensi desa dan memberikan pengalaman langsung 
kepada pengunjung. Pengalaman yang diciptakan dalam event bukan 
hanya pengalaman yang hanya menikmati event dengan berjalan-jalan 
saja, tetapi dengan adanya workshop mereka akan secara langsung 
mencoba untuk membuat kaligrafi, membuat perak, dan hasil karya 
mereka akan dibawa pulang. Barang tersebut merupakan bukti nyata 
dari pengalaman event Jagalan Festival dan ketika melihat benda tersebut 
pengunjung akan mengingat tentang Desa Jagalan (reminding)  dan 
akan menimbulkan keinginan untuk berkunjung kembali. Pemilik atau 
pengelola destinasi wisata perlu untuk merancang brand architecture yang 
baik untuk destinasi yang ia miliki. Disini pemasar bekerja keras untuk 
mengelola brand yang ia miliki, membangunnya, dan menumbuhkannya.

Identitas digolongkan menjadi identitas tangible dan  identitas 
intangible. Identitas tangible merupakan identitas yang dapat dilihat 
dan merupakan karakter fisik. Identitas intangible merupakan identitas 
yang dibangun ketika event berlangsung. Event digunakan untuk 
memperkuat tangibelity pariwisata. Dengan memperkuat tangibility 
pengalaman wisatawan maka akan meningkatkan Word of mouth dan 
akan meningkatkan citra atau image destinasi tersebut. 

Pemasar destinasi wisata harus membangun identitas bagi destinasi 
sehingga destinasi tersebut mempunyai keunikan sehingga mudah untuk 
dibedakan dengan destinasi sejenis yang lainnya. Salah satu keunikan 
yang mampu membedakan destinasi satu dengan yang lainnya ialah 
positioning. Dengan kejelasan tentang positioning suatu destinasi akan 
membuat wisatawan lebih mudah untuk mengingat dari destinasi 
tersebut. Selain itu, dengan kejelasan positioning akan mempermudah 
pihak berwenang (pemerintah) dalam mengembangkan, mengelola, dan 
mempromosikan destinasi tersebut. 

4. Communication Strategies
Cara dan media yang dipilih untuk mengkomunikasikan destinasi 

harus sesuai dengan visi yang dicetuskan, mencapai target pasar bahkan 
mampu menciptakan citra atau image tertentu bagi para wisatawan. 
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Publisitas penting dilakukan agar sebuah event dapat hidup dan terus 
berkembang, Brand mempunyai sifat publisitas yang menharuskan 
sebuah brand diberitahukan kepada khalayak. Brand yang tidak dipublis 
akan mati karena tidak memperoleh “oksigen” komunikasi. Brand yang 
terpublikasi di dalam proses komunikasi akan terukur sebagai brand 
yang kuat atau brand yang lemah. (Burhan, 2015 :69)

Target komunikasi dari event Jagalan Festival ialah bagaimana 
membuat orang lain sadar dan mengenal Desa Jagalan, maka strategi 
komunikasinya adalah bagaimana mengkomunikasikan suatu 
pengetahuan yang diperlukan masyarakat agar mereka memiliki 
kesadaran dan tertarik untuk mengenal Desa Jagalan. Strategi komunikasi 
memerlukan manajemen pemasaran yang tepat untuk membantu 
tindakan penetrasi terhadap pasar melalui informasi. Dalam konteks 
komunikasi pemasaran terintegrasi, tujuan pemasaran yang dilakukan 
dapat secara maksimal menjaring pengunjung.

Pada tahap communication strategies panitia Jagalan Festival 
mengunakan media promosi sebagai cara untuk mengkomunikasikan 
Jagalan Festival kepada khalayak. Setelah penetapan segmentasi pasar, 
target marketing dan positioning panitia melakukan proses promosi 
melalui berbagai media. Promosinya lewat media offline dan online. Yang 
offline lewat spanduk, baliho, poter-poster d sekolah-sekolah dan kampus. 
Yang online lewat media sosial, fb, twitter sama instagram. Sama ada 
media partner juga dari koran maupun radio. Panitia juga menggandeng 
beberapa media sebagai media partner dan melalukan promosi melalui 
media sosial yang dapat meminimalisir budget promosi.

Selain melalui media sosial Panitia Jagalan Festival juga melakukan 
promosi melalui media media mainstream ataupun konvensional 
selebaran, brosur. Kita tempel di area-area publik, bikin banner besar. 
Hal tersebut digunakan untuk menjangkau audience terdekat utuk 
meningkatkan jumlah kunjungan.

5. Feedback and Response Management Strategies
Proses monitoring respon Jagalan Festival melalui masyarakat 

maupun pengunjung maupun lewat komentar komentar di media 
sosial. Dan diharapkan lewat masukan saran dari masyarakat untuk 
penyelenggaraan di waktu yang lain dapat lebih baik. Evaluasi dilakukan 
secara bersama-sama sesama panitia event. Evaluasi ini digunakan untuk 
mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. 
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Semua panitia berdiskusi dan sharing untuk evaluasi acara agar 
kedepannya menjadi lebih baik. 

Feedback maupun kesan yang didapatkan oleh wisatawan dalam 
suatu event merupakan salah satu aspek dalam pertimbangan untuk 
kembali mengunjungi event maupun destinasi wisata tersebut. Jika 
wisatawan mendapatkan kesan yang menyenangkan maka kemungkinan 
besar wisatawan akan kembali berkunjung ke destinasi tersebut bahkan 
mereka akan merekomendasikan kepada orang lain dan sebaliknya 
ketika kesan yang didapatkan tidak menyenangkan maka wisatawan juga 
enggan untuk berkunjung kembali apalagi untuk merekomendasikan ke 
orang lain. 

Menurut  Taufik Ridwan (2018), setelah berlangsungnya event 
biasanya akan terjadi perubahan pola pikir masyarakat kearah yang 
lebih baik. Masyarakat akan sadar bahwa potensi desanya besar, terlebih 
desa-desa di Kotagede. Kotagede merupakan kawasan Cagar Budaya 
yang punya banyak potensi untuk digali dan dikembangkan. Setelah 
berakhirnya event pola pikir masyarakat sekitar desa berubah kearah yang 
lebih baik, karena dari awal event ini juga bertujuan untuk menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya kemajuan pariwisata desa mereka. Ketika 
berlangsungnya event mereka merasakan bahwa event tersebut dapat 
membawa dampak kemajuan ekonomi.

Penutup
Destination Branding dengan menyelenggarakan event merupakan 

cara yang dipilih oleh Desa Jagalan untuk mempromosikan desa wisata 
agar lebih dikenal oleh masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif 
kunjungan baik itu wisatawan domestik maupun turis luar negeri. Event 
Jagalan Festival dijadikan trigger untuk mengawali kegiatan promosi 
melalui media yang lainnya maupun event lainnya. Terdapat 5 langkah 
strategi destination branding yang dijalankan oleh panitia event Jagalan 
Festival dalam upaya mengenalkan desa wisata di Kotagede khususnya 
Desa Jagalan. Strategi destination branding yang telah dilakukan sebagai 
upaya untuk mengenalkan Desa Wisata Jagalan sebagai wisata alternatif 
di Kotagede bisa dikatakan berhasil. Hal tersebut dilihat dari adanya 
peningkatan kunjungan dan peningkatan peserta Jagalan Tlisih.

Harapannya Jagalan Festival merupakan kegiatan untuk 
mengaktifkan sebuah brand. Untuk itu proses destination branding 
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seharusnya dilakukan secara berkelanjutan. Panitia Jagalan Festival 
ataupun stakeholder di Desa Jagalan, agar terus-menerus mengali 
potensi desa dan mengembangkannya. Desa Jagalan juga merupan 
kawasan konvservasi cagar budaya Kotagede, untuk itu masyarakat dan 
stakeholder harus menjaga potensi desa yang telah ada baik itu sejarah, 
budaya tradisional, arsitektur kuno. 
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Pendahuluan
Humas tentunya memiliki banyak tugas dan fungsi yang berbeda-

beda, tergantung tempat di mana seorang humas itu menjalankan 
fungsinya. Selain untuk memperbaiki atau membangun citra, humas 
tentu saja dibutuhkan untuk melakukan branding dan marketing disebuah 
perusahaan atau organisasi. 

Dewasa ini, museum sudah tidak masuk lagi di dalam daftar 
kunjungan ketika berkunjung atau pergi berlibur di suatu tempat, 
ditambah lagi semakin menjamurnya tempat wisata yang sangat 
digandrungi oleh para milenial. Tiga dari lima orang narasumber yang 
penulis tanya, menjawab mereka tidak memasukkan museum ke dalam 
daftar liburan mereka dan bahkan mereka lupa kapan terakhir kali 
berkunjung ke museum.

Dari banyaknya museum yang ada di Yogyakarta, salah satunya 
adalah Museum Vredeburg, museum yang sangat terkenal di Yogyakarta. 
Museum yang buka mulai pukul 07:30 pagi sampai pukul 16:00 sore 
ini terletak di Jalan Jendral A. Yani (Margo Mulyo) No.6 adalah salah 
satu bangunan bersejarah yang terletak di kawasan Malioboro, tepat 
di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan. Oleh karena itu, 
Museum Vredebrug sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal 
maupun mancanegara dibandingkan dengan museum lain yang berada 
di Yogyakarta.  

Kemudian, yang tidak kalah menarik juga adalah keberadaan 
Museum Sandi. Museum yang terletak di Jl. Faridan Muridan Noto No. 
21 Kotabaru, Yogyakarta ini menampilkan banyak sekali berbagai koleksi 
persandian yang sangat bersejarah. Mulai dari awal penggunaan sandi, 
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sejarah mengapa dibutuhkannya sandi rahasia, sampai perkembangannya 
dari dulu hingga sekarang. Banyak terdapat alat-alat yang digunakan 
untu mengirim kode rahasia tersebut yang lengkap dengan penjelasan 
cara menggunakannya. Museum Sandi ini merupakan inisiatif dari 
Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia, Mayjen TNI 
Nachrowi Ramli dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X pada tahun 2006. 

Di dalam sebuah organisasi atau institusi, seorang humas juga 
berperan sebagai fungsi strategis, tidak selalu mengenai hubungan 
kepada publik. Seorang humas memang dituntut untuk selalu berpikir 
kreatif dan positif di dalam situasi apapun. Langkah dan strategi yang 
akan dilakukan oleh seorang humas sebaiknya mengikuti perkembangan 
zaman dan menyesuaikan dengan target audiesnya.

Penelitian ini akan membahas bagaimana cara dan strategi humas 
dari Museum Sandi dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Fokus yang 
akan dicapai oleh peneliti adalah bagaimana cara Museum Sandi untuk 
bersaing dengan berbagai museum dan tempat wisata lain yang ada di 
Yogyakarta.

Kerangka Teori
Hubungan Masyarakat atau Humas
a. Definisi Humas

Seperti yang dijelaskan oleh Scott M. Cutlip, yaitu “Public 
Relations atau humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan 
mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 
dan public yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 
tersebut” (Scott M. Cutlip 2011:8). Humas merupakanmseni (art) dan 
gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial 
dan marketing untuk membentuk agarmperusahaan atau lembaga, 
gagasan atau ide yang ditawarkan, nama dan produknya menjadi disukai 
dan dapat dipercaya oleh publik.

Strategi Humas
a. Pengertian Strategi Humas

Di dalammpengelolaan target yang akan dicapai, sebaiknya Humas 
mengikuti teknik Management of Objective untuk memudahkan penilaian 
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terhadap kualitasmHumas. Management of Objective atau MBO pertama 
kali dikenalkan olehmPeter Drucker, di dalam bukunya yangmberjudul 
“The Practice of Management” yang terbit padamtahun 1954. 

Poin di dalam MBO menurut (Sholeh Soemirat dan Elvinaro 
Ardianto 2010:98) adalah sebagaimberikut: Pertama, spesifikasikan tujuan 
organisasi dengan mencapai targetmpenampilan organisasi. Kedua, 
konferensi antara superior dan subordinate atau bawahanmuntuk sepakat 
terhadap pencapaian tujuan. Ketiga, kesepakatan antara atasanmdan 
bawahan pada target yang konsisten dengan tujuan-tujuanmorganisasi. 
Keempat, pengkajian secaramperiodik oleh atasan dan bawahan untuk 
menilai kemajuan pencapaian tujuan.

Kerangka Pemikiran
Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep empat 

langkah manajemen Humas yang diungkapkan oleh Cutlip, Center, dan 
Broom (Cutlip, Center dan Broom, 2009: 320,365).

Gambar 1
Empat Langkah Manajemen Humas



26 |  Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

 

Metode Penelitian
Dikutip dari Sugiyono (2013:2), metodempenelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
maupun kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Darmadi (2013:153), 
metodempenelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan kegunaan tertentu. 

Jenis Penelitian
Instrument darimpenelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri. Dijelaskan oleh Sugiyono (2010:15) bahwasannya: metode 
penelitianmkualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, 
di mana penelitimadalah sebagai instrument kunci.

Lokasi/Objek Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Waktu Penelitian
Waktu penelitian adalah tiga bulan (November 2018 – Januari 2019).

Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian 

mengenai strategi Humas dalam meningkatkan daya tarik wisatawan 
di Museum Sandi, maka peneliti menggunakan metodempengumpulan 
data, sebagai berikut :
a. Observasi 

Pengertianmobservasi menurut Supriyati (2011:46) adalah: “suatu 
cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat 
dasar naturalistic yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya 
berpartisipasi secara wajar dalam interaksi.” 
b. Wawancara

Menurut Esterbergm dalam Sugiyono (2013:231) wawancara 
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu.
c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasimbisa berbentuk 
tulisan, gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang. Adapun 
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metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-
buku, catatan-catatan, atau data-data mengenai data historis yang ada di 
Museum Sandi yang dapat dijadikan acuan data penelitian.

Teknik Analisis Data
Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2012: 

248) mengatakan bahwamanalisis data merupakan upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan lalu memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapunmlangkah-langkah 
dalam tehnik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:
a. Reduksi Data: 

Reduksi datamdiawali dengan menerangkan, memilih hal-hal 
yang pokok dan penting, lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting 
terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data 
yang telah direduksi ini nantinya dapat memberikan gambaran yang 
lebih tajam mengenai hasil penelitian. 
b. Display Data 

Display data merupakan proses menampilkan data secara 
sederhanamdalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, matrik dan grafik.
c. Verifikasi dan Simpulan

Sejak awal pengumpulanmdata peneliti harus membuat simpulan-
simpulan sementara. Dimdalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut 
harusmdicek kembali atau diverifikasi di catatan yang telah dibuat oleh 
peneliti.

Teknik Validasi Data
Dalam mendapatkanmderajat kepercayaan dalam proses penelitian, 

penulis akan menggunakan teknik Triangulasi yakni teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain d luar data itu 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. 

Pembahasan
Kedudukan Humas Museum Sandi

Humasmmerupakan salah satu pendukung manajemen di dalam 
sebuah organisasi, yang mana perannya dinilai sangat penting. Namun, 
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kedudukanmHumas di dalam setiap struktur organisasi perusahaan 
berbeda-beda. Hal ini tergantungmdari tingkat kebutuhan organisasi 
perusahaan tersebut terhadap peran Humas, maupun dari pengetahuan 
yang dimiliki organisasi perusahaan tersebut mengenai peran dan fungsi 
Humas. 

Awal mula terciptanya timmkehumasan di Museum Sandi adalah 
karena pihak Museum Sandi merasammembutuhkan publikasi. Museum 
Sandi merasambutuh orang, personel atau pihak yang bisa bekerja sama 
dengan pihak lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Setyo 
Budi Prabowo selaku Kepala Museum Sandi:

“Jadi awalnya karena kami memerlukan publikasi, terus kami 
memerlukan orang ataupun personil yang bisa bekerjasama dengan 
pihak lain” (Wawancara pada Senin, 11 Maret 2019).

Dalam menjalankan tugas fungsi Humasnya, Humas Museum Sandi 
langsung bertanggung jawab kepada Kepala Humas Museum Sandi. Hal 
ini tentu saja akan memudahkan dalam hal perencanaan strategi yang akan 
dilakukan kedepannya. Bentuk komunikasi seperti ini dirasa sangat efisien 
karena akan memudahkan tugas Humas Museum Sandi sebagai jembatan 
antara Kepala Museum Sandi sebagai pemimpin tertinggi di dalam struktur 
organisasi Museum Sandi dengan para karyawan Museum Sandi.

Fungsi dan Peran Humas Museum dalam Meningkatkan Daya Tarik 
Wisatawan

Humas merupakanmwajah darinorganisasi, maka Humas memiliki 
tugas dan peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi 
terkait perusahaan atau organisasi kepada publik dari organisasi atau 
instansi tersebut. Maka dari itu, adalah fungsi dan peran humas untuk 
mengolah informasi dengan baik sehingga informasi tersebut akan 
tersalurkan dengan tepat ke publik.

Publik dari seorang humas tentunya tidak selalu berarti pihak luar, 
masyarakat ataupun stakeholder. Internalmdari sebuah organisasi atau 
instansi, yang mana di sini adalah Museum Sandi juga merupakan 
publik yang harus dirangkul dan diperhatikan hak dan kewajibannya. 
Membangun komunikasi internal yang baikmdan terjaga antara setiap 
individu di internal sebuah organisasi tentunya harus bisa dijalankan 
oleh humas masing-masing. Perlu adanya pembangunan suasana positif 
dan pembentukan lingkungan kerja yang menyenangkan untuk menjaga 
kenyamanan para karyawan. 
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“Untuk melakukan komunikasi internal & eksternal” (Sumber 
data: wawancara dengan Bapak Setyo Budi Prabowo selaku Kepala 
Museum Sandi pada Senin, 11 Maret 2019).

Fungsi utama Humas di Museum Sandi, selain publikasi adalah 
untuk menjaga komunikasi di internal dan di eksternal. Tujuannya 
adalah agar pihak Museum Sandi mengetahui apa yang diinginkan oleh 
publik yang tergabung di dalam internal mereka, maupun publik dari 
eksternal Museum Sandi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 
Bapak Setyo Budi Prabowo selaku Kepala Museum Sandi.

Manajemen Humas Museum Sandi
Humas Museum Sandi tentunya memiliki program kerja dan 

juga strategi untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai 
keberadaan Museum Sandi dan juga untuk meningkatkan jumlah 
wisatawan Museum Sandi. Sebelum membuat program-program yang 
ditujukan untuk berbagai macam target audiens, Humas Museum 
Sandi tentunya melewati empat tahapan manajemen Humas terlebih 
dahulu, hal ini akan berguna untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. 
Peneliti akan menjabarkan strategi yang dilakukan oleh Humas Museum 
Sandi untuk memaksimalkan daya tarik wisata melalui empat tahapan 
manajemen milik Cutlip.

Adapun empat tahapan manajemen itu terdiri dari: 1) Defining 
Public Relations Problem, dalam mendefinisikan masalah yang ada 
hal yang dilakukan yaitu menganalisis situasi saat itu. 2) Planning and 
Programming, di tahapan manajemen Humas yang kedua ini merupakan 
pembentukan rencana strategi yang akan dilakukan. 3) Taking Action and 
Implementing, di tahapan ini adalah saatnya untuk mengimplementasikan 
strategi yang sudah direncanakan. 4) Evalutating the Program, di tahapan 
terakhir ini adalah tahapan untuk mengevaluasi semua strategi maupun 
program yang sudah dilakukan.

Analisis
Kedudukan Humas Museum Sandi

Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa 
kedudukan Humas di Museum Sandi masih secara fungsional, belum 
tercatat secara struktur. Meskipun sebenarnya apabila melihat struktur 
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Museum Sandi, sudah ada bagan Humas, namun Museum Sandi masih 
belum memiliki satu orang atau satu individu yang menjabat sebagai 
Humas secara terkhusus. 

Peran dan Fungsi Humas dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan 
Museum Sandi

Peran dan fungsi Humas saat ini sangat dibutuhkan tidak hanya 
untuk menyambung komunikasi eksternal, melainkan juga komunikasi 
internal. Peneliti melihat bahwa Humas tidak hanya sekedar membantu 
membangun citra, menjadi jembatan organisasi dengan pihak lain, 
ataupun membuat strategi bagi organisasi. Melainkan, Humas juga 
harus dapat membantu organisasi mencapai hal-hal yang menjadi tujuan 
organisasi yang berdasarkan dengan visi dan misi organisasi tersebut.

Manajemen Humas Museum Sandi
Scott M. Cutlip & Allen H. Center (2009: 320-437) memaparkan 

bahwa proses manajemen Humas adalahberupa pendekatan manajerial. 
Proses perencanaan ini dapat dilakukan melalui “Empat tahapan atau 
langkah-langkah pokok” sebagai hal-hal yang menjadi landasan awal 
untuk melaksanakan program kerja kehumasan maupun pembuatan 
strategi yang akan digunakan. Adapun empat tahapan manajemen 
Humas tersebut adalah sebagai berikut :
a. Defining Public Relations Problem

Langkah awal ini mencakup analisis dan proses memantauperilaku 
pihak-pihak tertentu, dan dipengaruhi oleh, tindakan dan kebijakan milik 
organisasi. Dengan memantau dan mengikuti perkembangan persepsi 
publik yang sedang berkembang, maka secara otomatis rumor yang dapat 
merugikan organisasi dapat dicegah. Fungsi ini tentu saja menjadi dasar 
dari proses problem solving. Pertanyaan kunci dari proses ini yaitu: “Apa 
yang sedang terjadi saat ini?”. Analisis yang dilakukan untuk menjawab 
pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pembuatan 
strategi yang relevan.

Dalam pengembangan strategi Humas, pada langkah ini seorang 
Humas menganalisis tingkat kesadaran publik dan juga current imagedari 
organisasi. Humas tidak bisa membuat kesimpulan berdasarkan asas 
perkiraan. Karena sebuah strategi yang dibuat tidak berdsarkan data 
dan fakta dari lapangan maka akan menjadi salah satu sebab gagalnya 
program Humas.
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Maka dari itu, langkah awal ini harus melalui analisis fakta serta 
penggalian data, agar Humas dapat dengan tepat mendefinisikan 
permasalahan yang ada.Selanjutnya,Humas harus memberikan bukti 
yang dapat memperkuat serta memperjelas masalah yang ada. Hal ini 
akan berguna sebagai data yang menjadi acuan untuk menentukan 
strategi mana yang tepat.

b. Planning & Programming
Langkah kedua dari empat langkah manajemen Humas ini 

berfungsi untuk membuat keputusan mengenai masalah yang ada, 
kemudian menjadi sebuah strategi tindakan dan komunikasi dengan 
mempertimbangkan taktik dan sasaran.

Dalam membuat strategi tentunya banyak sekali yang harus 
dipetimbangkan, bukan hanya dari internal organisasi saja melainkan 
juga dari eksternal organisasi. Seperti misalnya hal yang sebenarnya 
mudah tapi juga sulit, yaitu: penentuan tanggal pelaksanaan program. 
Terkadang sebuah event yang bagus menjadi tidak maksimal karena 
kesalahan pemilihan tanggal. Humas harus jeli melihat apakah di tanggal 
tersebut akan banyak digelar event lain yang serupa atau tidak.

Selanjutnya mengenai konsep penyelenggaraan acara yang juga 
termasuk pada bagian planning and programming. Bagaimana acara 
tersebut akan dikemas akan sangat penting bagi publik yang akan datang, 
karena apabila acara tersebut mengusung konsep yang biasa saja, maka 
publik akan bosan dan cenderung tidak tertarik untuk datang.

Peneliti melihat dari empat program ini, perlombaan adalah 
program yang paling umum namun memang memiliki sasaran program 
yaitu: publikasi. Dibandingkan dengan tiga program yang lainnya, 
perlombaan ini memiliki bentuk perencanaan yang paling mudah. 
Perlombaan fotografi yang diselenggarakan Museum Sandi misalnya, 
tidak memerlukan tanggal penyelenggaraan tertentu, karena menurut 
peneliti perlombaan ini bisa diadakan kapan saja.

c. Taking Action and Communcation
Langkah ketiga ini merupakan langkah implementasi dari rencana-

rencana program yang sudah didesiain untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan oleh organisasi tersebut. Burson berpendapat (Cutlip, Center, 
dan Broom. Op.Cit. 2009:386) bahwa “Humas tidak hanya membantu 
organisasinya menentukan ‘apa yang akan dikatakan’ melainkan juga ‘apa 
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yang akan dilakukan’”.
Humas Museum Sandi sejauh ini, menurut Bapak Setyo Budi 

Prabowo, cukup memahami seluk beluk setiap program dan acara 
yang mereka selanggarakan maupun mereka ikuti. Kepahaman Humas 
mengenai hal ini tentu saja tidak hanya dibutuhkan saat acara berlangsung. 
Selesai acara atau program masih ada evaluasi, oleh karena itu Humas 
setidaknya memiliki catatan kecil mengenai hal-hal yang terjadi pada 
saat acara sebagai bahan pertimbangan ketika evaluasi berlangsung.

d. Evaluating the Program
Tiga langkah sebelumnya akan ditutup oleh langkah keempat alias 

langkah terakhir dari empat langkah manajemen Humas ini, yaitu 
evaluasi. Di dalam (Cutlip, Center dan Broom, 2009:415) Rossi dan 
Freeman menyatakan “pernyataan dasar dalam evaluasi melipuyi hal-hal 
terkait konseptualisasi dandesain program, monitoring, dan akuntabilitas 
dari implementasi program, dan penilaian pada utilitas prorgramnya 
(dampak dan efisiensi)”.

Menurut peneliti, evaluasi sangat diperlukan dan merupakan hal 
yang wajib dilakukan setelah implementasi program. Selain berguna 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan program tertentu, evaluasi juga 
akan berguna sebagai pijakan untuk pembuatan strategi selanjutnya. 
Dari evaluasi, sebuah organisasi akan mengetahui tingkat efektivitas dari 
program yang mereka buat. 

Misalnya, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung, 
Museum Sandi memiliki beberapa cara. Tentu saja salah satunya adalah 
dengan menyediakan kotak saran. Kotak saran adalah sesuatu yang lazim 
ditemukan di banyak tempat umum. Kotak saran memiliki fungsi untuk 
menampung kritik dan saran yang diberikan oleh pengunjung yang 
ditujukan untuk pengelola tempat umum tersebut.

Namun, tidak semua pengunjung mau dengan suka rela berinisiatif 
untuk mengisi kritik dan saran, biasanya petugas harus meminta 
pengunjung untuk mengisi kertas yang disediakan sebagai sarana untuk 
menyampaikan kritik dan saran. Tentunya penyediaan kotak saran 
ini akan sangat memudahkan pengelola tempat umum tersebut untuk 
melakukan evaluasi, sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan oleh 
pengunjung. Begitu pula Museum Sandi, isi kotak saran milik Museum 
Sandi akan menjadi salah satu data penting ketika melakukan evaluasi.
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Penutup
Kesimpulan

Museum Sandi adalah salah satu Museum yang berdiri di 
Yogyakarta yang merupakan thematic Museum atau Museum dengan 
tema tertentu. Hal ini adalah yang membedakan Museum Sandi dengan 
Museum lainnya. Untuk itu, Humas Museum Sandi dituntut untuk lebih 
kreatif dalam menarik minat wisatawan agar berkunjung ke Museum 
Sandi. Peneliti melihat Humas Museum Sandi sudah berusaha untuk 
memaksimalkan kinerja mereka dalam membuat dan merancang strategi 
agar dapat menumbuhkan jumlah pengunjung Museum Sandi. 

Program-program yang sudah dilakukan oleh Museum Sandi untuk 
meningkatkan jumlah Museum Sandi, adalah sebagai berikut:
− Program Pramuka Belajar Sandi: Pramuka belajar sandi adalah 

program yang ditujukan untuk anak siswa dan siswi SMP yang 
tergabung di Pramuka tingkat penggalang. Program ini diadakan 
untuk mengenalkan persandian kepada siswa dan siswi pramuka 
mengenai persandian

− Community Relations: Hubungan komunitas diadakan oleh Museum 
Sandi untuk membantu publisitas milik mereka. Komunitas apapun 
diterima oleh Museum Sandi untuk mengadakan acara di Museum 
Sandi selama tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh 
Museum Sandi.

− Perlombaan Museum Sandi: Museum Sandi mengadakan 
perlombaan untuk anak-anak PAUD-TK yang memiliki tujuan 
untuk mengenalkan Museum kepada anak-anak. Selanjutnya, 
program perlombaan yang diikuti oleh Museum Sandi memiliki 
tujuan untuk mempererat hubungan dengan Museum lain

− Ngopi di Museum: Ngopi di Museum adalah program yang 
dilakukan oleh Cornellia&Co, Klinikkopi, Duta Museum dan 
berbagai Museum untuk menyatukan Museum dan budaya Ngopi 
di kalangan millenials. Program ini dilakukan untuk menyasar para 
millenials yang sudah erat dengan budaya ngopi ini.

Saran
Seperti apa yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian, maka 

peneliti memiliki saran untuk Museum Sandi yang bisa digunakan 
sebagai pertimbangan untuk perbaikan kualitas, yakni sebagai berikut:
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− Program Pramuka Belajar Sandi: peneliti merasa program ini sudah 
baik, namun untuk memperbaiki kendala-kendala yang terjadi 
seperti keramaian di Museum saat ada kunjungan dari sekolah, 
maka Museum Sandi harus memperbaiki sistem kunjungan mereka. 
Misalnya dengan membagi jadwal menjadi beberapa kali untuk satu 
sekolah dengan satu kunjungan dimaksimalkan sekitar 50 orang. 
Agar kegiatan kunjungan di Museum lebih kondusif.

− Perlombaan Museum Sandi: peneliti merasa program ini bisa 
dimaksimalkan dengan menambah jenis perlombaan yang bisa 
diadakan oleh Museum Sandi. Sehingga akan dapat menjaring lebih 
banyak audiens dan peserta. Dengan begitu, maka akan lebih banyak 
publik yang mengetahui Museum Sandi.

− Semoga kedepannya Museum Sandi lebih aktif di sosial media 
dalam melakukan promosi mengenai keberadaaan mereka. Promosi 
melalui sosial media ini, tidak hanya dapat dilakukan dengan akun 
milik Museum Sandi saja. Melainkan juga dapat melalui akun 
instagram @jogja, @jogjaku dan @jogjainfo. Hal ini dapat lebih luas 
menarik minat calon wisatawan, karena dari akun-akun tersebut 
mereka dapat mengetahui Museum Sandi.
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Pendahuluan
Keterbukaan informasi publik di era digital merupakan suatu 

kebutuhan yang tidak dapat terelakan. Arus informasi yang begitu dahsyat 
membanjiri konten-konten media online. Segmentasi pembaca menjadi 
kabur dengan adanya lautan informasi tersebut. Ruang dan waktu seakan 
tiada batas dalam era digital ini. Berbagai terpaan media online dalam 
beberapa kasus acapkali menggeser opini masyarakat. Opini terbentuk 
tidak serta merta ditembak kemudian diiyakan begitu saja. Banyak faktor 
digital yang mempengaruhi terbentuknya opini di masyarakat.

Public Relations atau Humas di era digital harus mempunyai strategi 
yang berbeda dalam menghadapi keterbukaan arus publik di era milenial. 
Kecepatan penyebaran informasi hingga ke masyarakat menyebabkan 
acapkali terjadi hoax atau pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. 
Dalam regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa 
dalam pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan:
1.  Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik. 

2.  Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang 
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/
atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 
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yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang 
berkaitan dengan kepentingan publik.

3.  Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau 
luar negeri.
Dari ketiga informasi di atas menyiratkan bahwa informasi 

merupakan kebutuhan publik dan dikelola oleh badan publik. Di era 
milenial seperti saat ini, dunia kehumasan atau dunia Public Relations 
erat kaitannya dengan informasi dengn format digital. Publik tidak 
lagi menerima informasi dalam bentuk konvensional, namun seiring 
berkembangnya teknologi informasi, maka arus informasi  ada di 
genggaman tangan kita melalui sebuah smartphone.

Smartphone bergeser menjadi barang primer di era sekarang. Lautan 
informasi bergerak menjadi propaganda hingga berujung hoax. Era 
industri digital menjadikan informasi sebagai pemenuhan kebutuhan 
bukan lagi sekedar hiburan saja. Berikut paparan mengenai sejarah 
industri  dari 1.0 hingga 5.0:

Istilah Revolusi Industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada 
manusia dalam melakukan proses produksinya. Pertama kali muncul di 
tahun 1750 an, ini lah yang biasa disebut Revolusi Industri 1.0. Revolusi 
Industri  1.0 berlangsung periode antara tahun 1750-1850. Saat itu 
terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, 
pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang 
mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
1. Revolusi generasi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan 

hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah 
kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh 
sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di 
mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan 
rata-rata pendapatan perkapita Negara-negara di dunia menjadi 
enam kali lipat.
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2. Revolusi Industri 2.0, juga dikenal sebagai  Revolusi  Teknologi 
adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20. Revolusi Industri 1.0 yang berakhir pertengahan 
tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro 
sebelum  Revolusi Industri 2.0  muncul tahun 1870. Meskipun 
sejumlah karakteristik kejadiannya dapat ditelusuri melalui 
inovasi sebelumnya di  bidang manufaktur,  seperti pembuatan  alat 
mesin  industri, pengembangan metode untuk pembuatan  bagian 
suku cadang,  dan penemuan  Proses Bessemer  untuk 
menghasilkan baja, Revolusi Industri 2.0 umumnya dimulai tahun 
1870 hingga 1914, awal Perang Dunia I. Revolusi industri generasi 
2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan 
motor pembakaran dalam (combustionchamber). Penemuan ini 
memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll 
yang mengubah wajah dunia secara signifikan.

3. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimualinya 
Revolusi Indusri 3.0. Proses revolusi industri ini kalau dikaji dari cara 
pandang sosiolog Inggris David Harvey sebagai proses pemampatan 
ruang dan waktu. Ruang dan waktu seamkin terkompresi. Dan, ini 
memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan 
ruang tidak lagi berjarak. Revolusi kedua dengan hadirnya mobil 
membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi 3.0 menyatukan 
keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian 
(real time). Selain mengusung kekinian, revolusi industri 3.0 
mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. 
Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan 
zaman. Namun, revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak 
diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri 
lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih 
memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya, 
pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, 
reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam 
hitungan jam, banyak produk dihasilkan. Jauh sekali bila dilakukan 
oleh tenaga manusia.

4. Lalu Pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan 
pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology) 
hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-
perusahaan  incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi 
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industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-
perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi 4.0 ini, 
ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan 
perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan 
cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-
pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau 
Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa 
pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa 
yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil.

5. Dalam Society 5.0, kecerdasan buatan (Artificial Intelegence) akan 
mentransformasikan big data pada segala sendi kehidupan serta 
the Internet of Things akan menjadi suatu kearifan baru, yang 
akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia 
membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini 
akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih 
bermakna. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai konsep 
masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan 
berbasis teknologi (technology based). Negara Jepang yang sudah 
memasuki industri 5.0, sedangkan di Indonesia masih berada di era 
industri 4.0.

Pembahasan
Keberadaan Humas atau Public Relations dalam industri 4.0 lebih 

menekankan kepada distribusi penyampaian pesan secara digital. Tidak 
dapat dipungkiri lagi jika dalam komunikasi digital, hoax merupakan 
gangguan yang menyebabkan terjadinya pemaknaan yang berbeda dalam 
pesan tersebut. Dalam hal ini, penerimaan informasi oleh publik akan 
mengalami gangguan (noise). Lautan hoax yang terjadi di sosial media 
merupakan salah satu bukti bahwa literasi media di Indonesia masih 
rendah. 

Konsep determinasi media Marshall Mc Luhan mengungkapkan 
bahwa manusia pada akhirnya akan dibentuk oleh teknologi komunikasi. 
Masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh isi, tetapi juga dipengaruhi oleh 
media yang digunakan (Ratmanto, 2015: 46). Konsep yang dijelaskan 
oleh Mc Luhan ini terjadi di era sekarang. Bahwa manusia sangat 
tergantung dengan teknologi komunikasi dan tanpa disadari, teknologi 
akan mengubah kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini terbukti dalam 



Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

  | 39

industri 4.0 dimana teknologi komunikasi baik dalam bentuk  Artificial 
Intelegent (AI) maupun Internet of Things (IoT) sangat merajai dalam 
segala aspek kehidupan manusia.

Lautan hoax erat kaitannya dengan literasi digital. Faktor kemalasan 
dalam memverifikasi kebenaran berita merupakan salah satu dari 
penyebab terjadinya hoax. Eksistensi dalam menggunakan sosial media 
juga merupakan faktor pelengkapnya. Literasi digital sangat diperlukan 
dalam memerangi lautan hoax. Verifikasi merupakan salah satu langkah 
dalam literasi digital. Multi step comunication merupakan pola komunikasi 
yang menyamarkan posisi komunikator maupun komunikan. Siapapun 
dapat menjadi komunikator maupun komunikan. Hal ini mengakibtkan 
adanya noise dalam penerimaan pesan sehingga rentan menyebabkan 
terjadinya hoax. 

Dalam konteks keterbukaan informasi publik yang diatur dalam 
UU KIP No 14 Tahun 2008, jelas disebutkan bahwa masyarakat berhak 
menerima kebenaran informasi. Hal inilah yang merupakan kewajiban 
bagi para praktisi humas pemerintahan maupun swasta. Pola berita dalam 
Industri 4.0 adalah graphics and design oriented. Masyarakat kurang suka 
dengan adanya tulisan yang panjang dan bertele-tele dalam suatu berita. 
Tentunya dengan permainan graphics dan design akan memudahkan para 
penyebar hoax dengan tujuan apapun itu untuk memanipulasi dalam 
bentuk gambar dan grafik.

Praktisi humas dan PR harus mempunyai strategi yang berbeda 
dalam menghadapi era industri 4.0.  Public Relations have basic daily 
activities:

1. Managing external communications strategy to shape 
public opinion and preference on the brand across various 
communications activities including media relations, event, CSR, 
sustainability campaign and key opinion leaders engagement. 

2. Managing Internal communications strategy to strengthen 
employee engagement.

3. Develop and sustain corporate image while minimizing the potential 
business risk and manage the Crisis Communications Plan.

Jelas terlihat bagaimana idealnya seorang praktisi humas atau PR 
officer bekerja. Praktisi PR harus mampu bekerja dalam teamwork dalam 
mengelola komunikasi eksternal maupun komunikasi internal dalam 
mencapai tujuan instansi. Rangkuman kerja humas di atas tidak dapat 
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dipisahkan dari media karena media merupakan alat publisitas dan 
media komunikasi dalam penyampaian aksi program kinerja humas 
maupun praktisi PR.

Hoax akan mudah diadopsi oleh masyarakat jika tingkat literasi 
digital masyarakat rendah. Baran & Davis (2000) mengidentifikasi lima 
elemen media literasi, yakni:

1. Kesadaran akan dampak media massa pada individu dan 
masyarakat.

2. Pemahaman terhadap proses komunikasi massa.
3. Pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan 

pesan media.
4. Kesadaran isi media sebagai teks yang memberikan masukan 

bagi budaya kontemporer dan diri kita.
5. Pengolahan rasa senang kepada media, pemahaman, dan 

penghargan akan isi media.
Dari pemaparan di atas, seorang praktisi PR atau Humas harus 

memahami terlebih dahulu mengenai isi pesan dan kroscek mengenai 
kebenaran isi pesan serta sumber yag valid. Hal ini merupakan langkah 
pertama dalam strategi PR untuk upaya memberikan informasi yang 
benar berdasarkan acuan UU KIP No 14 Tahun 2008. Publik memerlukan 
potensi positif dari sosial media dengan asumsi kita tidak dapat 
melepaskan diri dari gadget dalam sehari. Untuk itu diperlukan alertness 
dari kita sendiri supaya lebih banyak potensi possitif sosial media yang 
masuk ke kita daripada potensi negatifnya.

Kesimpulan
Di era millenial ini, strategi PR atau humas dalam penyebaran 

informasi memerlukan filter yang extra dikarenakan hoax terjadi di segala 
lini media massa. Fungsi komunikasi massa menjadi kabur dikarenakan 
terjadi banyak noise dalam penyebaran maupun penerimaan pesan. 
Pemenuhan informasi publik merupakan hak yang wajib diterima oleh 
seluruh masyarakat sehingga diperlukan Badan Publik yang maksimal 
dalam seleksi pesan yang ada dalam media sosial.

tidak serta merta menyiarkan informasi kemudian selesai, 
namun ada tindak lanjut setelahnya Fungsi PR bukan hanya one 
way communication, namun di era digital yang sekarang, multi step 
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communication yang dibutuhkan. Badan Publik. Tabbayun merupakan 
salah satu cara dalam upaya meningkatkan literasi media. Sumber yang 
kredibel merupakan salah satu indikator yang berbanding lurus dengan 
kecepatan penerimaan informasi. Efisiensi waktu merupakan ciri dari 
masyarakat di era digital, sehingga penerimaan pesan yang cepat dan 
akurat merupakan indikatornya.

Aktivitas humas atau PR yang berhubungan dengan publik luar 
diantaranya adalah Managing external communications strategy to shape 
public opinion and preference on the brand across various communications 
activities including media relations, event, CSR, sustainability campaign and 
key opinion leaders engagement. Rangkaian aktivitas di atas sangat rawan 
akan adanya hoax dalam media sosial sehingga langkah pertama adalah 
dengan verifikasi sumber informasi serta pertimbangan manfaat dari isi 
pesan informasi tersebut. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan 
noise dalam berkomunikasi. Humas atau PR wajib mempertimbangkan 
isi pesan informasi guna terciptanya arus informasi yang sehat.
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Pendahuluan
Pariwisata telah menjadi primadona di setiap negara, dunia pariwisata 

menjadi fokus pembangunan setiap negara. Sebuah negara mencapai 
titik keberhasilan dan dikatakan berkembang ketika sebuah Negara 
mampu mengatur segala elemen didalamnya. Dalam era perkembangan, 
komunikasi dijadikan pusat pencapaian target yang diharapkan mampu 
mensukseskan segala bentuk program pembangunan yang berdasarkan 
masyarakat. Sehingga segala bentuk program memiliki sifat kontinuitas 
dan terkontrol.

Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia 
setelah Jakarta. Surabaya menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri 
dan pendidikan. Pada masa kolonialisme Belanda, Surabaya dijuluki kota 
kerajaan yang indah dan eksotis yang terkenal dengan istilah Amsterdam 
dari timur yang merupakan saudara kembar Amsterdam dari timur. 
Surabaya sejak dulu dibangun dengan perencanaan yang matang, tidak 
diatur oleh Belanda. Tetapi dengan kearifan lokal dari orang-orang 
hebat Surabaya. Kota yang dibangun bukan hanya berburu estetika, 
tetapi mempertimbangkan semangat energi alam. Keseimbangan antara 
kekuatan pertahanan, aktivitas perdagangan, dan spiritualisme Jawa di 
pantai.

Kekaguman yang tersisa masih bisa dirasakan hari ini. Kerajaan yang 
tersisa masih ada di sana. Salah satunya adalah Kampung Kraton yang 
sekarang diapit oleh Jl Kramatgantung dan Jl Pahlawan. Pemukiman 
istana alias ‘perumahan resmi’ ada di sebelah barat istana, karena sisi barat 
sebagai simbol spiritual. Saat ini pejabat perumahan atau istana pungut 
menjadi Tumenggungan dan Desa Maspati di sisi barat Jl Bubutan. Di 
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sinilah Tumenggung dan Patih hidup untuk bangsawan. Kampung 
Maspati berada di tengah kota surabaya, 500 meter dari Monumen 
Tugu Pahlawan, Kampong ini dikelilingi oleh bangunan modern tetapi 
budaya, kearifan lokal dan tradisi kampung, tetap terjaga. Bangunan 
dan peninggalan kerajaan mataram masih terawat dengan baik hari ini. 
Ini tidak lepas dari partisipasi desa wisata kampung lawas maspati yang 
terdiri dari 350 KSK dan 1.350 jiwa. Kekaguman yang tersisa masih bisa 
dirasakan hari ini.

Setelah nilai nilai budaya yang tersisa di kampung lawas Maspati, 
maka kebutuhan inisiator untuk merevitalisasi, pengembangan pariwisata 
desa, terutama dalam hal komunikasi pemasaran sosial. Semua aspek 
perubahan tidak selalu harus bergantung pada pemerintah, tetapi juga 
akan lebih baik jika diinisiasi dan didukung oleh masyarakat setempat, 
semoga dengan sistem pemberdayaan yang baik akan berdampak 
dan rasa kepemilikan yang kuat dari masyarakat, karena sesuatu yang 
diprakarsai oleh dirinya sendiri kemungkinan besar akan dimaksimalkan 
untuk mempertahankannya. Kampung lawas maspati sangat unik, karena 
berada di tengah hiruk pikuk perkotaan metropolitan kedua Indonesia. 
Sejak pertama memasuki kawasan itu, suasana desa sangat kental dengan 
bangunan-bangunan artistik, budaya masyarakat, permainan, dekorasi, 
hingga sosial budaya semua kampung bernuansa kampung.

Pembahasan
Komunikasi pemasaran sosial dalam revolusi inovasi revitalisasi 

warga desa wisata kampung lawas maspati. Ditemukan bahwa masyarakat 
Surabaya umumnya menganut agama Islam dan memiliki nilai-nilai 
sejarah dan budaya yang masih cukup kental, tingkat pendidikan 
masyarakat surabaya telah berkembang dengan baik tetapi ini tidak sama 
dengan perkembangan masyarakat di desa wisata kampung lawas maspati 
Surabaya. Hal ini sangat terlihat terutama dalam lingkup kehidupan 
masyarakat kampung lawas maspati dijadikan objek penelitian para 
peneliti saat ini. Suasana desa sangat kental yang dihias oleh peninggalan 
peninggalan kolonial yang masih terjaga dengan baik dan diperkuat oleh 
khazanah masyarakat erat dengan suasana desa, sangat bertentangan 
dengan suasana di luar gang dari desa maspati, benar-benar dipenuhi 
hiruk pikuk perkotaan.

Penerapan revitalisasi kampung kampung ini didasarkan pada :



Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

  | 45

a. Pendapatan 350 kepala keluarga (KK) dengan 1.350 penduduk dari 
segala usia dan faksi, menandakan tingkat kepadatan yang luar biasa

b. Keterbatasan pada pemenuhan biaya kesehatan, pendidikan, dan 
modal ventura. Sehingga, banyak mengandalkan bantuan eksternal 
sangat sulit.

c. Oleh sebab itu, inisiatif kami untuk menjunjung kembali kekuasaan: 
kerjasama dengan merevitalisasi komunitas desa-desa tua maspati.
Pelaksanaan komunikasi pemasaran sosial memiliki tahap pertama 

adalah sosialisasi perubahan sosial. Dalam beberapa masalah sosial, sebagian 
besar sosialisasi sosial ditujukan untuk mengubah perilaku pengadopsi 
sasaran. Peran sosialisasi dalam merevitalisasi komunitas massa desa ini 
adalah mempublikasikan revitalisasi masyarakat sebagai tindakan nyata 
yang berperan mengubah perilaku sosial masyarakat desa maspati untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. sosialisasi yang dilakukan dalam 
merevitalisasi komunitas desa tidak menggunakan media massa karena 
dimensi melalui media massa dianggap kurang efektif. Hal ini bisa dilihat 
dari pemahaman teknologi yang belum merata secara maksimal.

Objek sosial yang menjadi agen perubahan yang akan melengkapi 
kelayakan jawaban untuk masalah sosial. Di sini masalahnya adalah 
penyebaran revitalisasi komunitas desa wisata kampung lawas maspati 
kepada masyarakat sekitar, pemangku kepentingan, dan para wisatawan. 
Jadi penyebaran revitalisasi di sini dianggap sebagai pemecah masalah 
sosial yang ada di masyarakat setiap bagian desa, meliputi rukun tetangga 
yang ada. Revitalisasi ini berniat menjadikan desa wisata kampung lawas 
maspati menjadi lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat menjadi lebih baik. Segala sesuatu dan aspek kekayaan 
yang dimiliki oleh kampung lawas maspati tidak sepenuhnya pulih 
atau dirombak secara berlebihan, tetapi dikembangkan dengan tujuan 
meningkatkan keberadaan desa wisata menjadi lebih baik, yang akan 
mengarah pada semua sistem kehidupan yang lengkap seperti di bidang 
pendidikan, ekonomi, kesehatan,
a. Agen Perubahan: perseorangan, lembaga, dan kelompok masyarakat 

yang berusaha menyebarkan perubahan sosial melalui sosialisasi 
perubahan sosial. Dalam pemasaran sosial yang bertindak sebagai 
agen sosial adalah pak Sabar dan Nur Hadi. Serta dibantu  oleh 
pemangku kepentingan dan desa Maspati, di mana mereka berperan 
untuk berkonsultasi tentang revitalisasi.
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b. Saluran (Komunikasi dan distribusi): Komunikasi dan distribusi 
berfungsi sebagai jalur, di mana pengaruh dan tanggapan akan 
berubah dan mengirimkan kembali antara agen perubahan dan 
pengadopsi pelaku target. Pemanfaatan media yang bisa digunakan 
dalam pemasaran sosial untuk menerapkan revitalisasi  adalah 
diskusi bersama dalam sebuah forum sosial yang “bump”. Di mana 
di forum ini adalah media antara agen sosial, pemasar sosial dan 
pengadopsi target bersama untuk membahas tentang masalah 
kehidupan yang ada.

c. Perubahan Strategi: Arah dan adopsi program oleh agen perubahan 
untuk membawa dampak perubahan sikap dan perilaku pada 
pengadopsi target. Strategi revitalisasi transformator pemasaran 
sosial ini pertama kali dimulai dengan pembentukan nilai-nilai yang 
terdapat di desa maspati. Selain agen sosial dan pemasar sosial di 
sini harus bisa membangun kepercayaan (kepercayaan) yang ada di 
masyarakat. Karena jika kepercayaan itu bisa diterapkan maka secara 
otomatis nilainya akan terstruktur, sehingga penerapan revitalisasi 
bisa diterapkan oleh masyarakat setempat.
Perencanaan dan strategi komunikasi pemasaran sosial yang 

digunakan adalah dengan membentuk revitalisasi kampung lawas 
maspati yang dapat digunakan untuk menjadi acuan dan mudah 
diterapkan oleh masyarakat dengan tujuan penerapan strategi tersebut 
menjadikan masyarakat lebih produktif dalam pengelolaan kampuang 
lawas maspati. Untuk memastikan keberhasilan program revitalisasi, 
pembentukan badan evaluasi yang terdiri dari pihak terkait dan pihak 
eksternal harus diberi tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program 
secara obyektif. Adopsi inovasi dalam revitalisasi masatera desa lama. 
ada lima tahapan dalam adopsi inovasi revitalisasi kampas desa masas:

Tahapan pengetahuan, itu terbentuk selama proses kampanye 
sosial yang ditujukan untuk semua elemen masyarakat yang tinggal di 
desa maspati, yang dalam proses kampanye sosial menginformasikan 
strategi pemasaran sosial.

Tahap persuasi, warga kampung lawas maspati akan menjadi lebih 
tekun mengumpulkan informasi terkait revitalisasi berbasis inovasi. 

Tahap pengkeputusan, komunitas kampug lawas maspati yang 
menetapkan dirinya menjadi sasaran pengguna mengambil untuk 
menerapkan pengadopsian revitalisasi inovasi yang diprogramkan 
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dikehidupan mereka, mereka memutuskan setelah mereka memahami 
tentang program yang sedang dijalankan.

Tahap Realisasi, dalam proses adopsi difusi inovasi sebuah bentuk 
revitalisasi masyarakat kampung lawas maspati atau masyarakat personal 
yang ditargetkan adopter sudah berkenan menerapkan dikehidupan 
kesehariannya, dengan berbagai bantuan yang sudah ditawarkan oleh 
agen dalam berbagai bentuk.

Tahap Evaluasi, pada proses mengadopsi inovasi berbasis revitalisasi 
desa maspati dari 2007 hingga awal 2016, implementasi program mampu 
berjalan dengan lancar dan menjadi solusi dalam pengembangan 
kehidupan anggota masyarakat RW 5 khususnya dan orang-orang 
yang hidup di daerah utama masatera desa tua secara umum. Namun 
sejak memasuki akhir tahun 2016 pelaksanaan program revitalisasi 
inovasi desa lama maspati mengalami penurunan. Ini juga karena para 
pengadopsi atau manajer pemangku kepentingan belum secara intensif 
berkonsultasi dan berkumpul di forum “cangkrukan” untuk bertukar 
gagasan tentang pembangunan.

Penutup
Dunia pariwisata harus dikelola, segala bentuk perubahan dirasakan 

langsung oleh masyarakat sejak awal bahwa mereka mengandalkan 
penghidupan dari luar mulai beralih untuk berpartisipasi dalam 
pengembangan pariwisata, misalnya peran sebagai pemandu wisata, 
penyedia oleh - oleh, kebersihan dan perawatan, hingga petugas jaga 
stand apabila ada event. Berbagai kegiatan yang membuat kesejahteraan 
semakin meningkat baik dari segi pengetahuan, ekonomi, pendidikan, 
dan aspek lainnya, tentu tidak lain dari manfaat inovasi yang diterapkan 
di masyrakat kampas lawas maspati.

Penyerahan revitalisasi berbasis inovasi desa maspati menerapkan 
model sosialisasi melalui perbincangan, musyawarah, dan memiliki 
pemikiran seperti masyarakat lokal, dan melaksanakan tindakan kecil 
yang dapat berdampak pada masyarakat sebab karena mereka sebagai 
eksekutor. Sehingga proses adopsi masih berlanjut dan tidak bersifat 
sejenak, peran warga maspati desa tetap konsisten dalam program 
kegiatan yang diprakarsai oleh pihak terkait. Dan perlu ada upaya untuk 
mengevaluasi kegiatan secara rutin oleh pihak-pihak terkait secara 
langsung sebagai pelaksana dan pengamat luar untuk hasil penilaian 
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yang lebih obyektif. Sebuah pengadopsian difusi inovasi revitalisasi 
masyarakat kampung lawas maspati melewati beberapa tahap anatara 
lain : tahap pembelajaran, persuasif, keputusan, implementasi, dan 
evaluasi. Didasarkan pada pada kecepatan dan keberlangsungan dan 
terlihat nyatanya.
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Pendahuluan
Tenaga listrik adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

serba modern ini.Bisa di katakan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan 
pokok hampir setiap manusia.Aktivitas manusia sehari-hari sudah 
banyak terbantu oleh berbagai teknologi yang ditenagai oleh listrik. Bisa 
di bayangkan jika sampai saat ini belum ada listrik, semua benda-benda 
teknologi canggih tidak akan bisa digunakan, atau bahkan mungkin 
tidak pernah ditemukan. Tidak heran jika hampir semua masyarakat di 
dunia merasa listrik adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan negara 
pun mengusahakannya. Termasuk Indonesia, yang melalui Perusahaan 
Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan listrik penduduknya, terutama di Batam sebagai kota industri 
dan padat penduduk. Namun pada praktiknya, PLN juga dibantu oleh 
perusahaan-perusahaan swasta lainnya dalam mengelola tenaga listrik.  
Di kota Batam sendiri mempunyai beberapa perusahaan penyuplai 
tenaga listrik, diantaranya Batamindo, Citra Turbindo, Panbil dan Bright 
PLN Batam (dalam bentuk privatisasi). Menurut Annual Report bright 
PLN Batam di tahun 2015, keempat perusahaan penyuplai tenaga listrik 
tersebut sudah mempunyai pembagian daerah pemasaran listrik masing-
masing dengan persentase tertentu. Bright PLN Batam merupakan 
perusahaan penyuplai tenaga listrik yang memiliki pengguna listrik 
terbanyak di Kota Batam saat ini, dengan kapasitas penyediaan listrik 
terbesar seperti yang terlihat pada Gambar 1
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Gambar 1. Kapasitas Penyedia Tenaga Listrik di Batam  
Sumber: Dispatcher Bright PLN Batam (2017)

Sebagai perusahaan penyedia listrik terbesar di Batam, Bright PLN 
Batam juga memiliki jumlah pelanggan yang terus bertambah setiap 
tahunnya. Dapat kita lihat pada Gambar 2 bahwa setelah 4 tahun berdiri 
yakni sejak 2007, pada 2011 PLN telah memiliki 226.695 pelanggan. 
Angka ini meningkat setiap tahunnya hingga pada 2015 menjadi 284.297 
pelanggan, dengan mencatatkan 89,82% indeks kepuasan pelanggan. 
Pertumbuhan jumlah pelanggan ini menambah dan menekankan 
pekerjaan rumah Bright PLN Batam dalam menjaga hubungan baik 
dengan para pemangku kepentingan atau yang selanjutnya disebut 
sebagai stakeholders.Dalam hal ini, Bright PLN Batam sudah seyogyanya 
memelihara hubungan baik dengan pelanggan sebagai stakeholder 
eksternalnya. Tidak akan terlihat bernilai suatu perusahaan jika produk 
atau jasa perusahaan tidak memiliki penggunanya. Selain itu, jumlah 
dan kepuasan pengguna suatu produk dan jasa merupakan patokan 
suatu perusahaan untuk terus berevaluasi dan berkembang (Bright PLN 
Batam, 2015).

Komunikasi adalah hal yang penting bagi setiap perusahaan.Kita 
semua dapat membayangkan bagaimana kacaunya suatu organisasi atau 
perusahaan tanpa adanya komunikasi.Begitu pula pada Bright PLN Batam, 
tentu memiliki komunikasi yang terorganisir yang memungkinkan segala 
aktivitas berjalan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Effendy dalam 
Ruliana (2014:91), bahwa kehidupan organisasi dalam prosesnya terdiri 
dari dua dimensi yaitu internal dan eksternal, oleh karena itu komunikasi 
yang terjadi pada perusahaan pun terdiri atas komunikasi internal untuk 
berhubungan dengan stakeholders internal dan komunikasi eksternal 
untuk berhubungan dengan stakeholders eksternal. Tujuannya adalah 
menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian 
antara organisasi dengan stakeholders(Ruliana, 2014). Berdasarkan 
penjelasan tersebut, jelaslah bahwa konsumen merupakan stakeholders 
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eksternal perusahaan yang padanya dilakukan komunikasi eksternal 
berupa hubungan konsumen. Dalam hal ini, maka pelanggan listrik Kota 
Batam merupakan stakeholders eksternal dari Bright PLN Batam.

Kegiatan hubungan konsumen dari beberapa perusahaan industri 
dan perdagangan berpusat pada pelanggan.Para pelanggan merupakan 
salah satu aset perusahaan yang paling berharga.Para pelanggan secara 
berkesinambungan diberi informasi mengenai perkembangan produk 
dan perlengkapan baru untuk memungkinkan mereka melakukan 
penghematan, kepuasan, jaminan keamanan, meningkatkan daya guna 
dalam penggunaannya. Moore dalam (Ardianto, 2011)mengemukakan 
bahwa setidaknya ada 13 tujuan dilaksanakannya hubungan konsumen 
oleh perusahaan, yang antara lain adalah: (1) menyebarluaskan 
informasi kepada publik pemakai produk, pelayaan, kebijakasanaan, 
dan praktik perusahaan; (2) menjawab pertanyaan konsumen yang 
berhubungan dengan perusahaan, produk, pelayanan dan pemanfaatan; 
(3) meningkatkan pelayanan konsumen dengan penanganan yang 
lebih memuaskan atas dasar keluhan, dengan analisis keluhan untuk 
mengetahui penyebabnya; dan dengan memperbaiki kekurangan dalam 
operasi, prosedur, atau kebijaksanaan untuk mencegah timbulnya 
keluhan-keluhan tersebut; dan (4) mempersiapkan dan menyebarluaskan 
petunjuk, konsep, resep, dan buku-buku tentang penggunaan produk 
sehigga konsumen akan memperoleh kepuasan maksimal dalam 
pemakaian produk. Dalam mewujudkan keempat tujuan tersebut, Bright 
PLN Batam melakukannya dengan berbagai strategi atau pendekatan 
komunikasi, salah satunya dengan sosialisasi.

Setiap perusahaan memiliki strategi komunikasi dalam hal sosialisasi 
yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan 
seperti di bidang apa perusahaan tersebut bergerak, konsumen tipe 
seperti apa yang dihadapi, sumber daya dan anggaran yang dimiliki, 
tempat perusahaa beroperasi, reputasi perusahaan saat ini, dan lain-lain. 
Di Batam sendiri misalnya, beberapa perusahaan pengelola sumber daya 
alam menerapkan strategi komunikasi sosialisasi yang berbeda seperti 
yang dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Distribusi Strategi Komunikasi Perusahaan Pelayanan Publik Berdasarkan 
Aktivitas Sosialisasi di Kota Batam (2006-2017).

No Nama Perusahaan Aktivitas Sosialisasi Strategi Komunikasi
1 Bright – Pelayanan 

Listrik Nasional Batam

(PLN)

Sosialisasi yang diada-
kan mengulas hal-hal 
mengenai seputar hak 
dan kewajiban sebagai 
pelanggan, mengenai 
prosedur terkait penggu-
naan tenaga listrik.

Strategi komunikasi dalam 
melakukan sosialisasi oleh 
Bright PLN Batam kepada 
masyarakat lebih cenderung 
menggunakan media massa. 
Pemasangan iklan di media 
cetak dan media elektronik 
televisi, videotron, serta tan-
ya jawab siaran langsung di 
media elektronik radio.

2 Adhya Tirta Batam

(ATB)

Mengenal lebih banyak 
mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan 
prosedur pemakaian air 
bersih oleh ATB Batam.

Melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat dengan 
terjun langsung ke beberapa 
daerah dan mengadakan 
sosialisasi ke beberapa 
kampus di Batam. Bentuk 
komunikasi yang digunakan 
adalah tanya jawab serta 
dibantu dengan pembagian 
brosur dan buku panduan.

3 Badan Pengusaha 
Batam
(BP Batam)

•	 Tentang Tata cara 
Izin Usaha Kawasan 
Industri dan Izin 
Perluasan Kawasan 
Industri.

•	 Merevitalisasi pe-
layanan pada penge-
lolaan air dan limbah.

Strategi komunikasi dalam 
kegiatan sosialisasi yang 
diadakan oleh BP Batam 
lebih cenderung dilakukan 
dengan diadakannya per-
temuan BP Batam dengan 
pihak terkait dan membuka 
forum untuk berdiskusi.

4 Perusahaan Gas Nega-
ra (PGN)

Pergantian bahan bakar 
gas gratis untuk taksi

Sosialisasi pemakaian 
Bahan Bakar Gas (BBG) 
oleh PT. Perusahaan Gas 
Negara (PGN) Batam, kepa-
da seluruh pengemudi Port 
Taksi Bandara Hang Nadim 
dalam naungan Koperasi 
Karyawan Otorita Batam 
(KOPKAR OB) diruangan 
Aula Arafah – Asrama Haji 
Batam.

Sumber: Observasi Peneliti (2017) 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan untuk 
memberikan pemahaman kepada pelanggan mengenai prosedur, hak, 
dan kewajibannya dalam penggunaan tenaga listrik, Bright PLN Batam 
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berfokus menggunakan media massa. Bright PLN Batam memasang 
iklan di berbagai koran, videotron, dan televisi serta radio yang dibarengi 
dengan tanya jawab siaran langsung. Namun sayangnya, pelanggaran dan 
penyalahgunaan tenaga listrik masih tetap terjadi. Berdasarkan data dari 
Divisi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Bright PLN Batam, 
yaitu divisi yang bertugas untuk menurunkan susut energi yang hilang, 
masih ada pelanggan yang melakukan penyalahgunaan tenaga listrik 
meskipun sudah dilakukan berbagai macam sosialisasi dan iklan yang 
menghimbau untuk tidak menyalahgunakan tenaga listrik. Dapat dilihat 
pada Gambar 2 bahwa pada 2016, meskipun di awal Januari terdapat 
penurunan tingkat penyalahgunaan listrik di Batam, namun pada bulan-
bulan berikutnya persentase penyalahgunaan listrik ini tidak pernah 
turun di bawah 5,5% dari total keseluruhan listrik yang didistribusikan. 
Penyalahgunaan listrik ini terdiri dari berbagai macam bentuk.Kegiatan 
jual beli rumah dan kegiatan sewa menyewa rumah adalah situasi yang 
paling sering memunculkan penyalahgunaan tenaga listrik.Menurut 
pernyataan bagian administrasi divisi P2TL bright PLN Batam yang 
menangani kasus penyalahgunaan ini, penyebab utama masih adanya 
penyalahgunaan adalah karena banyak pelanggan yang masih belum 
tahu dan mengerti sepenuhnya mengenai penyalahgunaan tenaga listrik.

Gambar 2. Persentase Penyalahgunaan Listrik dari Bright PLN Batam Tahun 2015 
dan 2016

 Sumber: Laporan Pelaksanaan P2TL Gabungan (2016)

Merespons penyebab penyalahgunaan listrik ini, Bright PLN Batam 
mengimplementasikan strategi komunikasi melalui sosialisasi lewat 
berbagai media massa sejak tahun 2010. Bright PLN Batam berusaha 
menampilkan iklan-iklan yang bersifat edukatif dan persuasif mengenai 
penyalahgunaan tenaga listrik tersebut.Namun ternyata dengan adanya 
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laporan hasil evaluasi program sosialisasi tersebut, angka penyalahgunaan 
listrik hanya naik dan turun dalam jumlah yang tidak signifikan. 
Penyebab terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan pun masih sama, 
yaitu ketidaktahuan pelanggan akan hak, kewajiban, prosedur, dan 
syarat ketentuan pemakaian listrik yang didistribusikan oleh Bright PLN 
Batam. Selain itu, berdasarkan penuturan divisi P2TL, bahkan setelah 
adanya sosialisasi masih banyak pelanggan yang mengaku tidak tahu 
akan hal pemberitahuan atau iklan yang di buat oleh bright PLN Batam 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan 
oleh PLN kurang efektif.Kurang efektifnya suatu program yang berjalan 
tentu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi di 
dalamnya.

Ada beberapa bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu: (1) Roadshow 
bright PLN Batam to Campus; (2) Program Tanya Jawab di Radio dan 
Televisi; (3) Pemasangan Iklan Edukasi di Videotron dan Koran; (4) 
Face to Face di Kantor bright PLN Batam; (5) Mengunggah Konten-
Konten Terkait Pemakaian Listrik di Website bright PLN Batam. Untuk 
memfokuskan penelitian dan mendapatkan memudahkan penentuan 
objek penelitian, maka peneliti hanya berfokus pada 3 macam sosialisasi 
yaitu Roadshow bright PLN Batam to Campus, Program Tanya Jawab di 
Radio dan Televisi, dan Face to Face di Kantor bright PLN Batam. 

Berdasarkan laporan pelaksanaan P2TL Gabungan (2016) mayoritas 
penyalahgunaan terjadi di area layanan Nagoya sebesar 74%. Disusul 
dengan penyalahgunaan di area layanan Batam Center sebesar 15%, area 
layanan Batu Aji 7%, area layanan Tiban 4%, dan area layanan Prima yang 
sama sekali tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan. Padahal, di 
semua area layanan Bright PLN Batam telah melancarkan sosialisasinya 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelanggan.Jauhnya 
kesenjangan antara penyalahgunaan listrik di area Nagoya dan daerah 
lainnya, yakni lebih dari puluhan persen merupakan sesuatu yang sangat 
vital untuk dikaji menurut peneliti.Oleh karena itu, peneliti tertarik 
untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian berjudul 
“Faktor-faktor Determinan Komunikasi Pada Sosialisasi bright PLN 
Batam Terhadap Pengetahuan Pelanggan (Kasus Pada Penyalahgunaan 
Listrik di Area Nagoya, Kota Batam)”.
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Konsep Sosialisasi dan Pengetahuan
Soekanto mendefinisikan sosialisasi secara luas sebagai proses 

di mana masyarakat di didik untuk mengenal, memahami, mentaati, 
menghargai menghayati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 
di dalam masyarakat secara khusus sosialisasi mencakup suatu proses 
dimana warga masyarakat mempelajari peranan-peranan dalam 
masyarakat. Namun pernyatan di atas lebih condong kepada sosialisasi 
nilai-nilai   masyarakat, bukan sosialisasi penyebarluasan informasi 
terkait produk dan praktik yang dilakukan oleh suatu organisasi seperti 
perusahaan (Soekanto, 2012). Menurut Onong, sosialisasi mengandung 
arti penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan 
orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyrakat yang efektif 
yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat 
aktif dalam masyrakat. Sedangkan menurut Rozaqi, sosialisasi adalah 
penyebarluasan informasi (progam, peraturan, kebijakan) dari satu 
pihak (pemilik progam) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses 
pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran 
kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat 
(Effendy, 2011).

Sosialisasi pada dasarnya dilakukan untuk memberikan pengetahuan 
dan pemahaman kepada seseorang agar dapat diterapkan, dianalisa, 
disintesa, dan dievaluasi. Hal ini berhubungan langsung dengan kognitif 
seseorang. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan 
untuk mengembangkan kemampuan rasional (akal).Dalam penelitian 
ini, sosialisasi yang dilakukan oleh bright PLN Batam berhubungan 
langsung dengan kognitif pelanggan.Kognitif atau pengetahuan seorang 
pelanggan, merupakan domain yang sangat penting bagi terbentuknya 
perilaku pelanggan. Dalam kata lain, pengetahuan pelanggan akan 
praktik penggunaan listrik yang benar seharusnya menjadi domain 
akan perilakunya dalam menggunakan listrik secara benar dan 
menghindari pencurian listrik. Menurut Notoatmodjo (2005), kognitif 
atau pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 
seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, 
telinga, dan sebagainya. Lebih lanjut, Notoatmodjo menjelaskan bahwa 
pengetahuan memiliki 6 tingkatan, 3 di antaranya yang diujikan dalam 
penelitian ini yaitu:
a. Tahu (know) Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi 
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yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat 
kembali suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari 
atau rangsangan yang telah di terima dengan cara menyebutkan, 
menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

b. Memahami (Comprehention) Memahami diartikan sebagai suatu 
kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang 
diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (Application) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 
menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya. 
Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, 
metode, prinsip dan sebagainya.

Faktor-Faktor Determinan Komunikasi
Komunikasi adalah sebuah proses, sebuah kegiatan yang berlangsung 

kontinyu (Suprapto, 2011). Proses ini melibatkan beberapa komponen 
yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu proses komunikasi 
tersebut.  Menurut Laswell, komunikasi dapat didefiniskan sebagai 
proses siapa mengatakan apa melalui media apa kepada siapa untuk 
mendapatkan efek apa (who says what through which channel to whom in 
order to what effect). Definisi dar Laswell telah memberikan kita gambaran 
mengenai komponen-komponen dalam suatu proses komunikasi yaitu 
komunikator (source), pesan (message), saluran komunikasi (channel), 
komunikan (receiver), dan umpan balik (feedback). Komponen-komponen 
ini disempurnakan oleh Berlo dengan menambahkan hambatan atau 
gangguan (noise) yang juga berpengaruh terhadap keefektifan suatu 
proses komunikasi.  6 komponen inti komunikasi tersebut dijelaskan 
lebih jauh sebagai berikut:
1. Komunikator (Source); seorang komunikator harus mempunyai 

keterampilan dalam berkomunikasi yang baik, khususnya dalam 
penyampaian pesan dan penerimaan umpan balik.

2. Pesan (message); merupakan materi komunkasi yang disampaikan 
komunikator ke penerima mengenai suatu hal yang dianggap 
penting dan perlu dikomunikasikan.

3. Saluran komunikasi (channel); merupakan suatu media yang 
mewadahi pesan yang berasal dari komunikator ke komunikan.

4. Komunikan (receiver); merupakan penerima pesan yang disampaikan 
oleh komunikator.
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5. Umpan balik (feedback); merupakan respon atau tanggapan 
yang diberikan oleh penerima atau sumber dan diharapkan oleh 
komunikator.

6. Hambatan dan gangguan (noise); merupakan segala sesuatu yang 
mencegah tercapainya kesamaan pemahaman terhadap pesan dalam 
proses komunikasi (Hermawan, 2012). 

Penyalahgunaan Tenaga Listrik dan Sanksinya
Penyalahgunaan menurut KBBI adalah melakukan sesuatu yang 

tidak sebagaimana mestinya, menyeleweng. Dalam penelitian ini, peneliti 
akan menguraikan pengertian penyalahgunaan terhadap penggunaan 
tenaga listrik. Salah satu bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang 
menjadi pembahasan adalah pencurian listrik. Pencurian merupakan 
sebuah tindakan pengambilan sesuatu yang merugikan orang lain. 
Pasal 362 KUHP mengenai Tindak Pidana Pencurian menyebutkan 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Apabila kita 
lihat pengertian pencurian yang terdapat didalam pasal 362KUHP, sudah 
jelas pencurian tersebut sangat merugikan dan tidak sesuai dengan nilai 
keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan tindak penyalahgunaan berupa pencurian lainnya, 
pencurian listrik merupakan tindakan yang sulit dideteksi.Tindakan 
ini merupakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh pelanggan, 
sudah jelas bahwa hal ini merupakan tindakan pelanggaran hukum 
karena banyak dampak buruk dari perbuatan ini. Diantaranya adalah: 
(1) kebakaran karena terjadi hubungan singkat arus atau meledaknya 
transformator; (2) rusaknya alat-alat elektronik akibat drop tegangan; 
(3) kerugian PLN dengan nominal milyaran disetiap tahunnya; dan (4) 
bahkan hilangnya hak-hak masyarakat lain yang masih belum mendapat 
layanan listrik, karena daya listrik menjadi terbatas akibat tindakan 
pencurian listrik tersebut. Tindakan tersebut dimakan “pencurian listrik”, 
pencurian listrik merupakan tindakan melanggar hukum dan tindak 
tegas, hal ini tercermin dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
1985 tentang ketenagalistrikan Bab X Pasal 19-23. 
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Pembahasan
Hubungan antara Komunikator dan Pengetahuan Pelanggan

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa komunikator pada indikator 
pengetahuan memiliki hubungan yang sangat nyata dengan pengetahuan 
pelanggan pada indikator memahami, yaitu dengan nilai sebesar 0,581**.
Berdasarkan tabel di atas dapat diambil pengertian bahwa komunikator 
memang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengetahuan 
pelanggan. Semakin kredibel seorang komunikator, maka akan semakin 
tinggi pula tingkat pengetahuan pelanggan mengenai penggunaan listrik 
yang benar dan tidak menyalahgunakan listrik. Sesuai fakta yang terjadi di 
lapangan, komunikator yang dipilih memang memenuhi kelima variabel tadi. 
Komunikator dari PT bright PLN Batam memiliki kecakapan komunikasi 
yang baik, memiliki pengetahuan tidak hanya mengenai penggunaan listrik 
itu sendiri namun juga pengetahuan mengenai bagaimana berkomunikasi 
dengan pelanggan, didukung dengan sikap yang baik dan mencerminkan 
apa yang disampaikannya. Selain itu komunikator sosialisasi dari PLN Batam 
juga memiliki kondisi lahiriah yang baik yang memungkinkan pelanggan 
tidak sulit ketika berkomunikasi dengannya. Sistem sosial di lingkungan 
komunikator sendiri alias PT bright PLN Batam  memang telah diusahakan 
agar mendukung penggunaan listrik yang baik dan menghindari adanya 
penyalahgunaan listrik. 

Tabel 4.12 Uji Product Moment Komunikator & Pengetahuan Pelanggan

Komunikator
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan 

Kecakapan .565** .551** .254** .293**

Pengetahuan .581** .532** .227* .298**

Sikap .576** .532** .210* .327**

Kondisi Lahiriah -.212* -0.187 .228* -.254**

Sistem Sosial .555** .485** .217* .406**

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018

Hubungan antara Pesan dan Pengetahuan Pelanggan
Dari penelitian ini terlihat bahwa pesan pada indikator jelas 

dan dapat dimengerti memiliki hubungan yang sangat nyata dengan 
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pengetahuan pelanggan pada indikator mengingat, yaitu dengan nilai 
0,74**. Berdasarkan tabel di atas dapat diambil pengertian bahwa pesan 
memang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengetahuan 
pelanggan. Semakin sebuah pesan menarik, mudah diingat, memiliki 
hubungan, tidak bertentangan, dan jelas, maka akan semakin tinggi pula 
tingkat pengetahuan pelanggan mengenai penggunaan listrik yang benar 
dan tidak menyalahgunakan listrik. PT bright PLN Batam telah berusaha 
mengemas pesan mengenai penggunaan listrik ini semenarik mungkin. 
Pada kegiatan sosialisasi melalui radio dan TV serta roadshow to campus 
misalnya, PLN Batam memancing ketertarikan audiens/komunikan 
dengan cara menampilkan kasus-kasus yang sering dialami di kehidupan 
sehari-hari, mengadakan kuis, membagi-bagikan hadiah, menggunakan 
jingle yang enak di dengar, dan lain-lain. Dengan menampilkan kasus 
tersebut secara tidak langsung sudah memberitahukan kepada pelanggan 
bahwa pesan mengenai penggunaan listrik ini memiliki hubungan 
langsung dengan kehidupan pelanggan.Pesan yang disusun pun dikemas 
menjadi singkat, padat, dengan slogan-slogan tertentu sehingga menjadi 
lebih mudah diingat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pelanggan. Pesan 
diharapkan tidak bertentangan dengan persepsi pelanggan, sehingga PLN 
Batam selalu menjelaskan bagaimana dan apa manfaat menggunakan 
listrik secara benar, apa dampak yang timbul apabila menyalahgunakan 
listrik sehingga bagaimana hukumannya, dan sebagainya. 

Tabel 4.13 Uji Product Moment Pesan & Pengetahuan Pelanggan

Pesan
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan 

Menarik .559** .656** .250** .429**

Memiliki Hubungan .625** .579** 0.155 .605**

Mudah Diingat .500** .547** .303** .546**

Tidak Bertentangan .398** .432** .464** .281**

Jelas dan Dapat Dimengerti .674** .668** .300** .436**

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018

Hubungan antara Media dan Pengetahuan Pelanggan
Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa media pada indikator 

penghargaan saluran memiliki hubungan yang sangat nyata dengan  
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tingkatpengetahuan pelanggan pada indikator mengingat, yaitu dengan 
nilai sebesar 0,524**.  Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas maka 
dapat kita lihat bahwa media sangat berhubungan dengan tingkat 
pengetahuan pelanggan. Sebagian pelanggan lebih memilih media tatap 
muka, dan sebagian lagi lebih memilih media massa untuk mendapatkan 
tingkat pengetahuan. Hal ini sesuai dengan indikator berikutnya di mana 
apabila suatu media dihargai/disukai oleh seorang pelanggan, maka akan 
semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya terhadap penggunaan listrik 
yang benar. Media-media ini haruslah memungkinkan untuk terjadinya 
komunikasi dua arah, karena tanpa berkomunikasi dua arah, komunikator 
yakni bright PLN Batam tidak dapat mengetahui apakah si pelanggan 
telah memahami penggunaan listrik yang benar atau belum.Selain itu, 
media-media yang digunakan juga seharusnya minim gangguan agar 
pelanggan dapat memahami, mengingat, menerapkan, dan meneruskan 
pengetahuan yang didapatnya dari sosialisasi yang dilakukan.

Tabel 4.14Uji Product Moment Media & Pengetahuan Pelanggan

Media
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan

Tatap Muka .450** .411** 0.045 .456**

Media Massa .322** .265** 0.177 .229*

Penghargaan Saluran .520** .524** .264** .369**

Two Way Communication .341** .331** .201* .227*

Minim Gangguan 0.182 .227* .232* 0.089

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018

Hubungan antara Komunikan dan Pengetahuan Pelanggan
Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa komunikan pada aspek 

kecakapan memiliki hubungan yang sangat nyata dengan pengetahuan 
pelanggan pada tingkat memahami, yaitu dengan nilai 0,756**.
Berdasarkan tabel di atas dapat diambil pengertian bahwa komunikan 
memang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengetahuan 
pelanggan. Semakin kredibel seorang komunikan, maka akan semakin 
tinggi pula tingkat pengetahuannya mengenai penggunaan listrik yang 
benar dan tidak menyalahgunakan listrik. Komunikan yang dituju oleh 
bright PLN Batam perlu memiliki kecakapan, pengetahuan, dan sikap 
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berkomunikasi yang baik, serta memiliki kondisi lahiriah dan sistem 
sosial yang mendukung.

Tabel 4.15 Uji Product Moment Komunikan & Pengetahuan Pelanggan

Komunikan
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan

Kecakapan .756** .721** .310** .603**

Pengetahuan .699** .720** .274** .513**

Sikap .680** .734** 0.189 .679**

Kondisi Lahiriah -.202* -0.105 .361** -0.029

Sistem Sosial .634** .621** .246* .610**

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018

Hubungan antara Hambatan dan Pengetahuan Pelanggan
Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa hambatan pada indikator 

ekologis memiliki hubungan yang sangat nyata dengan tingkat 
pengetahuan pelanggan pada indikator menerapkan, yaitu 0,465**.
Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil pengertian bahwa hambatan 
memang memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengetahuan 
pelanggan.Namun hubungan ini kebanyakan dalam hal yang negatif. 
Semakin minim suatu hambatan maka akan semakin rendah pula tingkat 
pengetahuan pelanggan mengenai penggunaan listrik yang benar dan 
terdapat kemungkinan untuk menyalahgunakan listrik.

Tabel 4.16 Uji Product Moment Hambatan& Pengetahuan Pelanggan

Hambatan
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan

Sosio Antro Psikologis -.356** -.203* .428** -.195*

Semantis -.313** -0.170 .301** -0.153
Mekanis -0.189 -0.113 .366** -0.099
Ekologis -0.134 -0.061 .465** -0.021

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018
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Hubungan antara Umpan Balik dan Pengetahuan Pelanggan
Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa umpan balik pada indikator 

jelas dan dapat dimengerti memiliki hubungan yang sangat nyata dengan 
pengetahuan pelanggan pada indikator mengingat, yaitu dengan nilai 
sebesar 0,537**.Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa 
umpan balik memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengetahuan 
pelanggan.Semakin baik umpan balik yang disampaikan oleh seorang 
pelanggan, maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya 
mengenai penggunaan listrik yang baik dan benar. Tidak hanya sekedar 
mengetahui namun juga memahami, mengingat, menerapkannya, serta 
meneruskannya kepada orang lain. 

Tabel 4.17 Uji Product Moment Umpan Balik& Pengetahuan Pelanggan

Komunikan
Pengetahuan Pelanggan

Memahami Mengingat Menerapkan Meneruskan

Penyampaian Tanggapan .560** .584** .213* .483**

Menarik .424** .425** .326** .391**

Mudah Diingat .556** .572** .352** .532**

Tidak Bertentangan 0.160 .296** .347** 0.075
Jelas dan Dapat Dimengerti .537** .628** .283** .381**

Keterangan : * = berhubungan nyata, ** = berhubungan sangat nyata
Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2018

Penutup
Simpulan

Seluruh faktor komunikasi merupakan determinan atau berpengaruh 
terhadap pengetahuan pelanggan pada aktivitas sosialisasi pencegahan 
penyalahgunaan listrik yang dilakukan oleh PT bright PLN Batam di area 
pelayanan Nagoya. Urutan masing-masing faktor dari yang paling kuat 
beperngaruh hingga yang paling lemah pengarunya ialah sebagai berikut:
1. Komunikan (X4) memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, 
dengan nilai korelasi sebesar 0,756.

2. Pesan (X2) memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 
pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, dengan 
nilai korelasi sebesar 0,740. 
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3. Komunikator (X1) memiliki hubungan yang positif dan signifikan 
dengan pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, 
dengan nilai korelasi sebesar 0,581.

4. Umpan Balik (X6)  memiliki hubungan yang positif dan signifikan 
dengan pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, 
dengan nilai korelasi sebesar 0,537. 

5. Media (X3) memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 
pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, dengan 
nilai korelasi sebesar 0,524.

6. Hambatan (X5) memiliki hubungan yang positif dan signifikan 
dengan pengetahuan pelanggan pada sosialisasi penggunaan listrik, 
dengan nilai korelasi sebesar 0,465.

Saran
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan 

saran sebagai masukan sebagai berikut :
1. Bagi PT bright PLN Batam sebaiknya hambatan diusahakan 

seminimal mungkin, mengingat semakin tinggi hambatan yang 
dihadapi pelanggan maka semakin sulit pula ia untuk menguasai 
pengetahuan mengenai penggunaan listrik yang baik dan benar.

2. Bagi pelanggan PT bright PLN Batam sebaiknya memaksimalkan 
kemampuannya sebagai komunikan dan umpan baliknya terhadap 
PLN agar terhindar dari penyalahgunaan listrik. 
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Pendahuluan
Pemilihan Umum merupakan pilar demokrasi di negara Indonesia. 

Tetapi dalam penerapannya, tidak semua warga negara dapat 
menggunakan hak politiknya, contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yaitu PNS, TNI dan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sikap 
netralitas mereka dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif 
maupun pemilihan presiden. Pemilu merupakan wujud dari pesta 
demokrasi dan penerapan asas demokrasi dalam kehidupan masyarakat 
untuk menata keberlanjutan struktur organisasi bangsa dan negara 
sekaligus memilih wakil rakyat di lembaga legislatif dan pasangan 
presiden serta wakil presiden untuk memimpin negara ini. Pemilihan 
umum tersebut dilakukan dengan mekanisme yang jujur, adil, langsung, 
umum, bebas, dan rahasia. 

Voxpol Research and Consulting merilis temuan kepercayaan publik 
terhadap penyelenggara negara dalam perhelatan pesta demokrasi, 
pemilu 2019. Hasilnya. Kepercayaan publik terhadap Polri berkisar di 
angka 51-58 pesen. Sementara itu kepercayaan publik terhadap Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) mencapai 68 persen kemudian Badan Pengawas 
Pemilu atau Bawaslu 61 persen. Direktur Eksekutif Voxpol Research and 
Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti rendahnya kepercayaan 
publik terhadap kepolisian. Menurutnya kepolisian harus segera 
memperbaiki citranya agar kembali dipercaya masyarakat jelang pilpres 
2019. Pangi mengucapkan kepada wartawan bahwa ada beberapa kasus 
berkaitan dengan pemilu Korps Bhayangkara tanpa kelanjutan, yaitu 
viral oknum Polisi yang menggunakan yel-yel petahana, tetapi sekarang 
hilang begitu saja. Kemudian Pangi menambahkkan netralitas Polri dapat 
berpengaruh kepada kandidat petahana Jokowi di pilpres 2019. Selama 
netralitas Polri diragukan oleh publik, elektabilitas Jokowi akan tergerus 
secara perlahan. Jika netralitas Polri dapat ditata kembali pada tempatnya 
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maka, elektabilitas Jokowi akan naik. Jenderal Tito Karnavian selaku 
Kapolri telah berkali-kali menegaskan bahwa Polri dipastikan netral 
dalam pemilu 2019 dan jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi 
yang tegas mulai dari teguran hingga sanksi terberat yaitu pemecatan 
internal. (Sumber : https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pilkada-
pilpres/402739-Pengamat-Polri-Tidak-Netral-Elektabilitas-Jokowi-
Akan-Tergerus, dimuat tanggal 22/3/2019, pukul 23.15 WIB).

Kasus lain mengenai netralitas ASN adalah di Sukabumi, Jawa Barat. 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan ASN yang 
tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan umum legislatif dan 
pemilihan presiden 2019. ASN tersebut diketahui mendukung sekaligus 
menggiring orang lain untuk memilih salah satu calon anggota legislatif. 
hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang secara 
jelas telah disebutkan bahwa ASN dilarang berpolitik. Pada pasal 2 
huruf F menyatakan ASN harus netral, tidak berpihak pada kepentingan 
siapapun dalam hal pemilu. (sumber : https://m.detik.com/newsberita-
jawa-barat/d-4310683/bawaslu-jabar-temukan-asn-di-sukabumi-tidak-
netral-di-pemilu-2019, dimuat 21/11/2018, pukul 13.29 WIB).

Hal ini dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap Polri. 
Publik dapat memberikan persepsi yang buruk untuk Polri dan tidak 
mempercayai kinerja Polri. Padahal dalam misi Polri disebutkan bahwa 
Polri memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara 
mudah, responsif dan tidak diskriminatif. Publik tidak akan mempercayai 
hal tersebut karena netralitas Polri yang diragukan

Polri sebagai intitusi penegak hukum, pengayom dan pelindung 
masyarakat sebaiknya menjunjung tinggi netralitas dalam proses 
kontetasi politik, hal tersebut sangat berkorelasi dengan reputasi Polri 
di masa datang. Penilaian yang buruk mengurangi kepercayaan publik, 
sedangkan penilaian yang baik menambah keyakinan dan dukungan 
publik. Idealnya Polri tidak mendukung atau berpihak kepada salah satu 
kandidat paslon agar proses tersebut berjalan lancar, namun faktanya ada 
di beberapa daerah Polisi yang menjalankan tugasnya secara tidak adil 
dan cenderung memberikan keuntungan pada salah satu kandidat saja, 
tetapi banyak studi menunjukkan ketidaknetralan polri dalam hajatan 
politik tersebut. Paper ini mengguankan teori konstruksi sosial untuk 
melihat sejauhmana masyarakat melakukan tafsir atas Polri berkaitan 
dengan pelaksanaan hajatan polri, dan teori reputasi untuk menganalisis 
tingkat kepercayaan publik. Metode penelitian dilakukan dengan 
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pendekatan survey deskriptive kuantitatif kepada 70 orang responden 
dilakukan untuk melihat kecenderungan sikap masyarakat memberikan 
penilaian terhadap netralitas Polri

Pembahasan
1. Persepsi Tentang  Keberpihakan, Dukungan dan Deskriminasi 

Penelusuran melalui survey kuantitatif kepada 70 responden 
ketika ditanya tentang Polri suka mendorong masyarakat menyukai 
paslon tertentu, Sebanyak 53% responden menjawab sangat setuju 
dengan pernyataan bahwa polisi tidak mendorong masyarakat untuk 
mendukung memilih paslon tertentu. Menurut tuturan dari responden, 
mereka tidak pernah melihat polisi sedang memotivasi masyarakat untuk 
memilih salah satu paslon dengan memberikan harapan besar bahwa 
paslon tertentu memiliki potensi besar dalam memajukan dan prospektif 
terhadap kemajuan ekonomi Indonesia, kemampuan membangun 
stabilitas keamanan dan juga mengurangi angka pengangguran. 

Fakta lain menunjukkan sebanyak 52% responden mempunyai sikap 
positif dengan pernyataan bahwa polisi tidak secara aktif bergabung 
dalam kegiatan kampanye pemilihan presiden paslon tertentu. Menurut 
para responden, tidak pernah melihat adanya anggota polisi yang 
ikut kegiatan arak-arakan pawai, bila melihat polisi berada di tengah 
kerumunan masyarakat yang melakukan kampanye hanya sebatas 
melakukan pengamanan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar 
dan tidak di susupi dengan aksi provokator yang menimbulkan potensi 
kerusuhan dan tindakan anarkis

Hampir separuh lebih sebesar 55% responden sangat setuju dengan 
pernyataan bahwa polisi tidak menjelek-jelekkan pasangan calon tertetu. 
Hasil dari tuturan responden tersebut menunjukkan sifat neral yaitu, polisi 
tidak mencaci dan memaki paslon tertentu pada saat berlangsungnya 
kegiatan debat capres, tidak membuat viral pemberitaan buruk dari 
paslon tertentu, dan tidak mengolok paslon tertentu saat mengadakan 
kampanye. Bila ditelusri dalam akun sosial media yang dimiliki polisi 
pun sama sekali tidak ditemukan polisi menggunakan atau mengikuti 
menggunakan sebutan panggilan cebong dan kampret yang merupakan 
identitas khas relawan paslon.

Polisi dipersepsi oleh responden bukan penggemar fanatis salah 
satu paslon. Sebanyak 50% dari responden sangat setuju dengan 
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pernyataan bahwa polisi tsama sekali tidak pernah menggunakan atribut 
dari paslon tertentu baik dalam bentuk kaos, topi, sticker mobil atau 
identitas yang lainnya. Menurut keterangan dari responden sikap polisi 
menggambarkan netralitas yang kuat, polisi tidak memakai kaos yang 
bergambar wajah dari paslon tertentu atau tidak menggunakan pakaian 
yang berwarna senada dengan ciri khas dari paslon tertentu. Penggunaan 
identitas melambangkan kecintaan luar biasa terhadap kandindar, 
bahkan cenderung menjadi sebuah kebanggaan. 

Gambaran sikap tentang polisi mendorong untuk anggota keluarganya 
menyukai dan memilih paslon tertentu 45% responden setuju dengan 
pernyataan bahwa polisi tidak mempersuasi keluarga untuk mendukung 
paslon tertentu. Menurut responden, responden tidak pernah melihat 
anggota polisi tidak mempersuasi anggota keluarganya untuk menjadi 
tim sukses dari paslon tertentu misalnya dengan memberikan kaos atau 
atribut lain yang merupakan ciri khas dari paslon tertentu untuk dipakai 
oleh pasangan, ayah/ibu, kakak/adik dan saudara lainnya.

Sikap positif tercermin dari hasil riset yang dilakukan dimana 
sebanyak  50%  responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa 
polisi memberikan sanksi yang sama terhadap tim sukses dari paslon 
yang melanggar hukum atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut 
keterangan dari responden contoh dari pelanggaran hukum tersebut 
yaitu, bila  tim sukses dari paslon manapun berkampanye diluar jadwal 
yang ditetapkan, tim sukses dari paslon manapun menghina seseorang 
dari agama, suku, ras, golongan dan melakukan adu domba antar paslon, 
tim sukses menjanjikan sejumlah uang terhadap masyarakat agar memilih 
paslonnya polisi tidak segan segan untuk memperingatkan bahkan 
menegur, bila peringatan tak diindahkan maka polisi akan mengambil 
langkah tegas sesuai dengan prosedur

Angka 48% menggambarkan penilaian responden bahwa polisi 
memberikan standar yang sama terhadap tim sukses dari paslon manapun 
saat mengajukan izin berkampanye. Menurut penjelasan dari responden 
contoh dari prosedur perizinan tersebut ialah pihak tim sukses atau 
pemimpin kelompok mengajukan permohonan berkampanye secara 
tertulis dan disampaikan langsung kepada pejabat polri sesuai tingkat 
kewenangannya, bila sudah diterima oeh pihak kepolisian akan di teliti 
kebanaran dan kelengkapannya jika belum lengkap akan di berikan waktu 
untuk melengkapi, permohonan tersebut juga dilampiri dengan jadwal 
kampanye dari KPU dan surat keputusan atau surat penunjukan tentang 
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tim kampanye yang telah ditetapkan paslon, dan beberapa lampiran 
perincian penggunaan kendaraan, jumlah massa, rute kampanye serta 
susunan acaranya.

Responden sebanyak 58% sangat setuju dengan pernyataan polisi 
siap menjaga kegiatan kampanye dari semua paslon. Menurut keterangan 
dari responden pada saat paslon manapun berkampanye, polisi tetap 
menjalankan tugasnya untuk menjaga kegiatan kampanye tersebut tetap 
kondusif bebas dari penebar hoax atau pemicy kerusuhan. Semua sumber 
informasi mengakui melihat keberadaan polisi saat kampanye dari paslon 
manapun  tetapi hanya bertugas mengamankan jalannya kampanye serta 
melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar berjalan lancar.

Survey menggsmbarkan 55% responden sangat setuju dengan 
pernyataan bahwa polisi tidak membantu menyebarkan materi 
kampanye dari salah satu paslon di media sosialnya. Menurut tuturan 
dari responden bentuk dari netralitas pada hal ini yaitu, anggota polisi 
tidak merekam, ataupun menerima catatan materi dari paslon tertentu 
dan menyebarkan di media facebook, twitter, instagram dan media sosial 
lain yang dimilkinya.

Aparat ang netral tidak hanya independen dalam menjaga situaso 
kondusif saat pilpres, namun juga tidak diperbolehkan terlibat dalam 
kegiatan organisasi politik sebagai simpatisan atau pengurus,  sebanyak 
54% responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa polisi tidak 
menjadi pengurus anggota tim sukses dari paslon tertentu.Menurut 
tuturan dari responden, saat anggota polisi diberi tawaran untuk 
bergabung dengan tim sukses salah satu paslon dengan imbalan yang 
tinggi, seorang anggota polisi tetap tegas untuk menolak tawaran tersebut 
demi kesejahteraan bersama dan menjaga netralitasnya.

Polisi yang mengusung tagline promoter (profesional, moderen, 
terpercaya) harusnya netral dimanapun dan kapanpun bertugas, polri 
dilarang keras menyebarkan paham, mengevaluasi kontenstan pilpres. 
Berdasarkan penilain tersebut 55% responden sangat setuju dengan 
pernyataan bahwa polisi tidak menjadi pembicara/narasumber dari 
kegiatan kampanye paslon tertentu. Hasil dari keterangan para responden 
untuk menunjukkan bahwa polisi itu netral maka, polisi tidak menjadi 
narasumber dari acara sosial yang diadakan oleh satu paslon untuk 
kegiatan kampanyenya, polisi tidak menjadi pembicara pada saat salah 
satu paslon mengadakan syukuran untuk kepentingan kampanye, polisi 
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tidak menjadi panitia dalam pelaksanaan program dari paslon tertentu.
Dalam menggunakan akun sosial media pun polisi diminta 

untuk tetap menjunjung azas netralitas 52% responden sangat setuju 
bahwa polisi tidak meng-update status kegiatan kampanye dari salah 
satu paslon. Menurut para responden sifat netral polisi pada hal ini 
contohnya, anggota polisi tidak pernah update status sedang mengikuti 
kegiatan kampanye dari salah satu paslon dengan caption seperti 
#2019GantiPresiden yang menunujukkan bahwa anggota polisi tersebut 
mendukung paslon tertentu karena pada saat kampanye polisi hanya 
bertugas untuk mengamankan jalannya kampanye dari semua paslon.

Komunikasi personal melalui aplikasi chating whatsaap juga menjadi 
salah satu indikator pengukuran netralitas polri separuh responden 
menilai polisi atau 50% responden sangat setuju dengan pernyataan 
bahwa polisi tidak membantu untuk broadcast salah satu paslon di grup 
whatsapp yang dimiliki. Menurut responden contoh dari pernyataan 
ini adalah seorang anggota polisi yang menerima sebuah informasi 
mengenai paslon tertentu tidak membantu untuk mem-broadcast atau 
tidak ikut serta mempromosikan hal tersebut ke grup whatsapp yang ada, 
polisi juga tidak berusaha membantu untuk merekrut tim sukses paslon 
tertentu melalui grup-grup whatsapp.

Sebagai sarana promosi leaflet sangat ampuh digunakan untuk 
menyebarkan secara cepat tentang salah satu keunggulan dan potensi 
kandidat agar dipilih, sebanyak 52% responden sangat setuju dengan 
pernyataan bahwa polisi tidak menyebarluaskan leaflet dari pasangan 
calon tertentu. Menurut responden, tidak pernah melihat adanya anggota 
polisi yang sedang membagikan alat peraga kampanye seperti contoh 
surat suara yang berisi himbauan untuk memilih tentang paslon tertentu 
di tunjukkan dengan hanya memunculkan satu nama paslon yang harus 
di pilih sedangkan yang lainnya kosong.

Kontestasi politik sangat rawan dengan munculnya praktik hoax 
atau propaganda Polisi di harapkan untuk terus konsisten dan profesional 
alam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan pilpres. Sebanyak 
69% responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa polisi tidak 
melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon tertentu. 
Sama sekali polisi tidak pernah melakukan ujaran kebecian baik secara 
offline maupun menggunakan media online.Menurut keterangan dari 
para responden, mereka tidak pernah melihat adanya kegiatan black 
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campaign oleh anggota polisi contohnya polisi yang mengatakan ada 
paslon yang keturunan komunis, memiliki rekam jejak buruk di masa 
lalu yaitu terlibat penculikan, atau kriminalitas seperti pembunuhan.

Sikap euforia dan kesenangan yang berlebihan terhadap publik 
figur selebiritis atau politik harus terus di jaga polisi saat bertugas, lebih 
lebih saat kontes politik pilpres. Polisi tidak diperbolehkan berfoto 
dengan andidat dan kemudian menyebarkanya melalui sosmed atau 
whatsaap, apalagi berpose dengan simbol tangan yang menyukai salah 
satu kandidat. Sikap masyarakat relatif kurang positif dengan pertanyaan 
tersebut, sebanyak 38% responden setuju dengan pernyataan bahwa 
polisi tidak melakukan foto bersama dengan paslon tertentu. Menurut 
jawaban responden, meyakini bahwa polisi selalu netral, anggota polisi 
tidak berselfie dengan salah satu paslon dan kemudian diunggah ke akun 
sosial medianya. Namun ada beberapa yang meragukan polisi netral 
dalam hal ini.

Fasilitas negara yang dimiliki oleh institusi polri harusnya dapat 
digunakan secara adil oleh semua masyarakat. Temuan penelitian 
menunjukkan  43% responden sangat setuju dengan pernyataan 
bahwa polisi tidak menyediakan fasilitas kepada paslon tertentu untuk 
kampanye. Dari keterangan para responden, tidak ada anggota polisi 
yang memberikan fasilitas berupa tempat untuk kampanye contohnya 
meminjamkan aula, mobil maupun lapangan yang merupakan milik 
Negara untuk kegiatan kampanye dari paslon tertentu.

Angka yang tinggi menunjukkan sikap yang berkaitan dengan 
keberimbangan polisi saat memberikan pernyataan ke publik 60% 
responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa polisi tidak 
memberikan pernyataan yang tidak berimbang berkaitan dengan salah 
satu paslon pada saat menggelar press conference.Menurut keterangan 
dari para responden polisi tidak pernah memberikan pernyataan 
yang berbeda dengan realitanya berkaitan dengan salah satu paslon di 
kegiatan press conference, polisi selalu memberikan pernyataan yang 
jujur berdasarkan fakta-fakta yang ada dan polisi tidak memberikan 
pernyataan yang merupakan wujud dari pembelaan terhadap salah satu 
paslon. Dari tuturan responden contoh dari memberikan pernyataan 
yang tidak berimbang adalah anggota polisi menyatakan bahwa paslon 
tertentu memiliki prestasi seperti telah berhasil memimpin pada periode 
lalu, sedangkan paslon lainnya tidak disebutkan prestasinya.
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2. Menjaga Reputasi Pasca Kontestasi 
Reputasi memegang peranan signifikan dalam menumbuhkan 

kepercayaan dan komitmen publik. Reputasi terbangun dari sikap 
dalam bentuk persepsi atau penilaian yang menggambarkan kesukaan 
atau ketidaksukaan pada orang, institusi atau objek. Menurut Jalaluddin 
Rakhmat (2011 : 50) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 
atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memiliki keterkaitan 
dengan reputasi. Reputasi merupakan proses rasional yang melibatkan 
komponen emosional karena pada dasarnya reputasi merupakan persepsi 
tentang tingkat kekaguman, perasaan-perasaan positif, dan kepercayaan 
atau keyakinan yang dimiliki seorang individu terhadap orang lain, 
organisasi, industri, bahkan Negara (Warta, 2017 : 13). Pengalaman yang 
positif akan mengasosiasikan pada rujukan penilaian positif, sedangkan 
pengalaman negatif akan selamanya menjadi penanda untuk penilaian 
yang buruk serta hilangnya sebuah kepercayaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pandangan 
publik tentang netralitas polri mayoritas menunjukkan pandangan 
yang baik atau polisi di persepsi netral oleh responden. Hal ini menjadi 
modal sosial yang positif bagi institusi polri. Polri akan semakin kuat 
menancapkan kesan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat yang 
adil dan tidak berpihak. Netralitas sangat penting karena menentukan 
keberhasilan sebuah pesta demokrasi yang di selenggarakan oleh suatu 
Negara. Menurut artikel dari Jurnal UII oleh Teguh Soedarsono, yang 
berjudul : Netralitas Polri dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif 
Pendidikan Kewarganegaraan, menyatakan bahwa, “Netralitas dapat 
diartikan sebagai suatu sikap tidak secara aktif dan pasif memberi 
dukungan pada kelompok atau partai politik yang memiliki kepentingan 
dalam pemenangan pemilu”. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan 
pada 70 orang resonden 94% responden mengatakan bahwa Polri 
netral, Contohnya dengan tindakan Polri yang profesional dalam 
penyelenggaraan Pemilu 2019, dimana polisi tidak menunjukkan 
kesukaan melalui penggunaan kaos dan atribut kampanye lainnya, serta 
tidak mendorong masyarakat atau keluarga untuk memilih salahsatu 
kandidat 

Sayangnya hasil tersebut tidak sempurna, masih terdapat 6% 
responden yang mengatakan bahwa Polri tidak netral, salah satunya 
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ditunjukkan dengan adanya responden yang melihat unggahan dari 
anggota Polri yang berfoto dengan kandidat Presiden tertentu

Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial yang dicetuskan oleh Peter L. 
Berger dan Thomas Luckman, secara esensial mengandung pemahaman 
bahwa kenyataan atau realitas dibangun secara sosial melalui tindakan 
dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Tindakan dan interaksi 
yang dimaksud digambarkan dengan apa yang terjadi ketika orang atau 
masyarakat berinteraksi satu sama lain, dan ada sangkut-pautnya dengan 
sebuah organisasi (Warta, 2017 : 24-25). Maksud dari Teori Konstruksi 
Sosial ini adalah masyarakat dapat fakta polisi mengunggah foto bersama 
kandindat paslon akan membentuk persepsi yang negatif bersumber dari 
apa yang telah mereka lihat, kemudian tindakan yang mereka terlebih  
menyebarkan hal tersebut ke orang lain, setelah tersebar luas, apalagi tidak 
ada sangsi atau teguran yang keras dari institusi. Bila dikaitkan dalam 
konteks Kepolisian mengenai kasus penyebaran informasi Polisi tidak 
netral dalam Pemilu yang diunggah oleh suatu akun instagram, dalam 
video tersebut,mengesankan bahwa anggota Polri tidak netral dengan 
membagikan  kepada warga dan samar-samar terdengar suara yang 
mengatakan “dari bapak Presiden”. Namun setelah adanya penyelidikan 
lebih lanjut, dapat ditegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan 
pembagian zakat kepada fakir miskin dan buruh oleh Presiden di bulan 
Ramadhan 28 Juni 2017 dan anggota Polisi melakukan pengaman agar 
pembagian zakat tersebut berjalan lancar tanpa kericuhan. Jika tidak 
ada penyelidikan lanjut oleh pihak Kepolisian maka masyarakat akan 
menganggap isu ini benar dan tertanam dalam benak, dan memperkuat 
keraguan mereka pada netralitas polri. Persepsi tersebut akan menyebar 
dari satu orang ke orang lain (viral di sosial media) sehingga orang lain 
akan terpengaruh untuk mengikuti persepsi tersebut. Implikasi dari teori 
konstruksi sosial yang berkaitan dengan reputasi institusi, ialah :
1. Orang-orang menafsirkan apa yang di lihat dan di dengarnya serta 

membentuk persepsi tersendiri tentang institusi / perusahaan, 
artinya mereka yang mendengar Polisi memiliki reputasi negatif 
cenderung akan memiliki persepsi yang negatif juga dan sebaliknya. 
Masyarakat memiliki persepsi bahwa Polisi sebagai lembaga yang 
netral karena tidak pernah melihat secara langsung anggota Polisi 
yang menunjukkan sikap tidak netralnya seperti memasang bendera 
suatu partai politik di halaman rumah, memakai kaos atribut parpol 
atau kandidat Presiden dan menempelkan stiker bergambar logo 
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suatu partai politik di pintu atau kaca rumah.
2. Reputasi merupakan gambaran status sosial yang mereka berikan. 

Ketika masyarakat mempunyai persepsi yang buruk terhadap suatu 
instansi / lembaga seperti Polri maka reputasi yang terbentuk sebagai 
status sosial yang akan diberikan untuk Polri adalah hal-hal yang 
buruk pula, dan sebaliknya. Bila masyarakat pernah melihat anggota 
Polisi melakukan kejahatan kriminal, asusila maupun mengedarkan 
narkoba, masyarakat cenderung menggeneralisasi semua Polisi 
buruk.
Mereka bertindak atas dasar persepsi yang tertanam kuat pada 

institusi / perusahaan. Persepsi akan membuat masyarakat memiliki 
penilaian terhadap Polri, jika sejak dahulu Polisi sudah dinilai tidak netral 
maka selamanya akan dinilai tidak netral atau buruk di mata masyarakat. 
Namun persepsi buruk ini dapat berubah apabila masyarakat melihat 
secara langsung Polisi konsisten menunjukkan sikap positifnya, dapat 
berupa prefesionalisme kerja Polri pada saat mengamankan jalannya 
pawai semua paslon. Humas dituntut untuk memainkan perannya secara 
cerdas dan stratejik mempertahankan reputasi yang bersumber dari 
merubahelemen sikap negatif menjadi elemen sikap positif yang disebut 
dengan melakukan PR Transfer Process. Menurut Frank Jeffkins dalam 
Kusumastuti (2004: 25) mengklasifikasikan empat kondisi kecenderungan 
publik yang dihadapi oleh humas, sebagai berikut: Proses Transfer Dalam 
Humas Positif Negatif 

Gambar 1 : Proses Transfer Public Relations

Apa yang berkembang dalam persepsi dapat menumbuhkan empat 
elemen negatif, karena ketidaktahuan masyarakat tentang latar belakang 
tindakan yang dilakukan polisi, akan mendorong sikap apatis, apatisme 
yang berlebihan melahirkan prasangka, prasangka yang jelek dan terus 
menerus berkembang akan memicu munculnya permusuhan. Dalam 
konteks ini Humas harus mengambil langkah preventif dan rehabilitatif 
dalam rangka mengembalikan reputasi polri menjadi lebih positif atau 
mempertahankan reputasi agar terus baik.
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Humas Polri disebut juga dengan humas non profit. Artinya humas 
Polri dalam mencapai tujuan tidak berorientasi pada keuntungan yang 
bersifat materiil (Morissan, 2010 : 89). Berbeda dengan humas organisasi 
profit dimana kegiatannya berupaya meningkatkan laba perusahaan 
(Morissan, 2010 : 86). Humas dalam organisasi pemerintahan berfungsi 
sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan masyarakat, untuk 
menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan menerima umpan 
balik untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan organisasi. Seiring 
dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik Polri, 
dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, divisi humas Polri 
bertanggung jawab memberi penjelasan kepada masyarakat. Disamping 
itu adanya kebutuhan para anggota Polri untuk menerima masukan dari 
masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh 
partisipasi dan dukungan masyarakat (Moore, 2000 : 131). Kebutuhan akan 
informasi yang transparan dapat dialukan dengan mengelola komunikasi 
organisasi yang baik,  yang bertujuan agar perusahaan dapat menyampaikan 
maksud dan kebijakan kepada segenap publik yang dimiliki (eksternal dan 
internal), sekaligus menerima respons dan menindaklanjuti dalam waktu 
mendatang guna memperoleh penyesuaian-penyesuaian dengan publiknya. 
Hal ini dikarenakan perusahaan akan sulit untuk berkembang dengan baik 
jika tidak menjalin komunikasi dengan publiknya. Aktivitas komunikasi 
ini harus dikelola dengan baik dan sistematis. Untuk dapat melaksanakan 
hal tersebut maka praktisi memiliki peran stratejik untuk dapat mengelola 
dengan baik. Humas merupakan suatu “management of communication 
between an organization and its public” (Grunig & Hunt, 1984 : 6). Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa public relations merupakan bagian 
penting dalam organisasi yang menangani tindakan komunikasi antara 
perusahaan dengan publik yang ada.  Hasan (2010 : 95) mengenalkan istilah 
komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan 
pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Dalam 
hal ini humas di harapkan terus mengembangkan inisiatif untuk menjalin 
komunikasi dua arah yang intensif dengan maksud agar komunikasi yang 
dijalankan lebih egaliter dan mampu menumbuhkan motivasi kepada publik 
untuk merasa ikut serta membawa nama baik suatu organisasi, sehingga 
reputasi polisi selalu terus terjaga dengan baik bebas dari prasangka yang 
cenderung memberikan danmpak negatif pada polri. Pembangunan reputasi 
dapat menggunakan Matrik Identitas dan Reputasi. 
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Gambar 2 : Corporate Brand Identity and Reputation Matrix 
(Urde & Greyser, 2014, p. 24)

Menurut Christian Hoffmann, (2015 : 13) Pembangunan reputasi yang 
kuat untuk menghilangkan prasangka negatif publik atas ketidaknetralan 
polri dapat dmulai dengan memperkuat aspek internal seperti polisi 
yang profesional menjalankan tugas (willingness to support) membantu 
masyarakat tanpa diskriminasi dan tidak berpihak, serta menjadikan 
sikap profesional modern terpercaya sebagai nilai organisasi yang kuat 
(resposibility), dan dilakukan secara terus menerus selama bertugas 
(reliability). Bisakah polisi melakuka itu? Humas berperan aktif untuk 
menginternalisasikannya ke dalam setiap personil polri, melakukan 
komunikasi dua arah, memotivasi personil, serta selalu menumbuhkan 
kepercayaan terus menerus untuk menjalankan tugas dan profesi secara 
profesional (Recognissability). Bila hal tersebut dilakukan dengan penuh 
kesadaran tanggung jawab dan tidak ada pelanggaran sedikitpun seperti 
polisi menunjukkan kesenangan terhadap salah satu paslon secara terbuka 
dan mempengaruhi sikap seseoarngdalam memilih, maka polisi akan 
berkembang menjadi personil dan institusi yang kredibel (credibility). 
Pembangunan reputasi dengan mengedepankan elemen diatas harus 
terus dilakukan polri, dikomunikasikan secara terbuka baik melalui 
pendekatan komunikasi dua arah secara langsung berkaitan dengan 
Nilai (visi mis), menjalin relasi yang baik dalam bentuk bersikap ramah, 
empati, simpati, kesediaan membantu tanpa pandang bulu, dan selalu 
berada dalam posisi mengayomi dan melindungi publik, menciptakan 
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kondisi keamanan dan ketertiban yangstabil akan memperkuat reputasi 
polisi yang baik (meaningfull), tidak diragukan kerja profesionalnya 
(trustworthiness), dan memiliki identitas yang kuat sebagai penegak 
keamanan dan ketertiban di Indonesia (Differentiatiation). Evaluasi 
pencapaian reputasi polisi dapat dilakukan dengan pendekatan 
Reputation Institute Model to Assess Media Coverage (2005 : 21)

Gambar 3 : Reputation Institute Model to Assess Media Coverage

Indikator pencapaian reputasi dapat dilihat dari kualitas pemberitaan 
dimedia massa dan online tentang Polisi. Apakah tema polisi menjadi 
memiliki daya jual yang tinggi? Bukan karena polisi terlibat dan 
menggunakan narkoba, bukan polisi sebagai perilaku kriminalitas yang 
menjadi unsur nilai berita populer (prominence), tetapi polisi dengan 
segudang prestasi sebagai angle (tone) positif yang menarik. 

Hardnews atau Softnews yang menulis dan mengilustrasikan 
polisi sebagai institusi penegakhukum yang benar benar netral tak 
berpihak, keberadaannya yangberhasil mengawal dan mengamankan 
penyelenggaraan pilpres juga menjadi  Nilai positif pengukur 
keterkesanaan media pada tugas dan kiprah polisi (Impresion). Banyak 
foto viral saat polisi bertugas mengamankan pengumuman hasil pilpres 
meghalau pendemo brutal dan anarkis, dengan sentuhan icing device 
persuasive strategy menjadi salah satu bentuk kesan positif publik 
terhadap komitmen polri saat pilpres. 
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Gambar 4
Sumber

https://akurat.co/news/id-631676-read-vi-
ral-potret-para-anggota-brimob-kelelah-

an-usai-amankan-gedung-bawaslu

Gambar 5 
Sumber

https://lifestyle.okezone.com/
read/2019/05/22/196/2059043/dari-salat-hingga-
video-call-anak-potret-anggota-polisi-di-aksi-22-

mei-yang-bikin-terenyuh

Bila komponen media impression sebagai salah satu alat pengukur 
reputasi menunjukkan indikator atau tren positif, anggapan bahwa reputasi 
polisi dan polri yang buruk dan tidak  netral adalah tidak benar. Humas 
bertugas untuk di tuntut kreatif mengahdirkan nilai berita yang positif 
menjual, menunjukkan identitas yang memperteguh visi misi polri yang 
profesional modern terpercaya dengan menngunakan elemen reputasi 
yang menjual seperti performa kepemimpinan kapolri (performance), 
inovasi yang dilakukan saat menjalankan tugas (inovation), tanggung 
jawab kuat mengamankan, melindungi dan mengayomi masyarakat 
(Citizenship), menjaga martabat dan etika yangbaik saat bertugas 
(Governance), personil yang tangguh, berdedeikasi dan komit pada tugas 
(Product), serta komitmen dan penghargaan lembaga pada keamanan 
personil saat bertugas (workplace).

Penutup
Netralkah Polisi dalam Pilpres 2019? Dari hasil riset yang dilakukan 

menunjukan bahwa polisi sangat netral saat bertugas hal tersebut 
ditunjukkan dengan mayoritas responden memiliki sikap positif 
berkaitan dengan pertanyaan polisi tidak melakukan kampanye hitam, 
polisi tidak menjelek jelekan salah satu paslon, polisi tidak menggiring 
opini dan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu kandidat 
yang disukainya, termasuk polisi tidak kut membantu menyebarkan alat 
peraga salah satu kandidat. Dalam perspektif reputasi dimana elemen 
pengukur utama adalah persespi responden bernilai positif terhadap 
institusi polri, meski terdapat beberapa sikap yang negatif namun 
tidak terlalu signifikan atau angkanya kecil. Alat ukur evaluasi juga 
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bisa menggunakan pendekatan media impressian dan reputasi, dimana 
pemberitaan cenderung lebih banyak menambilkan tone polisi yang 
positif.
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Analisis Isi Pesan Lakukan Sesuatu Untuk Menghentikan 
Kekerasan pada Iklan KEMENDIKBUD Versi “Hentikan 

Kekerasan! Remaja Juga Bisa – PSA Indonesia.”

Alma Mandjusri, dan Salsabila Nail Adila

Pendahuluan 
Tindakan kekerasan, kadang kala terjadi di lingkungan sekitar 

kita tanpa kita sadari. Banyak berita tentang anak-anak yang dipukul, 
ditampar, disiksa, bahkan sampai kasus ekstrem seperti pembunuhan 
terhadap anak, dan biasanya pelakunya justru seringkali orang yang 
paing dekat dengan korban, seperti guru, keluarga, terutama orang 
tua. Di satu sisi, masih ada yang menganggap bahwa menghukum anak 
dengan kekerasan bisa dibenarkan untuk alasan mendidik anak supaya 
tidak melakukan perbuatan yang tidak diharapkan oleh orang tua. Di 
seluruh dunia, tindakan kekerasan terhadap anak tidak memandang 
kelas, status sosial, ekonomi dan budaya.  

Berdasarkan laporan “Global Report 2017: Ending Violence in 
Childhood” sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 
tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline) 
atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat 
data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 
sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan 
pengasuh (2011-2016). Kasus terbanyak terjadi pada 2013, yaitu 931 
kasus kekerasan anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 
kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 kasus di 2016. Secara khusus, 
Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia— yang dilakukan pada 
kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan sebelum umur 
18 tahun— mengidentifikasi dampak kesehatan yang muncul akibat 
tindakan kekerasan. Perilaku yang dominan adalah merokok dan mabuk, 
selain keinginan menyakiti diri dan bunuh diri. Kekerasan fisik terhadap 
anak laki-laki berdampak pada perilaku merokok sebanyak 78 persen 
dan mabuk sebanyak 33 persen. Sementara pada perempuan adalah 
mabuk (14 persen), menyakiti diri sendiri (6,06 persen), dan merokok 
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5,69 persen. Di sisi lain, kekerasan emosional akan berdampak pada 
perilaku merokok (57.5 persen) dan mabuk (42,7 persen) pada anak laki-
laki. Sedangkan pada anak perempuan adalah menyakiti diri sendiri 42,9 
persen, mencoba bunuh diri 34,4 persen, terpikir bunuh diri 32,6 persen, 
merokok 13,51 persen, dan mabuk 13,18 persen. Dampak kekerasan 
terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. 
(sumber Scholastica Gerintya - 21 November 2017, artikel “73,7 Persen 
Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri”, https://
tirto.id/cAnG, diakses 06 Juli, 2019, 14:43 WIB) 

Data dari UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai 
dampak perlakuan kejam terhadap anak dari 178 studi. menggolongkan 
dampak kekerasan terhadap anak ke dalam empat area, yaitu kesehatan 
fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap 
pendidikan dan ketenagakerjaan.

Sumber : https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-
rumahnya-sendiri-cAnG

Data terkini dari kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) memaparkan hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di 
bidang pendidikan selama Januari hingga April 2019, memperlihatkan 
bahwa pelanggaran mayoritas terjadi pada kasus perundungan, 
yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. 
Selain itu, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh KPAI, korban 
kekerasan psikis dan  bullying  masih tertinggi, anak korban kebijakan 
dan kekerasan fisik berada di posisi kedua, dan kasus terendah adalah 
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korban pengeroyokan dan kekerasan seksual. Mayoritas kasus terjadi di 
jenjang pendidikan SD sederajat, yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 
67 persen. Jenjang SMP sebanyak 5 kasus, SMA sebanyak 6 kasus, dan 
perguruan tinggi sebanyak 1 kasus.             ( Lisye Sri Rahayu, https://news.
detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-
april-2019-masih-tinggi, Kamis, 02 Mei 2019, 13:28 WIB, diakses Rabu, 
04 Juli 21:26 WIB)      

Kasus kekerasan pada anak di Indonesia, yang masih tergolong 
tinggi ini mendorong KEMENDIKBUD meluncurkan iklan layanan 
masyarakat, melalui laman official account Sahabat Keluarga di 
platform YouTube pada 26 Januari, tahun 2018 dengan judul tagar, 
#KeluargaHebat #KeluargaTerlibat #CerdasBerkarakter dan judul Iklan 
“Hentikan kekerasan! Remaja juga bisa – PSA Indonesia” dengan durasi 
selama 2 menit. Iklan layanan masyarakat ini merupakan hasil adaptasi 
dari kampanye untuk menghentikan kekerasan Bell Bajou (ring the bell) 
di India yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

Sahabat Keluarga sendiri adalah nama sebuah laman yang dibangun 
oleh  KEMENDIKBUD untuk mensosialisasikan visi dan misi dari 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, yaitu “Terbentuknya 
insan serta ekosistem pendidikan keluarga yang berkarakter dengan 
berlandaskan gotong-royong”. Laman Sahabat Keluarga ini diharapkan 
dapat terbangun ekosistem pendidikan, yang terdiri atas orang tua, 
kepala sekolah, guru, komite sekolah, dewan pendidikan, pegiat 
pendidikan dan masyarakat keseluruhan, yang cerdas dan berkarakter. 
Melalui laman ini pula, diharapkan orang tua dapat memperolah praktik 
baik pendidikan keluarga dan menularkannya ke orang tua lain, sehingga 
dapat menjadi fasilitsa belajar bersama. Orang tua diharapkan dapat 
belajar dari pengalaman orang tua lain yang berhasil mendidik anak-
anaknya. (Sumber:https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/ laman/
index.php?r=tpost/xview&id=39) 

Di laman Sahabat Keluarga, diberikan penjelasan mengapa masalah 
tindak kekerasan masih sering terjadi di dekat kita, penyebabnya karena 
di sekitar kita banyak orang baik tetapi diam ketika sesuatu yang buruk 
terjadi. Oleh karena itu KEMENDIKBUD melalui iklan, “Hentikan 
kekerasan! Remaja juga bisa – PSA Indonesia,” mengajak masyarakat 
untuk melakukan sesuatu ketika kekerasan terjadi di lingkungan tempat 
tinggalnya. Anak dan remaja juga bisa melakukan hal itu seperti Budi 
(tokoh dalam iklan) dan teman-temannya dalam iklan tersebut. Namun 
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demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 
1. Pergi ke tempat kekerasan terjadi dengan jumlah orang yang 

cukup untuk menjamin keamananmu; 
2. Ketuk gerbang atau pintu atau bunyikan bel agar pelaku keluar 

dari rumah sehingga harus menghentikan tindak kekerasan 
yang sedang dilakukannya;

3. Ketika pelaku keluar menemuimu, bicaralah dengan sopan 
tentang sesuatu yang tidak berhubungan dengan kekerasan 
yang terjadi. 

Dengan tidak secara langsung berbicara tentang kekerasan, kita 
membantu pelaku untuk lebih tenang, tidak membuatnya semakin 
marah dan akan menyadarkannya bahwa orang lain mengetahui apa 
yang dia lakukan. 

Pembahasan 
Penulis memilih Iklan KEMENDIKBUD “Hentikan kekerasan! 

Remaja juga bisa – PSA Indonesia,” sebagai objek penelitian karena 
ide ceritanya mencerminkan budaya yang ada di masyarakat kita. 
Lingkungan perumahan yang padat,   warga yang enggan membantu 
karena merasa tidak sopan dan merasa tidak punya kepentingan untuk 
mencampuri urusan rumah tangga orang. Munculnya tiga orang 
pemuda yang berinisiatif menghentikan kekerasan dengan cara mencoba 
mengalihkan perhatian si pelaku kekerasan, menjadi sebuah paduan 
cerita yang menarik untuk dikaji.   

Iklan Public Service Announcement (PSA) ini telah tayang di laman 
Sahabat Keluarga sejak tahun 2018, mendapat 4100 subscriber, telah 
ditonton oleh viewers sebanyak 13.766 kali, mendapat 650 likes dan hanya 
mendapat 2 dislikes. Mendapatkan 19 komentar yang semuanya positif 
dan menganggap iklan ini bisa dijadikan contoh tindakan bila terjadi hal 
yang sama di lingkungannya.   

Dalam menganalisis isi pesan pada Iklan KEMENDIKBUD 
“Hentikan kekerasan! Remaja juga bisa – PSA Indonesia,” penulis mencoba 
mengungkap faktor terkuat dari isi pesan, komponen yang menjadi 
kunci dan isi pesan mana yang paling berdampak dan mengapa. Untuk 
dapat memahami pesan itu sendiri, Perloff (2010 : 185) mengatakan 
ada tiga jenis faktor pesan. Yang pertama menyangkut struktur pesan - 
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bagaimana pesan disiapkan dan diorganisir. Yang kedua adalah konten 
dari komunikasi itu sendiri – daya tarik dan argumennya. Faktor ketiga 
adalah bahasa - bagaimana komunikator menggunakan kata-kata 
dan simbol untuk membujuk audiens. Tiga tipe faktor pesan tersebut 
adalah (sumber: Richard, M. Perloff, 2010, The Dynamics of Persuasion, 
Communication and Attitudes In The 21st Century, Routledge: New York 
and London: page 185) yaitu :

1) Message Structure, terdiri dari Message sidedness, Conclusion 
drawing, Order of presentation (primacy vs. Recency)

2) Message Content, terdiri dari Evidence, Case Histories, Fear, dan 
Guilt.

3) Language, terdiri dari Speed of speech, Powerless versus powerful 
language, Intense language dan Political language.

Memahami pesan iklan, tidak dapat dipisahkan dari struktur cerita secara 
keseluruhan. Alur cerita iklan KEMENDIKBUD “Hentikan kekerasan! 
Remaja juga bisa – PSA Indonesia,” menggunakan alur progresif dengan 
struktur cerita yang disusun secara kronologis, dari tahap pengenalan, 
pemunculan konflik, klimaks, menurun dan penyelesaian (sumber: 
Pengajarku, Mei 21, 2019https://pengajar.co.id/alur-pengertian-tahapan-
jenis-unsur-dan-contohnya/ diakses 07, Juli 2019, 02:02 WIB) . 

Tahapan alur cerita :     
Tahap pengenalan
Cerita dibuka dengan suasana 
malam hari di sebuah kompleks 
perumahan padat dan pengenalan 
tiga orang pemuda yang sedang 
duduk sambil ngobrol-ngoborl san-
tai di depan sebuah warung dengan 
lampu seadanya.     

Tahap pemunculan konflik 
Masalah kemudian muncul ketika 
tiba-tiba terdengar suara seorang 
bapak berteriak “Kenapa pulang 
larut ha? Apa kata tetangga nanti!” 
dengan nada marah dari salah satu 
rumah di ujung gang memecah ke-
heningan malam. 
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Tahap konflik
Permasalahan mulai muncul ke-
tika suara marah-marah si bapak 
terdengar semakin meninggi, dan 
bentakan “mau ditaruh dimana 
ini muka ayah, hah?”. Ibu pemilik 
warung dengan ekspresi takut just-
ru menghimbau ketiga pemuda un-
tuk mengacuhkan hal tersebut. 
Tahap konflik 
Permasalahan terus berlanjut, suara 
marah-marah si bapak diikuti den-
gan suara benda pecah dan tangis 
seorang perempuan, “minta ampun, 
pak...” Dijawab dengan kasar oleh 
si bapak dengan berkata, “dasar 
anak nggak tahu terima kasih!” Tiga 
pemuda tersebut terlihat menyimak 
dengan ekspresi tegang. 

Tahap konflik memuncak
Ketika kemudian suara teriak-te-
riak si bapak semakin tinggi diiku-
ti suara benda pecah dan tangisan 
seorang perempuan, ketiga pemuda 
tak lagi bisa menahan diri. Mereka 
segera berdiri dan berjalan cepat 
menuju sumber keributan. Semen-
tara ibu warung malah bergegas 
masuk ke dalam rumah.

Tahap konflik menurun 
Tiga pemuda berdiri di depan ru-
mah sumber keributan, dengan ek-
spresi tegang salah seorang pemuda 
memberanikan diri mengetukkan 
gembok pintu gerbang rumah terse-
but sambil mengucapkan salam. Su-
ara teriakan marah-marah si bapak 
seketika berhenti. 
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Tahap konflik menurun 

Si bapak dengan ekspresi tidak 
ramah membuka pintu dan kelu-
ar, sambil bertanya ada apa? Tiga 
pemuda berhasil mengalihkan per-
hatian pelaku kekerasan sehingga 
menghentikan kekerasannya di da-
lam rumah, walaupun dengan per-
tanyaan yang tidak penting, “bisa 
pinjem uang kecil, pak?”  

Tahap penyelesaian 
Tiga pemuda meninggalkan ru-
mah tempat terjadinya sumber 
kekerasan setelah berhasil menga-
lihkan perhatian pelaku kekerasan. 
Mereka melewati seorang pemuda 
di atas motor yang parkir dekat 
dengan rumah sumber kekerasan 
dengan ekspresi tidak peduli – seo-
lah tidak ada kejadian apa-apa. 
Tahap penyelesaian 
Setelah tidak pemuda pergi, bapak 
si pelaku kekerasan, terdiam se-
jenak kemudian mengusap wajahn-
ya seakan menyadari apa yang telah 
dilakukannya. Permasalahan mene-
mukan penyelesaiannya.   

Pesan inti 
Cerita ditutup dengan kalimat ajakan 
agar ketika ada kekerasan di sekitar 
kita, lakukan sesuatu untuk meng-
hentikan kekerasan tersebut, dan 
pastikan pelaku tahu ada orang yang 
mengetahui apa yang dilakukan. 
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Message Structure  
Struktur pesan iklan ini dibangun dengan alur progresif yang 

disusun secara kronologis, memberikan pesan yang jelas kepada target 
audience (dalam hal ini remaja) - tentang apa yang harus dilakukan 
seseorang ketika terjadi tindak kekerasan di lingkungannya. Struktur 
pesan – menurut hasil riset meta-analisis O’Keefe (dalam Perloff, 2010 : 
186 – 187) yang jelas atau disampaikan secara explicit lebih memiliki daya 
persuasif dibanding pesan yang implicit. Di samping itu, menciptakan 
pesan yang explicit meminimalkan kebingungan pada penerima pesan 
dan memudahkan orang memahami pesan yang disampaikan, sehingga 
pada akhirnya dapat meningkatkan daya persuasi.

Aksi ketiga pemuda yang lebih memilih mendatangi rumah sumber 
tindak kekerasan daripada meneruskan obrolan mereka, memberikan 
pesan yang jelas kepada para penonton.  
Message Content 

Penggunaan evidence bisa menjadi sangat persuasif ketika dikaitkan 
dengan sumber yang sangat kredibel. Evidence terdiri dari pernyataan 
faktual, informasi kuantitatif seperti statistik, pernyataan dari saksi 
mata, testimoni, atau pendapat yang diajukan oleh sumber yang dapat 
dipercaya. Rodney dalam Perloff, (2010 : 189) menyatakan bahwa 
penggunaan evidence lebih dapat menghasilkan perubahan perilaku 
dibanding tidak menggunakan evidence. 

Pada tahap konflik memuncak dan konflik menurun, ketika tiga 
pemuda mendatangi rumah tempat terjadinya tindak kekerasan untuk 
mengalihkan perhatian si pelaku kekerasan sehingga mau membuka 
pintu dan keluar menemui tiga pemuda tersebut, iklan PSA ini telah 
menggunakan evidence untuk mendukung isi pesan, sehingga pesan 
bahwa seseorang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan 
kekerasan telah tersampaikan. 

Pesan kepada audiens, mengapa harus pergi ke tempat kekerasan 
terjadi dengan jumlah orang yang cukup untuk menjamin keamanan? 
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Dalam iklan PSA ini tidak tersampaikan dengan baik. Walaupun 
telah menggunakan case histories melalui setting lokasi kejadian yaitu 
perumahan padat, warung, dan tokoh-tokoh yang ditampilkan sangat 
dekat dengan keseharian, tetapi tidak didukung dengan narasi  atau 
sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa untuk bertindak tidak boleh 
dilakukan sendirian karena membahayakan keamanan, atau jangan 
membiarkan seseorang melakukannya sendiri. Perlu unsur psychological 
fear atau bisa juga guilt appeals yang ditampilkan dalam bentuk drama 
sehingga audiens dapat merasakan akibatnya. 

Language   
Berdasarkan hasil  riset dan teori, Perloff (2010 : 223) memberikan 

saran untuk memainkan komunikasi persuasif yang efektif, antara lain 
untuk menghindari kata-kata seperti “ah”,  “em” dan kata-kata lain yang 
tidak berpengaruh; dan berhati-hati dengan nonverbal expressions. Sebab 
65% dari interaksi interpersonal justru tersampaikan melalui nonverbal, 
misalnya ekspresi wajah dan bahasa tubuh. 

Dalam iklan PSA ini, sayangnya ketika ingin menggambarkan rasa 
menyesal dari si pelaku hanya disampaikan dengan kata “aduh...” sambil 
mengusap wajah – secara psikologis tidak memengaruhi apa-apa. Dan 
ekspresi wajah serta bahasa tubuh dari para pemeran masih terasa kurang 
kuat. 

Himbauan yang disampaikan melalui kalimat pernyataan sebagai 
penutup cerita, frame 1 : Lakukan sesuatu untuk menghentikan 
kekerasan. Frame 2 : Pastikan pelaku tahu bahwa kamu tahu.                                                              
Merupakan kalimat perintah yang jelas dan cukup mudah dipahami.  

Penutup  
Secara keseluruhan, iklan PSA ini telah menyampaikan isi pesan 

dengan jelas dan mudah dipahami, alurnya mudah diikuti, setting latar 
dan pemerannya terasa dekat dengan masyarakat. Beberapa comment di 
laman Sahabat keluarga, subscribers memberikan komentar bahwa iklan 
PSA dapat menginspirasi jika melihat kejadian seperti itu. Artinya iklan 
PSA cukup mudah dicerna dan menarik untuk ditonton. 
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Pendahuluan
Ragam hasil penelitian komunikasi dan public relations menegaskan 

bahwa strategi dan taktik sangat mempengaruhi pencapaian dalam 
berkomunikasi. Diantaranya penelitian yang dipaparkan oleh Besley 
bahwa strategi diperlukan untuk memetakan tujuan komunikasi (Besley, 
Dudo, & Yuan, 2018). Hasil serupa menyebutkan bahwa pendekatan 
komunikasi dengan teknik dialog atau yang lebih dikenal dengan 
tatap muka juga dianggap sebagai strategi komunikasi efektif dalam 
membangun hubungan (Pang, Shin, Lew, & Walther, 2018). Penelitian 
lainnnya menemukan bahwa komunikasi dapat digunakan pula oleh 
public relations dalam mengelola krisis pada instansi pemerintah 
maupun organisasi dan perusahaan melalui strategi komunikasi empati 
(Bakker, van Bommel, Kerstholt, & Giebels, 2018).

Temuan pada kajian terdahulu yang telah dipaparkan pada paragraf 
sebelumnya, merupakan insight atau yang melatar-belakangi penulis 
mengambil tema artikel tentang strategi komunikasi. Strategi sebagai 
pendekatan yang membutuhkan tindakan terencana dalam merumuskan 
program kerja. Pada konteks hasil penelitian yang akan dipaparkan di 
dalam artikel ini yaitu strategi komunikasi perencanaan program public 
relations. Strategi komunikasi sebagai pendekatan kerja public relations 
juga diperkuat dengan pernyataan bahwa komunikasi diposisikan sebagai 
tulang-punggung public relations (Ardianto, 2013). 

Asumsi dasar tentang komunikasi sebagai strategi aktivitas public 
relations juga pernah dibuktikan penulis melalui penelitian Disertasi 
tentang kajian public relations berbasis budaya pada tahun 2017. Hasilnya 
menyebutkan bahwa aktivitas public relations dalam pendekatan budaya 
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membutuhkan tahapan yang jelas, mulai dari persiapan pengumpulan 
data tentang latar belakang program dengan melakukan analisis situasi 
hingga pada evalusi (Hidayat, Kuswarno, & Zubair, 2017). Tahapan yang 
dimaksud merupakan temuan penelitian berupa strategi komunikasi 
sebagai perencanaan program public relations. Strategi komunikasi 
tersebut penulis memperkenalkannya dengan istilah IPPAR Model. 
Strategi komunikasi terdiri dari  Insight (I), Program Strategic (P), 
Program Implementation (P), Action and Reputation (A&R).   

IPPAR Model sebagai strategi komunikasi pada perencanaan 
program public relations, telah disosialisasikan dalam berbagai kegiatan 
ilmiah seperti perkuliahan, seminar, pelatihan manajemen public 
relations, dan publikasi jurnal ilmiah. Sosialisasi dimaksudkan agar 
temuan secara konseptual dapat diimplementasikan dalam bentuk 
praktis aktivitas public relations. Diharapkan temuan ini mampu 
memberikan warna lain dalam menerapkan model strategi komunikasi, 
khususnya pada aktivitas public relations berbasis budaya. Selain itu, 
temuan ini juga dapat menjadi salah satu jawaban terhadap tantangan 
pendidikan komunikasi di era teknologi 4.0. Masa dimana setiap public 
relations dituntut agar mampu bersaing dengan pasar global. Persaingan 
ini ditandai adanya arus informasi yang sangat cepat mengakibatkan 
perubahan yang sangat dinamis. Karenaya, kreatifitas serta pemahaman 
terhadap teknologi sangat dibutuhkan di era teknologi 4.0. 

Pembahasan

IPPAR Model sebagai strategi komunikasi pada perencanaan 
program public relations merupakan temuan atau hasil penelitian 
Disertasi tentang “Perilaku Komunikasi Pemangku Adat (Jakhu Suku) 
Masyarakat Adat Saibatin Lampung dalam Mengelola Tradisi Pemberian 
Gelar”. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai  kajian public relations 
berbasis budaya yaitu kajian yang berfokus pada perilaku komunikasi 
untuk membangun hubungan publik. Perilaku yang dimaksud adalah 
perilaku komunikasi pemangku adat yang senantiasa memperhatikan 
nilai-nilai dan norma budaya kelompok adatnya. Perilaku semacam ini 
tentu saja dapat dijumpai pula pada aktivitas public relations di perusahaan 
maupun institusi formal. Seyogyanya setiap public relations mengetahui 
dan memahami budaya lokal sebagai pendekatan dalam berkomunikasi. 
Temuan ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa semakin 
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memahami nilai kearifan lokal, maka strategi komunikasi public relations 
makin mudah dalam membangun hubungan publik (Kriyantono, 2018). 
Hasil penelitian ini maupun penelitian sebelumnya dapat memperkaya 
kajian public relations dalam perspektif budaya.

Untuk memperkuat hasil penelitian Disertasi yang telah dilakukan 
pada rentang waktu antara tahun 2015 hingga 2017 tersebut, peneliti 
melakukan penelitian lanjutan dengan mencoba mengimplementasikan 
temuan pada kegiatan public relations di beberapa perusahan dengan 
melibatkan sumber data (informan) meliputi para praktisi public relations 
yang telah mengikuti kegiatan pelatihan manajemen public relations 
selama tahun 2018-2019. Informan antara lain praktisi public relations 
dari Dinas Kesehatan Timor Leste, PT Baramarta Martapura Kalimantan 
Selatan, PT Gagas Energy, PT Pelindo 3 Surabaya, Universitas Mala Dewa 
Bali dan instansi lainnya. Dari beberapa informan yang diwawancarai 
mereka mengaku bahwa selama ini kegiatan atau program yang dibuat 
belum sepenuhnya bahkan tidak mengacu pada strategi komunikasi 
yang terencana. Mereka mengatakan bahwa program yang dijalankan 
hanya berdasarkan minat perusahaan dan pengetahuan public relations. 
Padahal salah satu fungsi public relations yaitu mempertemukan 
keinginan antara perusahaan dengan publik  (Hidayat & Suhartini, 
2018). Namun hal ini belum menjadi mekanisme kerja mereka karena 
diakui akibat keterbatasan pengetahuan tentang perencanaan program 
public relations. 

Model strategi komunikasi tentu saja sangat beragam karena hampir 
setiap peneliti memperkenalkan model strategi komunikasi sebagai hasil 
temuannya. Namun, setiap model mempunyai latar belakang berbeda 
disesuaikan dengan konteks dan konten penelitian. Khusus untuk IPPAR 
Model, adalah strategi komunikasi yang dilandasi oleh dua konteks yaitu 
public relations dan budaya. Keduanya saling kait-mengait. Bahkan 
seperti mata-rantai yang berhubungan dan saling bergantung (Sriramesh 
& Verc, 2001).  Peneliti menyebut kajian public relations berbasis budaya 
dengan istilah Public Relations (PR) Budaya atau PR Budaya (Hidayat, 
Kuswarno, Zubair, & Hafiar, 2018).

Model strategi komunikasi  yang telah dikenal dan diterapkan 
lebih awal pada penelitian komunikasi dan public relations yaitu 
model advokasi. Model ini diperkenalkan oleh Johns  Hopkins  Center 
for  Communication  Programs (CCP).  Model yang menekankan pada 
proses komunikasi dalam bentuk verbal dan atau tulisan yang dilakukan 
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untuk menciptakan perubahan dalam sikap, prioritas atau kebijakan 
melalui penggunaan suatu alasan yang masuk akal, sesuai dengan target/
sasaran (Firdaus & Sunarman, 2017). Ragam model strategi komunikasi 
semakin banyak diperkenalkan seiring banyaknya penelitian komunikasi 
dan public relations. Misalnya saja model kolaboratif. Model perencanaan 
berbasis komunikasi yang memerlukan partisipasi, kesetaraan kekuasaan, 
serta kompetensi yang memadai dari para pemangku kepentingan 
(Sufianti, Sawitri, Pribadi, & Firman, 2013)equality of power, as well as 
adequate competence of the actors who engage the process. This condition 
seems difficult to occur in the societies, especially those in developing 
countries, in which people\u2019s participation, equality of power, and 
competence are considered low (uncollaborative society. Dalam konteks 
kesehatan pernah diperkenalkan safe community model. Model strategi 
komunikasi kesehatan yang berbasis masyarakat dalam upaya sistem 
pelayanan kegawat-daruratan dalam terciptanya Desa siaga (Pratiwi 
et al., 2011). Penelitian dalam konteks gender juga menemukan model 
komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Model ini di menjelaskan 
tentang strategi komunikasi yang di latar belakangi oleh adanya gap 
antara laki-laki dan perempuan (Lestari & Astuti, 2010). Demikian pula 
halnya IPPAR Model yang merupakan strategi komunikasi dalam konteks 
kajian public relations dalam perspektif budaya. Model yang menjelaskan 
bahwa setiap perencanaan program public relations menempatkan unsur 
budaya atau kearifan lokal publik atau masyarakat setempat (Hidayat et 
al., 2018).

Beberapa aspek dari IPPAR Model merupakan tahapan dalam 
proses perencanaan program public relations. Hal ini selaras dengan teori 
dasar manajemen seperti teori POAC, meliputi Planning-Organaizing-
Actuating-Controling. Teori ini juga digunakan sebagai dasar teori 
manajemen public relations. Teori yang bertujuan untuk mengelola  
berbagai aktivitas public relations. Pengelolaan diperlukan sebagai 
strategi pencapaian tujuan yaitu kepentingan bersama (mutual intrest) 
untuk  sebuah hubungan baik. Berikut ini dipaparkan aspek-aspek yang 
menjadi bagian dari strategi komunikasi IPPAR Model meliputi Insight, 
Program Strategic, Program Implementation, Action and Reputation.
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Gambar 1. Strategi Komunikasi IPPAR Model
Sumber. (Hidayat & Hafiar, 2019) 

Perencanaan program public relations maupun program komunikasi 
di awali dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap latar 
belakang kegaitan atau program. Langkah ini disebut sebagai tahapan 
Insight, yaitu upaya pengumpulan data atau melakukan analisis 
situasi. Insight bertujuan untuk memetakan publik sebagai sasaran 
dan mendefinisikan tujuan kegiatan (objective). Analisis situasi sangat 
diperlukan sebelum menetapkan strategi kegiatan (Baines, Egan, & Jefkins, 
2004). Langkah yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan semua data, 
informasi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan rencana kegiatan. 
Data tersebut dimaksudkan sebagai bahan acuan atau landasan sebelum 
merencanakan program. Analisis situasi pada praktiknya dapat berupa 
penelitian atau survei. Ada beberapa hal yang digali dalam analisis 
situasi, seperti kekuatan (strenght), kelemahan (weekness), peluang atau 
kesempatan (opertunity) dan ancaman (threat). Langkah analisis situasi 
ini sering pula disebut sebagai analisis SWOT.

Analisis situasi atau tahapan insight program tentu saja dapat 
dilakukan secara konvensional dan kontemporer. Artinya, analisis 
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situasi selain melakukan survei dan penelitian lapangan, juga dapat 
menggunakan rumus analisis SWOT dengan menerapkan kecanggihan 
teknologi. Misalnya, pengumpulan data untuk mengindtifikasi publik 
sasaran dengan memanfaatkan grup-grup media sosial. Selain itu, public 
relations dapat pula menggunakan data sekunder yang bersumber dari 
berbagai media internet. Kondisi ini sangat menguntungkan public 
relations dalam memetakan basic publc maupun tujuan (objective) karena 
pengetahuan public relations terhadap ternd perilaku publik dapat 
diserap secara optimal. Hal ini selaras dengan salah satu fungsi public 
relations yang menekankan pada pengetahuan dalam membuat analisis 
serta melakukan interpretasi terhadap perilaku publik (Smith, 2005).

Gambar 2. Insight: Tahapan IPPAR Model
Sumber: (Hidayat et al., 2018)

Insight sebagai tindakan awal dalam perencanaan program yang juga 
dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama dan keinginan 
antara organisasi dengan publik. Publik merupakan aspek terpenting 
sebelum menetapkan jenis kegiatan, karena publik sebagai dasar dalam 
menentukan tujuan program atau objective program (Smith, 2005). 
Tahapan ini penting dilakukan dalam membuat perencanaan program 
public relations maupun komunikasi agar program tepat sasaran dan 
tepat guna. 

Tahapan berikutnya yaitu program strategic, yaitu perencanaan 
untuk menentukan program platform meliputi tema program, jenis, 
bentuk, message platform, media dan anggaran. Program platform artinya 
public relations harus membuat dan menetapkan konsep program 
yang mengacu pada hasil analisis SWOT pada tahapan insight atau 
analisis situasi publik. Sedangkan pada unsur message platform, public 
relations juga menentukan isi pesan utama yang ingin disampaikan di 
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dalam program (Hidayat, Kuswarno, Zubair, et al., 2017). Pada tahapan 
berikutnya public relations memperhitungkan media sebagai sarana 
menyampaikan pesan program. Konsep program yang disusun harus 
terukur dengan memperhatikan bahwa program yang dibuat benar-
benar realistis. Hal ini penting diperhatikan karena berkaitan dengan 
anggaran yang diperlukan dalam pembuatan program tersebut. 

Gambar 3. Program Strategic: Tahapan IPPAR Model
Sumber: (Hidayat et al., 2018)

Rumus dalam membuat konsep program public relations maupun 
program komunikasi yakni harus memperhatikan beberapa unsur 
SMART program meliputi Specifik, Measurable, Actionable, Relevant, dan 
Timely  (Baines et al., 2004). Specifik artinya bahwa kegiatan atau program 
harus fokus dengan tujuan serta sasaran awal. Selain itu, program juga 
semestinya dapat terukur (measurable) tidak membuat program yang 
tidak realistis sehingga menyulitkan untuk pencapaian tujuan (objective). 
Dalam hal ini program harus selaras dengan nilai-nilai budaya 
masyarakat setempat. Seyogyanya public relations memperhatikan 
nilai-nilai, kebiasaan dan juga norma yang berlaku di masyarakat agar 
program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan sehingga program 
dapat diterima. Demikan pula bahwa program yang baik adalah program 
yang dapat diimplementasikan (actionable). Program juga harus sesuai 
(relevant) dengan tujuan, sasaran dan biaya yang tersedia. Program yang 
dirancang seyogyanya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal (timely). 
Pelaksanaan program tidak boleh meleset dari perencanaan, akan tetapi 
ketepatan pelaksanaan menjadi tolak-ukur keberhasilan program.

Aspek berikutnya di dalam merancang program public relations 
maupun komunikasi yaitu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai 
dengan ketentuan. Proses dan kontrol senantiasa diperhatikan selama 
kegiatan berlangsung meliputi cara berkomunikasi, bahasa yang 
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digunakan, nada penyampaian, gaya komunikasi dan norma serta nilai-
nilai atau ketentuan dalam berperilaku. Proses dan kontrol terhadap 
perilaku komunikasi pada pelaksanaan program disebut sebagai tahapan 
pelaksanaan (Program Implementation). 

 

Gambar 4. Program Implementation, Action and Reputation: IPPAR Model
Sumber: (Hidayat et al., 2018)

Melaksanakan tahapan dalam perencanaan program public relations 
atau komunikasi, pada prinsifnya bahwa public relations dituntut untuk 
mampu mengelola stragtegi aksi dan komunikasi program. Strategi aksi 
yang dimaksud yaitu merumuskan jenis pesan, bentuk, dan isi pesan 
kegiatan yang akan disampaikan kepada publik. Sedangkan strategi 
komunikasi berhubungan dengan taktik penyampaian pesan kegiatan 
meliputi, media, nada berbicara, gaya dan aturan di dalam berbicara. 
Tahapan terakhir yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan 
yaitu melakukan kontrol pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Tahapan 
ini bertujuan untuk menjaring pendapat dan penilaian publik terhadap 
pelaksanaan kegiatan (Action and Reputation). Diharapkan program 
mampu menarik perhatian, kepercayaan dan dukungan publik sehingga 
dapat membangun citra dan reputasi positif institusi, lembaga, organisasi 
dan perusahaan. 

 IPPAR Model bukan saja sebagai strategi komunikasi dalam 
merancang program public relations, akan tetapi IPPAR model dapat pula 
diposisikan sebagai komponen analisis studi etnografi public relations, 
yakni studi yang berfokus mengkaji tentang public relations dengan 
pendekatan budaya atau public relations budaya (Hidayat et al., 2018). 
Namun demikian, IPPAR Model bukan pula tujuan dari penelitian, akan 
tetapi aspek-aspek yang dapat membantu etnografer dalam memahami 
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setiap aktivitas public relations. Atas dasar pemahaman tersebut 
etnografer dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil 
pengamatannya sebagai hasil penelitian lapangan (field work)  untuk 
menjawab tujuan penelitian. IPPAR Model dapat dikatakan sebagai 
pedoman etnografer dalam melakukan penelitian pada kajian public 
relations budaya. Berbagai metode yang digunakan dalam studi etnografi 
public relations juga memiliki kesamaan dengan kajian antropologi 
budaya yang mengutamakan pengamatan partisipatif (participant 
observation), wawancara, dan survei. Observasi menjadi alat utama 
dalam teknik pengambilan data karena nilai-nilai budaya yang tersirat 
di dalam perilaku komunikasi tidak bisa dipahami secara holistik jika 
hanya menggunakan wawancara. 

IPPAR Model sebagai strategi komunikasi pada perencanaan 
program public relations dapat berkontribusi sebagai salah satu temuan 
yang mampu menjawab tantangan pendidikan komunikasi di era 
teknologi 4.0. Era yang ditandai dengan persaingan tinggi sehingga 
menuntut para akademisi maupaun praktisi agar melahirkan ide kreatif 
dalam merancang program public relations dengan pendekatan budaya 
berbasis teknologi. Adanya sinergisasi antara teori dengan teknologi 
diharapkan dapat mendorong percepatan ternd pendidikan komunikasi 
di Indonesia.

Penutup
Model strategi komunikasi sangat dinamis seiring dengan tingginya 

minat penelitian komunikasi maupun public relations. Namun demikian, 
setiap strategi komunikasi memiliki kekhasan karena dilatar-belakangi 
konteks yang berbeda. Strategi komunikasi seyogyanya berkontribusi 
pada pelaksanaan komunikasi yang efektif karena strategi merupakan 
tahapan perencanaan komunikasi yang komprehensif.

IPPAR Model adalah strategi komunikasi pada perencanaan program 
public relations yang menekankan pada unsur aktivitas public relations 
dan budaya. Artinya bahwa setiap program yang akan dirancang harus 
memperhatikan dan memperhitungkan aspek budaya dan kearifan lokal 
publik setempat. Aktivitas public relations dengan pendekatan budaya 
dapat berkontribusi terhadap hasil program public relations yang tepat 
guna dan tepat sasaran. Temuan ini juga seyogyanya mampu menjawab 
tantangan pendidikan komunikasi di era teknologi 4.0. 
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Strategi komunikasi IPPAR Model memposisikan tahapan kerja 
public relations yang dimulai dari mempersiapkan data sebagai latar 
belakang program atau menetapkan Insight (I) program. Tahapan 
berikutnya membuat konsep program secara rinci dengan memetakan 
platform program dan message platform. Bagian ini meliputi tema 
program, jenis, bentuk, isi pesan, media dan anggaran yang diperlukan. 
Pada tahapan ini public relations artinya telah menetapkan Program 
Strategic (P). Selanjutnya melaksanakan program sesuai dengan 
perencanaan atau Program Implementation (P). Pada tahapan ini public 
relations melakukan kontrol terhadap proses dan pelaksanaan program 
sebagai bahan evaluasi. Proses dan kontrol dapat berupa penilaian 
publik, kepercayaan dan dukungan publik terhadap program atau Action 
and Reputation (A & R).

IPPAR Model sebagai hasil penelitian  tentu saja masih memiliki 
keterbatasan yang bisa menjadi bagian kajian lanjutan. Namun 
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap 
pengembangan kajian public relations dalam pendekatan budaya atau 
public relations budaya. 
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Pendahuluan
Public Relations (PR) pada dasarnya yaitu usaha yang direncanakan 

secara terus-menerus dengan sengaja, guna membangun dan 
mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan 
masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa humas dianggap sebuah 
proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara 
organisasi dan pihak luar organisasi (Kumastuti, Frida 2002). Pengertian 
Publik Relation lainnya adalah Interaksi dan menciptakan opini publik 
sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, dan 
merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan 
faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan 
secara tepat dan dengan secara terus menerus karena humas merupakan 
kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan (Moore, 2002,p.7).

Hal ini didukung oleh pendapat Alma yang mengatakan bahwa 
“Hubungan Masyarakat” adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan 
untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan” (2002, p.145). 
Sedangkan Marston mengatakan “Humas adalah suatu perencanaan 
dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi 
persepsi masyarakat” (1999, p.1). Scholz (1999,p.2) mengatakan 
bahwa “Humas adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk 
mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung 
jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik untuk mencapai 
keuntungan pada kedua belah pihak”.IPRA, “Public Relations merupakan 
suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh good will, saling pengertian, 
citra baik dari masyarakat.Sukatendel (1990) dalam Ardianto (II004):

Frank Jefkins (1995 : 9):“Public Relations adalah sesuatu yang 
merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam 
maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya 
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dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada 
saling pengertian”.
1.  Hubungan Pers
 Mempersiapkan informasi yang layak untuk diberikan kepada 

masyarakat melalui surat kabar atau media massa, agar masyarakat 
dapat tertarik terhadap informasi mengenai produk, jasa, organisasi, 
atau hal lainnya. 

2.  Publisitas Produk
 Aktivitas ini meliputi berbagai upaya untuk memublikasikan 

produk-produk tertentu.
3.  Komunikasi Korporat
 Kegiatan ini mencakup komunikasi internal dan eksternal, serta 

mempromosikan pemahaman tentang organisasi.
4.  Melobi
 Melobi merupakan suatu usaha kerja sama dengan orang – orang 

yang memiliki jabatan penting di Negara, misalnya seperti pejabat 
pemerintah, dan pembuat undang – undang sehingga perusahaan 
memiliki pegangan orang – orang penting yang akan membantu 
memberikan informasi –informasi yang lebih berharga, dan juga 
dapat.

5.  Konseling
 Aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat 

kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan 
dengan publik serta mengenai posisi dan citra perusahaan.
Public Relations dan Branding memiliki suatu ikatan yang sangat kuat. 

Dimana seorang Public Relations dapat membantu Brandig dari suatu 
perusahaan, atau justru sebaliknya. Untuk itu, sangat diperlukan kegiatan 
Public Relations yang tepat untuk dapat memberikan pandangan positif 
dari masyarakat atau konsumen mengenai sebuah Branding dari suatu 
perusahaan. Untuk itu brand yang digunakan pada hotel Grage yang tadinya 
bernama Horizon sekarang berubah menjadi hotel Grage, brand ini dianggap 
lebih komersil dan mileneal dibanding brand yang lama.

Pada umumnya, dalam setiap hal selalu ada pro dan kontra. Dimana 
kesan buruk datang dari ketidakpedulian, prasangka buruk, sikap 
melawan, dan apatis. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi sebuah 
Branding darisuatu perusahaan. Maka itu, seorang Public Relations 
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harus mampu untuk mengubah hal-hal ini menjadi pengetahuan dan 
pengertian, penerimaan dan ketertarikan. Ini merupakan PR besar bagi 
seorang PR.

Lembaga pemerintahan tidak hanya melaksanakan tugas 
administrasi, tetapi juga bertugas meningkatkan kesejahterahan 
masyarakat. Dalam hal ini yang berperan langsung adalah pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah harus mampu  terjun  langsung  ke  
masyarakat  untuk  mengkomunikasikan  semua kebijakan yang telah 
dibuat. Pemerintah daerah di tuntut untuk lebih dekat dengan  masyarakat  
agar  dapat  mendengar  dan  melihat  masalah  apa  yang sedang terjadi. 
Dalam menghadapi tuntutan seperti ini pemerintah harus menyiapkan 
bidang yang mengurusi kegiatan komunikasi, hubungan ke masyarakat 
yaitu public relations.

Hubungan masyarakat yang dalam istilah bahasa inggris disebut 
Public Relations. Secara struktural public relations merupakan bidang yang 
berperan penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ruslan (2002: 
5) menjelaskan bahwa Public Relations merupakan fungsi manajemen 
untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai 
program kerja yang jelas dan  rinci, mencari fakta,  merencanakan,  
mengkomunikasikan,  hingga  mengevaluasi  hasil-hasil apa yang telah 
dicapainya.

Menurut Hermawan (2012 : 157), bahwa konsumen sering 
mendasarkan keputusan untuk membeli suatu produk pada sebuah 
brand padaperusahaan, sehingga Public Relationsdapat memiliki dampak 
yang signifikan pada penjualan dan pendapatan perusahaan. Jika seorang 
public relations menciptakan goodwill bagi sebuah brand perusahaan, 
maka akan membawa dampak positif bagi sebuah perusahaan. Hal ini 
melibatkan seperti hubungan kerja, pemegang saham dan investor, 
hubungan media, dimana organisasi berinteraksi, mempengaruhi, atau 
dipengaruhi. Pentingnya keberadaan hotel yang memang dibutuhkan 
oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha membuat jumlah hotel 
setiap tahun semakin meningkat. Penambahan jumlah hotel mulai dari 
bintang dua hingga bintang lima dengan masing-masing fasilitas yang 
menarik dan mampu bersaing. Pertumbuhan ini, terjadi di seluruh 
Indonesia, begitupula di Bengkulu.  bengkulu memiliki potensi yang 
cukup besar dalam mendatangkan wisatawan, sehingga mendorong 
minat para investor untuk menanamkan modal di industri perhotelan. 
Minat investor untuk membangun hotel yang cukup tinggi tersebut 
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akan meningkatkan pasokan kamar hotel, sehingga mengakibatkan 
peningkatan intensitas persaingan di industri perhotelan.  

Strategi Marketing Public Relations pada hotel Grage Bengkulu
Dalam pembahasan ini ada empat langkah dan proses yang dilakukan 

humas dalam melaksanakan kegiatannya (Cutlip, dkk dalam  Ibid, 
1982:169), antara lain :
1. Fact Finding and Feedback (Riset Penemuan Fakta)
 Pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-

hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan 
kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 
Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data, fakta, dan 
informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman 
pengambilan keputusan berikutnya.

 Pada tahapan ini yang paling diperlukan adalah kepekaan humas 
dalam mendengarkan dan menemukan fakta yang berhubungan 
dengan kepentingan perusahaan atau organisasi. Tahap ini juga 
dinamakan tahapan analisis situasi dan ini sudah dilakukan pada 
hotel grage Bengkulu.

2. Planning and Programing
 Tahapan perencanaan dan penyusunan program kerja merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang 
sejalan dengan kepentingan publik.

3. Action and Communicating
 Proses ini merupakan tidak lanjut setelah melakukan perencanaan. 

Humas harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang 
yang sudah dibuat. Tindakan dilakukan sesuai fakta yang ada sehingga 
dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa mempengaruhi opini 
publik

4. Evaluation
 Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal hingga 

perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan 
bentuk komunikasi yang digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai 
tahap penafsiran hasil kerja.
Keempat tahap di atas sangat penting dilakukan dan saling terkait 

satu sama lain. Bila terjadi kendala atau ketidakcocokkan dan salah 
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penerapan, maka dapat diduga bahwa hasil kegiatan, pelaksanaan 
program kerja humas sampai penilaian hasilnya tidak signifikan untuk 
tujuan pengambilan keputusan secara tepat dan benar.

Dalam dunia bisnis, fungsi humas kerap dikaitkan dengan 
marketing, padahal sangat berbeda. Sebagai profesi, bidang Humas 
nantinya membantu mendidik, memberikan infomasi, membangkitkan 
ketertarikan masyarakat, merencanakan strategi untuk meraih simpati 
hingga membuat masyarakat mengerti dalam situasi tertentu.Seperti 
ketika perusahaan diterpa kasus tidak sedap yang mengancam citra 
baik, pihak humas nantinya akan memberikan edukasi dan berbagai 
upaya pada khalayak supaya tidak memberikan citra buruk tentang   
perusahaan mereka. Bidang ini akan menyusun berbagai strategi supaya 
mendapatkan simpati dan agar merek (brand) yang dibangun dengan 
susah payah tidak gelap begitu saja. Makanya pekerjaan humas nantinya 
akan berhubungan dengan pers dan tidak pernah lepas dari ilmu 
komunikasi. Public Relations menekankan pada suatu bentuk komunikasi, 
yakni memberikan pemahaman bahwa kegiatan public relations 
adalah kegiatan komunikasi yang dengan kata lain Public Relations 
merupakan bagian dari komunikasi, dimana komunikasi ini ditekankan 
pada komunikasi organisasi yang sasaran komunikasinya adalah 
untuk publik di dalam maupun publik diluar organisasi, yang dimana 
landasan utama dari aplikasi komunikasi organisasi ini adalah adanya 
saling pengertian diantara keseluruhan publik yang berkepentingan 
terhadap organisasi atau pun pada suatu  perusahaan. Strategi Marketing 
publik relation setelah mengumpulkan fakta, perencanaan, program, 
komunikasi dan evaluasi dan memberikan masukan kepada pihak hotel 
yang harus berdasarkan skala prioritas, bekerja berdasar perencanaan, 
adanya evaluasi. Strategi yang dilakukan  hotel grage horizon dengan 
menempatkan PR sebagai teknik promosi  penjualan dan pengenalan 
wajah baru tampilan hotel hingga mempengaruhi dan menciptakan opini 
public yang menguntungkan : pemilihan media promosi dan mejalin 
relasi untuk melakukan negosiasi dan lobi.
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Pendahuluan
PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki rasa tanggung jawab 
yang besar terhadap masyarakat. BCA merupakan salah satu bank 
swasta terbaik di Indonesia. Sudah 61 tahun BCA melayani nasabahnya 
dengan berbagai kegiatan dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Dengan tagline “Senantiasa Disisi Anda”, BCA selalu 
berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya. BCA dapat 
tumbuh karena adanya dukungan dari nasabah yang juga masyarakat 
sekitar perusahaan yang memberikan respon yang baik. Oleh karena itu, 
BCA memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) bernama 
Bakti BCA sebagai upaya perwujudan rasa terimakasih BCA kepada 
masyarakat dengan tagline “Bakti BCA ada untuk semua”. Sebagai salah 
satu perusahaan perbankan terbaik di Indonesia, PT. Bank Central Asia, 
Tbk  memiliki beragam program Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang tergabung dalam program Bakti BCA. Hal ini, dilakukan sebagai 
upaya perwujudan rasa terimakasih BCA kepada masyarakat. Tujuannya 
agar perusahaan maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam 
jangka waktu yang panjang secara bersama-sama. Program Bakti BCA 
ini dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu “Solusi Cerdas BCA” di bidang 
pendidikan, “Solusi Sinergi BCA” di bidang budaya, kesehatan, olahraga 
dan empati, serta “Solusi Bisnis Unggul BCA”. (Sumber: Hasil wawancara, 
2018). 

Program Magang Bakti BCA merupakan salah satu kegiatan 
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh PT Bank Central 
Asia, Tbk sejak tahun 2002.  Program ini berupa penerimaan putra putri 
daerah yang berdomisili di kota-kota yang terdapat kantor BCA untuk 
bergabung bersama BCA menjadi karyawan kontrak.  Peserta program 
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Magang Bakti BCA ini minimal pria/wanita lulusan SMA/SMK dan 
mampu lolos untuk mengikuti seleksi menjadi peserta Magang Bakti 
BCA. Pada kegiatan ini peserta tidak hanya bekerja sebagai karyawan 
bakti di BCA, namun mendapatkan pengetahuan mengenai perbankan 
pula. Pengetahuan mengenai perbankan tersebut didapat melalui kegiatan 
training yang terbagi menjadi tiga tahap. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Bapak Solihin selaku Kepala Operasional Cabang di BCA KCU 
Garut tahapan dari kegiatan training yang diikuti oleh seluruh peserta 
magang bakti BCA ini yaitu: Tahap pertama yaitu tahap dasar, dimana 
para peserta calon magang bakti diberikan pembelajaran mengenai 
pengetahuan-pengetahuan dasar perbankan yang harus dipahami. 

Munculnya program Magang Bakti BCA ini dikarenakan BCA 
sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Sejak tahun 1990, saat BCA 
pertama kali berdiri di Garut, pelamar ke BCA Garut hampir seluruhnya 
lulusan SMA dan seluruh pelamar yang diterima oleh BCA Garut pun 
kebanyakan adalah lulusan SMA. Pada saat itu mereka ditempatkan 
pada posisi frontliner yaitu teller dan customer service. Bagi karyawan 
yang ingin mutasi ke bagian internal, mereka harus berpendidikan 
minimal sarjana. Maka dari itu BCA Garut ingin memberikan bantuan 
pendidikan secara finansial sekaligus memberikan pembelajaran 
mengenai dunia pekerjaan dengan melaksanakan program magang bakti 
(Hasil wawancara dengan Bapak Solihin pada 20 Februari 2018 di BCA 
KCU Garut). Di Kabupaten Garut, kegiatan magang bakti BCA ini sudah 
dimulai sejak tahun 2005. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mengisi 
posisi sebagai frontliner yaitu Teller dan Customer Service Officer (CSO). 
BCA Garut yang berlokasi di Jalan Ciledug dan memiliki kantor cabang 
pembantu di Jalan Ahmad Yani ini setiap tahun selalu menerima peserta 
magang bakti. Penerimaan peserta magang bakti di BCA Garut ini dilihat 
berdasarkan kebutuhan karyawan frontliner di BCA Garut. Para peserta 
magang bakti ini kebanyakan lulusan SMA di Garut dan lulusan sarjana 
perguruan tinggi di Garut. Sangat jarang BCA Garut menerima peserta 
magang bakti yang berdomisili dari luar Garut. Berdasarkan paparan 
yang telah dijelaskan, untuk memperkuat kajian mengenai program 
Magang Bakti BCA terlihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 1
Data Peserta Magang Bakti BCA di BCA KCU Garut Tahun 2015-2018

No Tahun Nama Jabatan Pendidikan Masa Bakti
1 2015 Sandra Teller Sarjana 3 tahun
2 2015 Mita Teller Sarjana 3 tahun
3 2015 Rizky Teller Sarjana 1 tahun 5 bulan
4 2015 Laras Teller Sarjana 2 tahun 8 bulan
5 2015 Dikdik Teller Sarjana 2 tahun 8 bulan
6 2015 Dewi Teller Sarjana 2 tahun 8 bulan
7 2015 Selsha Teller Sarjana 2 tahun
8 2015 Ferry CSO Sarjana 2 tahun 2 bulan
9 2016 Vina Teller Sarjana 2 tahun 5 bulan

10 2016 Siska CSO Sarjana 2 tahun
11 2016 Ivenna Teller Sarjana 2 tahun 5 bulan
12 2017 Bella Teller SMA 2 tahun
13 2017 Dhesy Teller Sarjana 1 tahun 2 bulan
14 2017 Yuni Teller Sarjana 10 bulan
15 2018 Silvi Teller Sarjana 2 bulan
16 2018 Gista Teller Sarjana 1 bulan
17 2018 Nita CSO Sarjana 2 minggu
18 2018 Ratna Teller Sarjana 1 minggu

Sumber: Bank BCA KCU Garut, 2018

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, terkait dengan program 
magang bakti BCA, hal ini sependapat dengan teori Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan 
tanggung jawab korporat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh 
korporat, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi 
korporat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat (Rudito 
& Famiola, 2013:15). Hal ini juga sependapat dengan penelitian terdahulu 
yang berjudul “Implementasi Program 1000 Sekolah Broadband Sebagai 
Corporate Social Responsibility PT. XL Axiata, Tbk” yang menunjukkan 
bahwa program CSR PT. XL Axiata, Tbk melalui program 1000 sekolah 
broadband memberikan dampak positif terhadap masyarakat Indonesia 
karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
melalui pemanfaatan akses internet cepat dan teknologi digital. 
Dengan diselenggarakannya program ini, banyak masyarakat di daerah 
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yang belum mengenal internet menjadi lebih mengenal internet dan 
memahami cara penggunannya (Yaqin, 2017).

Kegiatan CSR ini merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan 
oleh perusahaan dengan publik eksternalnya. CSR atau tanggung 
jawab sosial perusahaan pada dasarnya memang suatu kebutuhan bagi 
perusahaan untuk beradaptasi dengan masyarakat guna mendapatkan 
keuntungan sosial dari hubungannya tersebut (Rumanti, 2005). Pada 
dasarnya lingkup kerja CSR tetap dimulai dari lingkungan internal 
perusahaan terlebih dahulu, setelah itu baru lah dengan pihak eksternal 
perusahaan. Sama halnya dengan manusia, sebuah perusahaan pun 
harus berkomunikasi dengan publiknya, baik itu dengan publik internal 
maupun dengan publik eksternal. Karena tanpa adanya komunikasi, 
perusahaan itu tidak akan berkembang dan tidak akan bisa diterima 
oleh masyarakat. Yang termasuk dalam publik internal perusahaan yaitu 
pemegang saham, direktur, manager, pegawai dan buruh. Sedangkan 
yang termasuk ke dalam publik eksternal perusahaan misalnya pers, 
pemerintah, masyarakat dan konsumen (Nova, 2013). Kegiatan CSR 
yang dilaksanakan di sebuah perusahaan merupakan salah satu 
kegiatan yang termasuk dalam aktivitas PR yang merujuk pada proses 
PR (Iriantara, 2013). Karena sebuah perusahaan dalam menjalankan 
segala kegiatannya tidak akan pernah terlepas dari proses PR mulai dari 
kegiatan fact finding, planning, communicating, dan evaluation. Yaitu 
dimulai dari pengumpulan fakta mengenai permasalahan yang timbul, 
permasalahan tersebut kemudian dijadikan bahan untuk perencanaan 
dalam sebuah kegiatan tersebut. Setelah perencanaan tersebut selesai 
maka akan dilakukan implementasi dari kegiatan tersebut dengan cara 
mengkomunikasikannya, dan tahap terakhir dilakukan evaluasi terhadap 
kegiatan yang telah direncanakan sekaligus dapat menjadi bahan 
perencanaan untuk kegiatan selanjutnya (Ruslan, 2010). Berdasarkan 
konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus 
penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Corporate Social Responsibility 
(CSR) PT. Bank Central Asia, Tbk melalui program Magang Bakti BCA?”. 
Pertanyaan Penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan program 
Magang Bakti BCA sebagai kegiatan Corporate Social Responsibility 
(CSR) PT. Bank Central Asia, Tbk?, Bagaimana implementasi program 
Magang Bakti BCA sebagai kegiatan Corporate Social Responsibility 
(CSR) PT. Bank Central Asia, Tbk yang dilaksanakan di Kabupaten 
Garut?, Bagaimana evaluasi program Magang Bakti BCA sebagai kegiatan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Central Asia, Tbk yang 
dilaksanakan di Kabupaten Garut?

Pembahasan
Tahap Perencanaan Program Magang Bakti BCA 

Program Magang Bakti BCA ini merupakan salah satu kegiatan 
Corporate Social Responsibility yang dimiliki oleh BCA dalam rangka 
meningkatkan hubungan yang baik dengan pihak eksternalnya dan 
untuk sama-sama mendapatkan keuntungan jangka panjang bagi kedua 
belah pihak. Nur Rahayu menjelaskan mengenai program Magang Bakti 
BCA sebagai berikut.

“Program Magang Bakti itu merupakan salah satu program yang 
diselenggarakan oleh BCA yang bertujuan untuk mencetak karyawan 
dan karyawati yang handal baik di bidang skill maupun softskill nya 
juga, nanti setiap satu tahun sekali mereka akan diikutsertakan training 
dengan 3 tahapan, yaitu tahap dasar, tahap terampil dan tahap mahir. 
Lalu apabila kinerja mereka selama tiga tahun bagus, maka mereka bisa 
direkomendasikan menjadi karyawan tetap di BCA.”

Program Magang Bakti BCA ini diperuntukkan bagi lulusan 
SMA/SMK dan juga Diploma untuk dapat bergabung bersama BCA 
menjadi karyawan yang diberikan pengalaman dan keterampilan di 
bidang perbankan pada posisi frontliner baik menjadi teller maupun 
customer service officer. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Rahayu dalam 
wawancaranya:

“Program Magang Bakti BCA ini diperuntukkan bagi minimal SMA/
SMK dengan tujuan untuk menjadi karyawan kontrak atau karyawan 
bakti yang merupakan sebutan bagi para peserta Magang Bakti BCA. 
Mereka akan diberikan pengalaman dan keterampilan perbankan pada 
posisi teller maupun customer service di bagian frontliner.

Perencanaan Program Magang Bakti BCA dilaksanakan oleh 
divisi CSR pusat yang berada di Jakarta. Untuk seluruh cabang BCA di 
Indonesia hanya tinggal melaksanakan implementasi dari perencaan 
yang telah dibuat sesuai dengan prosedur. Bella Agista memaparkan 
mengenai publikasi dari program Magang Bakti BCA sebagai berikut.

“Program Magang Bakti BCA ini oleh pusat dipublikasikan melalui 
website resmi www.bca.co.id. Pada website tersebut nanti ada pilihan 
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peluang karir dan akan ada dibahas mengenai program Magang Bakti 
BCA ini. Persyaratannya apa saja, untuk penempatan di daerah mana, 
hingga lokasi tes yang akan diselenggarakannya. Tapi kebanyakan 
pelamar yang melamar melalui website akan ditempatkan di daerah 
Jakarta, di seluruh cabang kantor pusat di Jakarta”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada informan, 
terlihat model komunikasi yang dibangun dalam penelitian ini pada 
gambar 1.

Gambar 1
Model Perencanaan Program Magang Bakti BCA di BCA Garut

(Sumber: Hasil Wawancara, 2018)

Tahap Implementasi Program Magang Bakti BCA
Implementasi program Magang Bakti BCA ini dilaksanakan berbeda 

di setiap cabang BCA yang tergantung dengan kebijakan masing-masing 
cabang, namun masih dengan konsep yang sama dan tidak bertentangan 
dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ada di perusahaan. 
Di BCA Garut, pelaksanaan program Magang Bakti BCA dilaksanakan 
setiap tahun baik itu pada posisi teller maupun customer service officer. 
Dwi Pratiwi menjelaskan mengenai penerimaan peserta program 
Magang Bakti BCA di BCA Garut sebagai berikut.

“Di BCA Garut penerimaan peserta Magang Bakti BCA tidak 
melalui website BCA, pelamar bisa langsung mengirimkan berkas 
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lamarannya ke BCA Garut. Persyaratan yang dilampirkan yaitu surat 
lamaran, CV, fotocopy KTP, fotocopy ijazah, fotocopy transkrip nilai 
dan pas foto terbaru. Setelah diterima oleh bagian AK, kemudian 
jika ada lowongan untuk posisi frontliner Kepala AK, Ibu Yuli 
akan mulai menyeleksi berkas tersebut yang kemudian diajukan ke 
Pak Solihin selaku Kepala Operasional Cabang. Setelah disetujui 
kemudian pelamar dihubungi untuk mengikuti psikotes yang 
akan dilaksanakan di Kantor Wilayah I BCA yaitu di Asia Afrika 
Bandung. Psikotesnya terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu 
tes mengenai berisikan soal-soal psikotes aritmatika, deret angka, 
logika, hubungan dan koran. Setelah tes tahap pertama selesai 
pelamar dipersilahkan untuk beristirahat dan menunggu hasil tes. 
Jika lolos pelamar akan mengikuti tes kembali pada siang harinya, 
dan pelamar yang tidak lolos diperkenankan untuk pulang. Tes 
tahap kedua berisikan soal-soal kepribadian dan menggambar. 
Setelah selesai tes, pelamar diperbolehkan untuk pulang dan 
pengumuman akan diumumkan kembali oleh bagian AK cabang. 
Setelah lolos kemudian pelamar melakukan tes wawancara di kantor 
BCA Garut. Wawancara dilakukan oleh Kepala Operasional Cabang 
dan Kepala AK. Dalam wawancara, pelamar dipersilahkan untuk 
memperkenalkan diri, menceritakan kesehariannya, pendidikan, 
bakat, kegemaran dan alasan ingin menjadi karyawan BCA. 

Pelaksanaan program Magang Bakti BCA di BCA Garut dilakukan 
sesuai dengan perencanaan oleh setiap pesertanya. Alur penerimaan 
peserta di BCA Garut digambarkan sebagai berikut.

 

Gambar 2
Alur Penerimaan Peserta Program Magang Bakti

 (Sumber: Hasil Wawancara, 2018)

Tahap pertama yang dilakukan oleh calon peserta Magang Bakti BCA 
di BCA Garut adalah mengirimkan berkas lamaran ke kantor cabang. 
Berkas lamaran tersebut berisikan surat lamaran, CV pelamar, fotocopy 
ijazah terakhir, fotocopy transkrip nilai, fotocopy KTP, pas foto terbaru 
sebanyak satu buah dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). 
Setelah itu berkas lamaran yang diterima akan diseleksi oleh Kepala 
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Bagian Administrasi Kantor, Yuli Susanto jika ada lowongan posisi 
forntliner. Setelah diseleksi oleh Kepala AK, kemudian berkas lamaran 
tersebut dibawa kepada Kepala Operasional Cabang, Solihin untuk 
diseleksi kembali. Setelah itu kemudian pelamar dihubungi oleh bagian 
AK untuk mengikuti psikotes. Psikotes yang dilaksanakan oleh calon 
peserta Magang Bakti BCA Garut berlokasi di Kanwil I (Kantor Wilayah 
I, Priangan Timur) yaitu di Jalan Asia Afrika Bandung. Psikotes dilakukan 
dalam dua tahapan, tahap pertama Seluruh peserta Magang Bakti BCA 
di BCA Garut melakukan seluruh tahapan training di Training Centre 
di Bandung. Disana mereka akan bertemu dengan peserta program 
Magang Bakti BCA dari cabang lain yang berada dalam satu Kanwil 
yaitu Priangan Timur. Peserta Magang Bakti BCA yang berasal dari 
luar Bandung akan diberikan fasilitas penginapan selama masa training 
dan fasilitas antar jemput ke training centre setiap hari. Jadi seluruh 
peserta tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap dan transport 
karena seluruh biaya sudah ditanggung oleh BCA. Peserta training yang 
melakukan pelatihan di training centrei di Bandung biasanya berasal dari 
kantor cabang Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, dan 
Subang. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, maka terlihat 
model komunikasi dalam tahap implementasi kegiatan CSR BCA di BCA 
Garut dalam program Magang Bakti BCA pada gambar 3.

Gambar3
Model Implementasi Program Magang Bakti BCA di BCA Garut
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Tahap Evaluasi Program Magang Bakti BCA
Tahap terakhir dari implementasi program Magang Bakti BCA 

adalah evaluasi program. Evalusi program dilakukan oleh masing-
masing cabang terhadap setiap peserta Magang Bakti BCA. Tahap ini 
dilakukan dengan cara sistem penilaian peserta. Kepala Bagian (Kabag) 
teller atau CSO akan melakukan penilaian berdasarkan format yang telah 
disediakan oleh BCA. Penilaian tersebut berdasarkan kinerja sehari-hari, 
pengetahuan produk peserta, sikap sehari-hari, hingga prestasi yang 
diraih peserta selama bekerja di cabang selama satu tahun. Nilai yang 
akan diberikan dari mulai 1 sampai 4. Nilai tersebut didapat dari hasil 
pengamatan yang dilakukan kabag terhadap kinerja pesertanya selama 
satu tahun kerja. Penilaian dilakukan setiap hari oleh kabag dan nilai 
diberikan setiap 3 bulan sekali dalam lembar penilaian. Akumulasi dari 
nilai tersebut akan memberikan sebuah nilai akhir yang menentukan 
kelulusan peserta program Magang Bakti BCA pada tahun tersebut. 
Nilai akhir tersebut juga akan mempengaruhi predikat pada sertifikat. 
Jika peserta Magang Bakti BCA mendapatkan nilai akhir kurang dari 
2,5 maka peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak akan dilakukan 
perpanjangan kontrak. Jika peserta Magang Bakti BCA mendapatkan 
nilai diatas 2,5 maka peserta akan mendapatkan predikat baik, sedangkan 
peserta Magang Bakti BCA yang berhasil menjadi pemenang SSRP 
tingkat nasional juara 1,2, dan 3 akan mendapatkan predikat sangat 
memuaskan pada sertifikatnya. Dwi Pratiwi menjelaskan mengenai nilai 
yang akan diberikan kepada peserta program Magang Bakti BCA pada 
saat penilaian.

“Jadi peserta akan mendapatkan nilai 1 sampai 4 dimana 4 merupakan 
nilai yang paling baik. Jika peserta mampu mempraktekkan salah 
satu perilaku standar yang diobservasi dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan sebanyak 90-100% maka nilai untuk perilaku tersebut 
adalah 4. Jika peserta mempraktekkan perilaku standar yang 
diobservasi sebanyak 80-90% maka nilai yang akan didapatkan 
adalah 3. Jika peserta mempraktekkan perilaku sebanyak 70-80% 
maka nilai yang akan didapat 2, dan jika peserta mempraktekkan 
perilaku standar yang diobservasi kurang dari 70% maka akan 
mendapatkan nilai 1. Selain itu penilaian dipengaruhi juga oleh 
surat teguran dan laporan kejadian khusus yang akan mengurangi 
nilai dalam penilaian”.
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Evaluasi pelaksanaan program Magang Bakti BCA di cabang pun 
dilakukan dengan pengamatan oleh manajemen. Hal yang diamati 
yaitu kemampuan peserta, pengetahuan peserta, sikap di tempat 
kerja, keramahan pada nasabah, kreatifitas peserta, ketepatan peserta 
memberikan solusi pada nasabah, dan penampilan peserta. Jika ada hal 
yang dirasa bertentangan dengan peraturan perusahaan, manajemen 
akan mendiskusikannya, mencari tahu penyebab permasalahan tersebut 
dan mencari solusi mengenai permasalahan tersebut. Evaluasi tersebut 
dilakukan secara berkala setiap tahunnya dan hasil evaluasi biasanya 
dilaporkan ke pihak kanwil untuk kemudian dibagikan ke cabang 
lain untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa di cabang lain. 
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, maka 
terlihat model komunikasi dalam tahap evaluasi kegiatan CSR BCA di 
BCA Garut dalam program Magang Bakti BCA pada gambar 4.

Gambar 4
Model Evaluasi Program Magang Bakti BCA di BCA Garut

Analisis
Tahap Perencanaan Program Magang Bakti BCA 

Tahap perencanaan CSR disebut sebagai awal pengendalian 
dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan CSR, karena dalam 
melaksanakan kegiatan CSR dibutuhkan perumusan yang jelas agar 
dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap perencanaan ini ditentukan 
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hal-hal yang sangat penting untuk kegiatan CSR yaitu menetapkan 
visi, menetapkan misi, menetapkan tujuan, menetapkan target, 
mempertimbangkan kebijakan, menetapkan strategi, merancang 
struktur organisasi, merancang program, menyediakan sumber daya 
manusia, pemetaan wilayah, serta penentuan sumber dana (Hadi, 2011). 
BCA Garut sebagai perusahaan perbankan yang melaksanakan kegiatan 
CSR berupa program Magang Bakti BCA menetapkan beberapa hal 
yang berkaitan dengan perencanaan program Magang Bakti BCA dalam 
tahap perencanaan yang dilakukan oleh kantor pusat BCA di Jakarta 
yang kemudian perencanaan tersebut dibagikan kepada seluruh cabang 
BCA di Indonesia untuk dapat dipahami dan untuk memberikan batasan 
mengenai pelaksanaan program Magang Bakti BCA se Indonesia. 
Perencanaan Program Magang Bakti BCA dilaksanakan oleh divisi CSR 
pusat yang berada di Jakarta. Untuk seluruh cabang BCA di Indonesia 
hanya tinggal melaksanakan implementasi dari perencaan yang telah 
dibuat sesuai dengan prosedur. Para frontliner harus mampu dituntut 
bekerja cepat dan teliti serta mampu menanggapi permasalahan nasabah 
dengan tepat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan generasi muda 
untuk mengisi posisi tersebut.  Dalam perencanaannya, program Magang 
Bakti BCA ini akan dilakukan selama tiga tahun dengan sistem kontrak 
dan masa perpanjangan kontrak selama dua kali. Sebelum menjadi 
peserta program Magang Bakti BCA, calon pelamar diwajibkan lolos 
seleksi administrasi, tes psikotes, tes wawancara dengan user dan tes 
kesehatan. Setelah tahapan-tahapan tersebut dapat dilalui dengan baik, 
mereka akan menjadi calon peserta magang bakti dan selanjutnya akan 
mengikuti training.

Tahap Implementasi Program Magang Bakti BCA
Implementasi CSR merupakan tahap aplikasi program sebagaimana 

yang telah direncanakan sebelumnya. Begitu pula dengan implementasi 
CSR program Magang Bakti BCA yang dilaksanakan oleh BCA 
Garut yang mengaplikasikan perencanaan program CSR yang telah 
direncanakan oleh divisi CSR di kantor pusat. BCA melaksanakan 
program Magang Bakti BCA dengan self managing strategy, yaitu 
implementasi kegiatan CSR dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri di 
lapangan, tanpa adanya pihak lain yang terlibat (Kartini, 2013). Sistem 
perekrutan peserta program Magang Bakti BCA ini tidak menggunakan 
sistem outsourching dengan bantuan pihak ketiga, sehingga tidak adanya 
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sistem pinalti (membayar denda). Implementasi program Magang Bakti 
BCA dilakukan dengan pola community development yang dipadukan 
dengan pola charity philanthropy. 

Pelaksanaan program Magang Bakti BCA memberikan keuntungan 
bagi kedua belah pihaknya, yaitu perusahaan dan peserta Magang 
Bakti BCA. Perusahaan mendapatkan keuntungan berupa perekrutan 
karyawan kontrak untuk ditempatkan di posisi frontliner sesuai dengan 
kebutuha perusahaan, sedangkan peserta medapatkan keuntungan 
berupa pengalaman di bidang perbankan, uang saku dan juga bantuan 
beasiswa setiap tahunnya.  Implementasi program Magang Bakti BCA 
ini dilaksanakan oleh BCA Garut setiap tahun. Hal ini dikarenakan 
banyaknya peserta Magang Bakti BCA yang tidak menjadi karyawan 
tetap dan menyebabkan posisi frontliner menjadi kosong. Untuk 
mengangkat peserta Magang Bakti BCA menjadi karyawan tetap pun 
cabang harus memiliki kuota untuk pengangkatan karyawan tetap yang 
diberikan oleh kanwil. Setelah cabang memiliki rekomendasi, maka 
Kepala Operasional Cabang akan mengajukan permintaan pengangkatan 
pegawai tetap ke kanwil, jika disetujui maka peserta akan diikutsertakan 
untuk tes, sedangkan jika tidak disetujui cabang harus menunggu 
kanwil memberikan kuota untuk cabang tersebut. Kuota tersebut dilihat 
berdasarkan kebutuhan karyawan di suatu cabang. 

Tahap Evaluasi Program Magang Bakti BCA
Tahap evaluasi dalam suatu kegiatan sangatlah penting karena 

evaluasi merupakan kegiatan dalam rangka perbaikan di masa depan, 
serta untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari program tersebut 
dan apa saja yang harus diperbaiki agar kedepannya program tersebut bisa 
berjalan lebih maksimal (Solihin, 2011). Rumusan ukuran keberhasilan 
program tersebut antara lain indikator internal dan indikator eksternal.  
Pelaksanaan evaluasi program Magang Bakti BCA di BCA Garut selalu 
dilaksanakan setiap tahun dilihat dari indikator keberhasilan suatu 
program sebagai berikut.

1. Indikator Internal
Program Magang Bakti BCA ini setiap tahun dievaluasi oleh cabang. 
Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan penilaian 
kepada seluruh peserta Magang Bakti BCA yang akan menyelesaikan 
masa kontraknya selama satu tahun. BCA memiliki lembar penilaian 
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khusus untuk menilai kinerja pesertanya. Setiap tahunnya hal yang 
menjadi penilaian peserta Magang Bakti BCA semakin bertambah 
seiring dengan bertambahnya kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh peserta. Peserta akan mendapatkan nilai 1-4, yang 
menudian nilai tersebut akan menentukan kelulusan peserta Magang 
Bakti BCA pada tahap tersebut. Penilaian dilakukan oleh kepala 
bagian masing-masing dan mendapat masukan dari manajemen 
mengenai hal apa saja yang harus disampaikan kepada peserta 
Magang Bakti BCA yang akan di evaluasi. Nilai yang akan didapatkan 
oleh peserta dalam penilaian tersebut adalah nilai triwulan. Jadi 
peserta Magang Bakti BCA akan mendapatkan nilai setiap 3 bulan 
sekali dari kabagnya dan kemudian akan diakumulasikan pada bulan 
terakhir untuk mendapatkan nilai akhir. Selain itu, peserta Magang 
Bakti BCA pun boleh memberikan saran dan masukan terhadap 
perusahaan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. 

2. Indikator Eksternal
Indikator eksternal dapat dilihat dari dua jenis yaitu indikator 
ekonomi dan indikator sosial. Evaluasi dalam indikator ekonomi 
dalam pelaksanaan program Magang Bakti BCA ini memberikan 
pengaruh positif. Dengan ikut serta menjadi peserta program 
Magang Bakti BCA, peserta program magang Bakti BCA menjadi 
mendapat bantuan dalam bidang ekonomi karena mereka 
mendapatkan uang saku diatas UMR Garut dan hal tersebut dapat 
membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peserta Magang Bakti 
BCA pun sudah berpenghasilan sendiri sehingga mereka mampu 
mandiri untuk kebutuhan hidupnya. Hal tersebut juga memberikan 
peningkatan terhadap kualitas hidup peserta Magang Bakti BCA, 
karena sebagai karyawan BCA peserta Magang Bakti BCA harus 
dapat memiliki penampilan yang baik dan menarik. Pemberian 
bantuan uang beasiswa pun lebih menambah kemandirian peserta 
program Magang Bakti BCA untuk tidak meminta uang pendidikan 
kepada kedua orang tuanya. Dalam indikator sosial, program Magang 
Bakti BCA ini memberikan peningkatan status sosial peserta. Hal ini 
terjadi karena di Garut pegawai bank dirasa memiliki status sosial 
yang tinggi didalam masyarakat, terutama karyawan BCA. Banyak 
generasi muda yang berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran 
ke BCA Garut untuk melamar sebagai peserta Magang Bakti BCA. 
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Peserta Magang Bakti BCA pun banyak yang merasa bangga karena 
mereka bisa bekerja di BCA Garut dan bisa menjadi bagian dari 
karyawan BCA Garut. Dengan adanya program Magang Bakti BCA 
pun, masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya BCA 
di lingkungannya dikarenakan karyawannya hampir seluruhnya 
berdomisili di Garut sehingga mereka saling mengenal.  
Pada pembahasan ini juga dilakukan triangulasi data dengan pihak 

BCA Garut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Feliza 
Zubair, M.Si selaku dosen yang menggeluti bidang CSR dan juga trainer 
PR dan CSR pada hari Rabu, 23 Mei 2018.  BCA merupakan salah satu 
bank terkemuka di Indonesia yang jumlah nasabahnya pun sangat 
banyak. Namun sayangnya saya tidak mengetahui jika BCA melakukan 
kegiatan CSR dan seperti apa saja. Biasanya perusahaan perbankan 
melakukan kegiatan CSR seperti pilanthrophy dan pemberian modal 
kerja kepada UMKM. Kegiatan CSR yang dilakukan BCA memang 
sangat beragam dan sangat bagus, dan khususnya kegiatan CSR dalam 
program Magang Bakti BCA sudah dilaksanakan dengan baik oleh BCA 
sebagai penyelenggara dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan 
dengan sedemikian baik sehingga menguntungkan kedua belah pihak. 
Dalam perencanaannya program Magang Bakti BCA ini sepertinya 
sudah dilakukan analisis situasi yang mendalam oleh bagian CSR pusat 
agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Karena sebelum tahap 
perencanaan, yang harus dilakukan adalah analisis situasi, analisis 
khalayak sasaran dan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
Setelah semua hal tersebut diketahui maka dibuatlah rumusan masalah 
yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencanaan sebuah 
kegiatan. 

Penutup
Kesimpulan 

1. Tahap Perencanaan Program Magang Bakti BCA di BCA Garut
Tahap perencanaan program ini memberikan gambaran kepada 
peserta magang, perencanaan yang diberikan sesuai visi dan misi 
Bank BCA, sehingga dapat memberikan dampak bagi CSR Bank 
BCA serta BCA Garut melaksanakan alur penerimaan peserta 
Magang Bakti BCA sesuai dengan perencanaan.
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2. Tahap Implementasi Program Magang Bakti BCA di BCA Garut
Implementasi program Magang Bakti BCA di BCA Garut 
sudah dilakukan sesuai rencana. Program Magang Bakti BCA 
ini dilakukan dengan menggunakan self managing strategy dan 
community development strategy yang dipadukan dengan pola 
charity philantrophy. 

3. Tahap Evaluasi Program Magang Bati BCA di BCA Garut
Tahap terakhir dari kegiatan program Magang Bakti BCA ini adalah 
evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing cabang. Dalam tahapan 
evaluasi, penilaian ada lima aspek yang dijadikan acuan yaitu tangible, 
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Selain itu evaluasi 
pelaksanaan program Magang Bakti BCA juga dilakukan oleh pihak 
manajemen melalui pengamatan. Evaluasi tersebut dilakukan secara 
berkala setiap tahun agar pelaksanaan program Magang Bakti BCA 
dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
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Pendahuluan
Menjadi perusahaan yang erat kaitannya dengan kepentingan 

masyarakat, PT. Pertamina Terminal BBM Donggala secara konsisten 
terus berupaya untuk maju sekaligus memberikan manfaat bagi 
kesehjateraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, terutama untuk 
menghindari isu-isu maupun sentiment negative dari masyarakat yang 
terkait dengan dampak negatif yang timbul dari akibat operasional 
perusahaan. Dibentuknya program CSR menunjukan keseriusan PT. 
Pertamina Terminal BBM Donggala dalam menjalankan komitmen 
tersebut. 

Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk mencari keuntungan (laba). 
Garis besar perusahaan yang terdapat pada pasal 1 huruf (b) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan 
bahwa : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, 
berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntungan atau laba”. (Mardikanto, 2014:6-7). 

Perusahaan sebagai suatu badan hukum yang memiliki 
tanggungjawab sosial. Kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan 
merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh 
stakeholder perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab 
terhadap masalah-masalah sosial. 

Berdasarkan ISO 26000, CSR didefinisikan sebagai “tanggung jawab 
suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap 
masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis 
yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat, memperhatikan kepentingan para stakeholder, sesuai 
hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, 
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terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi 
baik kegiatan, produk maupun jasa. Definisi tersebut dijelaskan bahwa 
program CSR diwujudkan dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan 
pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Membahas 
terkait kesejahteraan masyarakat tentunya tidak terlepas dari adanya 
strategi Community Development atau upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui program pengembangan masyarakat dalam 
penerapan CSR (Rusdianto, 2013).

Program CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala fokus pada 
5 (lima)  bidang di antaranya bidang pendidikan, bidang sosial, bidang 
kesehatan, bidang lingkungan dan bidang ekonomi. Program CSR Bidang 
Pendidikan merupakan program yang diberikan kepada SMAN 3 Palu, 
yakni program Studi Banding dan Sarana Prasarana. Bidang sosial atau 
disebut dengan desa binaan yakni pembentukan kelompok pengelolaan 
air minum. Bidang kesehatan atau disebut dengan Pertamina Sehati, 
perusahaan secara konsisten selalu menekankan pentingnya kesehatan 
masyarakat terutama kesehatan Ibu dan Anak. Pertamina sehati memiliki 
2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesehatan Ibu 
dan menurunkan angka kematian anak. Bidang lingkungan, perusahaan 
mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan pelestarian 
alam dengan memperluas jalan untuk wisata mangrove dan penanaman 
bibit mangrove. Bidang ekonomi merupakan salah satu pemberdayaan 
masyarakat, perusahaan membentuk satu kelompok masyarakat untuk 
mengelola olahan mangga menjadi sebuah makanan yaitu dodol 
mangga, melalui program CSR tersebut perusahaan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

PT. Pertamina Terminal BBM Donggala bekerjasama dengan 
pihak ketiga sebagai pelaksana program. Perusahaan disini mendukung 
pembiayaan yang muncul (bantuan dana) serta memfasilitasi pelaksanaan 
program CSR. Pihak ketiga tersebut adalah institusi pendidikan, yakni 
Universitas Tadulako dan Universitas Hasanuddin, serta Community 
Development Officer (CDO) yang akan melaksanakan program CSR.

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, 

maka akan dibahas secara deskriptif berkaitan dengan perencanaan, 
implementasi dan evaluasi Program CSR. Temuan peneliti tersebut 
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sekaligus akan menjadi fokus penelitian ini. Untuk memberikan 
pemaparan secara deskriptif maka telah dilakukan wawancara mendalam 
kepada informan terkait untuk menjadi tolok ukur dalam menganalisis 
seperti apa perencanaan, implementasi dan evaluasi pada program 
CSR. Penerapan CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala adalah 
komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat dari berbagai 
bidang mulai dari bidang pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan dan 
ekonomi. Berikut adalah proses perencanaan, implementasi dan evaluasi 
program CSR.

Perencanaan Program CSR
Program CSR disegala bidang merupakan salah satu dukungan 

PT. Pertamina yang dilaksanakan terintegrasi dengan mekanisme atau 
pertahapan pembangunan daerah. Perencanaan kegiatan program CSR 
menjadi dasar dan kerangka acuan dalam upaya mengelola permasalahan 
yang dihadapi secara komprehensif. Menurut (Wibisono, 2017) 
perencanaan program menjadi penting karena dapat dijadikan arah 
untuk melaksanakan program (implementasi program). Perencanaan 
juga menentukan strategi yang lebih efektif dapat dilaksanakan.

Perencanaan kegiatan program CSR dari bidang pendidikan, 
sosial, kesehatan, lingkungan dan ekonomi, dimulai dengan beberapa 
tahap yaitu Social Mapping atau pemetaan sosial yang merupakan 
kegiatan yang dilaksanakan untuk memahami kondisi sosial masyarakat 
lokal. Pemetaan sosial dilakukan dalam rangka perencanaan model 
pemberdayaan masyarakat untuk memberikan gambaran menyeluruh 
dari lokasi yang dipetakan. meliputi kondisi sosial, budaya dan ekonomi 
serta dalam kehidupan masyarakat terutama dalam peningkatan kondisi 
kehidupan maasyarakat. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry 
(1998), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau 
“pembuatan profile suatu masyarakat”. 

Social Mapping dilakukan dengan cara metode survey dan metode 
Focus Group Discussion (FGD). Survey dilakukan untuk mengetahui 
karateristik masyarakat terutama terkait dengan kondisi sosial dan 
ekonomi mereka, mata pencaharian, pendapatan dan informasi lain 
terkait dengan keluarga sehari-hari. Focus Group Discussion (FGD) 
digunakan untuk menggali data kualitatif tentang aspek-aspek sosial, 
budaya dan ekonomi serta saran-saran untuk memperbaiki program di 
masa yang akan datang. 
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Prinsip utama bagi para praktisi pekerjaan sosial dalam melakukan 
pemetaan sosial adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi 
sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang 
dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan terbaik dalam 
proses perencanaan program yang akan diimplementasikan. 

Setelah Social Mapping terlaksana maka kegiatan selanjutnya yaitu 
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), dilakukan oleh pihak 
perusahaan dengan Tokoh Masyarakat. Kemudian Penyusunan Rencana 
Kerja (RENJA), dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap program apa 
yang ingin dilaksanakan. Keterlibatan 

PT. Pertamina Terminal BBM Donggala juga menerima proposal 
yang masuk akan tetapi dengan syarat yaitu masyarakatnya harus punya 
kelompok karena penerima program CSR cangkupannya luas dan punya 
rekening sendiri, agar dana yang akan diberikan tidak disalahgunakan. 

Berdasarkan teori tahapan CSR dihasil penelitian, maka 
perencanaan pada PT. Pertamina Terminal BBM Donggala yaitu hanya 
sampai pada tahap awaraness building, yakni langkah awal untuk 
membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen 
manajemen. Pertamina (Persero) menanamkan bahwa tanggung jawab 
sosial perusahaan harus dilaksanakan melalui program CSR karena 
sebagian laba yang ada pada perusahaan diberikan kepada masyarakat 
yang mempunyai hak atas hal itu. Sehingga program CSR penting 
untuk membangun kesadaran bagi perusahaan terutama PT. Pertamina 
Terminal BBM Donggala.

Padahal jika ditelusuri lebih dalam lagi, berdasarkan hasil dari Social 
Mapping yang telah dilakukan dengan bantuan pihak akademisi yakni 
P4K (Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik) Universitas 
Tadulako di tahun 2014, seharusnya PT. Pertamina TBBM Donggala telah 
berada pada tahap CSR assesment. Dimana dalam Laporan Akhir Social 
Mapping tersebut telah menghasilkan pemetaan dan potensi modal sosial 
dan identifikasi masalah sosial yang menyangkut tingkat pendidikan, 
pendapatan, pola hidup, tingkat jiwa kewirausahaan, serta potensi 
konflik sosial dan ancamana kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan 
upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi 
aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian. Sehingga 
tidak membutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk sampai pada 
tahap CSR building dimana dibuat acuan, pedoman dan panduan dalam 
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pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan 
oleh perusahaan. 

Laporan Akhir Social Mapping tersebut seharusnya mampu 
mendorong PT. Pertamina TBBM Donggala membuat perencanaan 
program CSR yang lebih matang dan tepat sasaran, artinya sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat sasaran program dan sejalan dengan komitmen 
perusahaan. 

Sehingga dari 5 (lima) manfaat menjalankan aktivitas CSR bagi 
perusahaan menurut Susanto, 2009:15-16, setidaknya melalui program 
CSR PT. Pertamina TBBM Donggala bisa mencegah atau meminimalkan 
dampak negatif yang diakibatkan suatu krisis, menjaga citra atau 
nama baik perusahaan, dan meningkatkan kemitraan atau kerjasama 
dengan seluruh stakeholders. Manfaat tersebut tentu akan berdampak 
positif secara internal bagi perusahaan, sehingga mampu mendorong 
perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya 
(Susanto, 2009:15-16).

Implementasi Program CSR
Pada tahap implementasi program CSR PT. Pertamina Terminal 

BBM Donggala, terdapat beberapa langkah yaitu: (1) Pengajuan proposal 
yang harus diajukan atas nama sebuah kelompok, tidak bisa diajukan 
perseorangan, (2) Memperoleh persetujuan pelaksanaan program oleh 
Operational Head (OH) PT. Pertamina TBBM Doonggala, (3) Kelompok 
sasaran program yang telah disetujui membuat surat keterangan 
kesanggupan pelaksanaan program kepada  perusahaan dalam hal ini 
Operational Head (OH), dan (4) Pembuatan kontrak kerja program 
antara perusahaan dengan penerima program. 

Implementasi program CSR di masing-masing bidang program 
yang baru terlaksana yaitu program CSR Bidang Pendidikan dan Bidang 
Kesehatan. Program CSR bidang pendidikan, mempunyai 3 (tiga) tahap 
yakni tahap pertama Studi Banding yang dilakukan siswa-siswi SMAN 
3 Palu  sebagai pemenang sekolah berwawasan lingkungan pada tahun 
2012 bersama pengelola CSR PT. Pertamina Terminal BBM Donggala 
berkunjung ke SMAN 2 Temanggung di Jawa Tengah. SMA tersebut 
merupakan sekolah penerima penghargaan ASEAN ECO SCHOOL 
AWARDS pada tahun 2015. Tahap kedua pemberian sarana prasarana 
berupa pembangunan Rumah Kaktus dan Green House. Pada tahap ketiga 
yaitu program SMAN 3 Palu (SMANTI) Berkebun, Hutan Edukasi, dan 
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Seminar Sehari untuk Lingkungan Hidup yang rencananya dilakukan 
di tahun 2018 belum dapat terealisasikan akibat pengalihan dana yang 
sekiranya akan dikucurkan mengalami penundaaan untuk membantu 
korban Bencana Tsunami dan Likuifaksi yang terjadi pada tahun akhir 
September tahun 2018. 

Program CSR bidang kesehatan merupakan program Pertamina 
Sehat (Pertamina Sehat Anak dan Ibu). Pelaksanaan kegiatan ini dimulai 
dari Rembug Warga, melakukan diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat 
tentang program kegiatan. Kemudian Instalasi Infrastruktur Penunjang 
Pustu, kegiatan yang melengkapi sejumlah alat keperluan bidan desa 
dalam melakukan tugasnya di Pustu. Selanjutnya Pemeriksaan Kesehatan, 
dengan melakukan pemeriksaan gratis kepada masyarakat dan terakhir 
Pemberian Makanan Gratis, kegiatan ini untuk memberikan makanan 
tambahan kepada anak-anak di posyandu.

Program CSR yang belum terlaksana yaitu program CSR Bidang 
Sosial, Lingkungan dan Ekonomi. Ketiga bidang ini belum terlaksana 
karena ada permasalahan internal pada kelompok sasaran program 
yang belum terselesaikan. Adapun masalahnya yaitu ketidakharmonisan 
antara ketua dengan sekretaris kelompok sasaran program yang 
mengakibatkanketidaknyamanan anggota kelompok lainnya. 

Berdasarkan keterangan Bapak Nova selaku pengelola CSR Jr. Spv. 
Health, Safety, Security and Environment (HSSE) dari PT. Pertamina TBBM 
Donggala dan Bapak Samsudin bertugas sebagai Community Development 
Officer (CDO) program CSR yang baru, selain pengalihan dana CSR dan 
konflik internal kelompok sasaran program, adanya pergantian pihak 
internal perusahaan mulai dari pengelola CSR yang telah diganti pada tahun 
2017, kemudian tim Community Development Officer (CDO) diganti pada 
tahun 2018 dan yang terakhir pergantian Manager Operational Head (OH) 
PT. Pertamina Terminal BBM Donggala pada tahun 2019. Hal tersebut 
akhirnya menjadi penghambat sehingga program CSR di bidang Sosial, 
Lingkungan, dan Ekonomi belum terlaksana.

Jika berlandaskan teori tahapan CSR, maka implementasi program 
CSR dilaksanakan dengan cara outsourching. Pola strategi outsourching 
dapat diartikan pelaksanaan CSR tidak dilakukan secara langsung oleh 
perusahaan di lapangan, tetapi diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak 
ketiga pada PT. Pertamina Terminal BBM Donggala yaitu Universitas 
Hasanuddin dan Universitas Tadulako serta tim Community Development 
Officer (CDO). 
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Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program CSR PT. 
Pertamina TBBM Donggala diwujudkan melalui aktivitas berupa 
Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy). Dalam 
Program ini perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam 
bentuk derma untuk masyarakat sekitar perusahaan. Sumbangan 
tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/
paket bantuan atau pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi 
biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi 
prioritas perhatian perusahaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan PT. 
Pertamina TBBM Donggala sebagai corporate philanthropy antara lain: 
(1) Sumbangan uang tunai berupa pendanaan studi banding, (2) Bantuan 
hibah pembuatan Green House dan Rumah Kaktus, (3) Pemberian 
layanan kesehatan cuma-cuma, dan pengadaan peralatan kesehatan. 

Evaluasi Program CSR
Evaluasi program CSR pada PT. Pertamina Terminal BBM Donggala 

dilakukan dengan dua (2) tahap yaitu Evaluasi tengah program, 
dilakukan pada saat program sedang berjalan idealnya dilakukan 
ditengah program, yakni melakukan penilaian terhadap perkembangan 
pelaksanaan program CSR dan kontrak pada sasaran program. Evaluasi 
ini dilakukan oleh pihak internal perusahaan pada setiap bulannya dalam 
bentuk rapat dan Evaluasi akhir program, yakni dilakukan pada saat 
akhir masa program, memastikan bahwa semua target dalam indikator 
kinerja dapat tercapai dan lebih ditujukan untuk melihat serta menilai 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Evaluasi ini dilakukan pertahun sekali dengan melibatkan pihak 
perusahaan dan pihak yang bekerjasama serta tim CDO dalam bentuk 
pertemuan rapat. Evaluasi dapat dilakukan hanya pada progam bidang 
yang terlaksana yakni bidang Pendidikan dan Kesehatan, tetapi pada 
internal perusahaan belum melaksanakan kegiatan itu, karena adanya 
pergantian-pergantian pihak perusahaan mulai dari pengelola CSR, 
tim CDO serta Manager Operational Head (OH), hal ini menyebabkan 
terhambatnya kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan 
PT. Pertamina Terminal BBM Donggala dan dengan hal tersebut PT. 
Pertamina Terminal BBM Donggala juga belum dapat menilai pencapaian 
tujuan dan target sasaran dari hasil pelaksanaan kegiatan selama satu fase 
sesuai rencana program CSR. 

Terkait dengan teori tahapan CSR PT. Pertamina Terminal BBM 
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Donggala melakukan Evaluasi menggunakan pendekatan social planning. 
Tujuan utamanya yang hendak dicapai adalah memecahkan masalah 
tertentu dalam masyarakat, Salah satunya yakni rendahnya tingkat 
perekonomian masyarakat sekitar. 

Pendekatan tersebut diharapkan sejalan dengan tanggung jawab 
dan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas 
setempat, maupun masyarakat pada umumnya perusahaan memberi 
manfaat bagi masyarakat.   

Penutup
Berkaca pada Laporan Akhir Social Mapping yang dilakukan oleh 

P4K Universitas Tadulako di tahun 2014, seharusnya bisa mendorong PT. 
Pertamina TBBM Donggala merancang sebuah program CSR yang tepat 
sasaran. Artinya program CSR tersebut mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat sekitar daerah operasional perusahaan sehingga ke depannya 
akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sifatnya berkelanjutan. 
Hal ini sejalan dengan definisi CSR dan komitmen perusahaan yang 
turut serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.  
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Strategi dan Implementasi Marketing Public Relations

Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Mempromosikan
Pariwisata Kota Bandung

Iwan Koswara
Fakultas Ilmu Komunikasi  - Unpad

Pendahuluan
Indonesia memiliki sumber daya yang beraneka ragam. 

Keanekaragaman budaya, keindahan alam, dan situs-situs peninggalan 
yang dapat menjadi modal dalam membangun dan mengembangkan 
perekonomian negara, khususnya sektor pariwisata. Melalui sumber daya 
tersebut, Indonesia berhasil membangun pariwisata dengan masuk dalam 
50 besar negara dengan indeks The Travel and Tourism Competitiveness 
pada tahun 2017 yang dikeluarkan World Economic Forum. Murtado dan 
Shihab (2011).

Pariwisata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, dan tujuan utama 
pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan 
ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara. Pariwisata telah menjadi 
aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai 
“industri terbesar sejak akhir abad 20” yang menyangkut “pergerakan 
barang, jasa dan manusia”. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata 
memang telah terbukti menjadi industri terbesar di berbagai belahan 
dunia (Pitana dan Gayatri, 2005: 34). Sebagaimana yang dikemukakan 
UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam the 
International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Industri 
Pariwisata meliputi; Akomodasi untuk pengunjung, Kegiatan layanan 
makanan dan minuman, Angkutan penumpang, Agen Perjalanan Wisata 
dan Kegiatan reservasi lainnya, Kegiatan Budaya, Kegiatan olahraga dan 
hiburan. UNWTO merupakan Badan Kepariwisataan Dunia dibawah 
naungan PBB. Menurut Undang-Undang Pariwisata no 10 tahun 2009, 
Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
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Tujuan paling pokok dari pemasaran pariwisata adalah untuk 
terciptanya keseimbangan  antara permintaan dan penawaran. Hal 
tersebut tentunya akan melibatkan tentang tata kelola permintaan 
pariwisata meliputi; target kunjungan wisatawan, lamanya berada di 
lokasi wisata, tuntutan tersedianya berbagai sarana prasarana seperti  
akomodasi, penginapan, sajian makanan/kuliner, serta merchandise 
sebagai buah tangan yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Semuanya 
akan membutuhkan sejumlah layanan yang optimum (service excelent). 
Ritchie, Brent, and Geoffrey  (2003).

Aktivitas pariwisata membutuhkan kejelasan berbagai pihak yang 
terlibat didalamnya, oleh karena itu dukungan politis, kebijakan, dan 
komitmen pemerintah, masyarakat, serta pihak yang terkait sangat 
dibutuhkan dalam proses pembangunan pariwisata. Salah satu dukungan 
aktivitas pariwisata ini adalah dengan pengembangan ekonomi kreatif. 
Ekonomi kreatif merupakan era  ekonomi baru yang mengintensifkan 
informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of 
knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama 
dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan wujud dari 
upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. 
Berkelanjutan diartikan sebagai suatu iklim perekonomian yang berdaya 
saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan. Pesan 
besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan 
sumberdaya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu 
ide, talenta, dan kreativitas. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat 
bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif. 
(Departemen Industri dan Perdagangan RI, 2008). 

Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide 
yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan 
berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan 
teknologi. Lebih lanjut didefinisikan Ekonomi kreatif atau dikenal juga 
dengan sebutan knowledge based economy merupakan pendekatan dan 
tren perkembangan ekonomi dimana teknologi dan ilmu pengetahuan 
memiliki peran penting di dalam proses pengembangan dan pertumbuhan 
ekonomi. Ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas 
ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan 
dan informasi

Di era globalisasi dan pasar bebas, kondisi perekonomian semakin 
kompetitif. Penerapan strategi komunikasi dalam bisnis merupakan hal 
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yang sangat penting agar suatu produk dapat diketahui dan diminati oleh 
masyarakat, bahkan untuk mempertahankan eksistensi produk tersebut. 
Dengan strategi komunikasi yang tepat, maka para konsumen akan 
lebih mudah mengetahui informasi dan keunggulan suatu produk, serta 
mengetahui bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Salah satu 
bentuk strategi komunikasi yang perlu diterapkan dalam bisnis pariwisata 
adalah dengan menerapkan strategi Marketing Public Relations. 

Pembahasan
Strategi adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan tertentu.  

Strategi dibangun atas satu atau beberapa taktik, sehingga dapat memilih 
serta menentukan taktik mana yang lebih pas dan tepat untuk digunakan. 
Dapat dikatakan bahwa strategi adalah berbagai cara /taktik yang 
dirancang, direncanakan, serta dibuat untuk mencapai target sasaran 
yang telah ditetapkan. Chatamallah (2008: 395) menyatakan bahwa  
strategi merupakan langkah yang menggiring seseorang atau siapapun  
untuk bergerak dari satu tempat atau titik ketika anda berada dititik 
tersebut ke sasaran yang ingin dicapai. 

Berkaitan dengan itu  Ray dalam Morissan  (2010 : 16) mengatakan  
bahwa strategi promosi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan  
oleh pemasar atau pebisnis yang bertujuan untuk merancang dan 
membuat berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual produk 
atau jasa.  Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa 
strategi promosi merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dalam 
mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat (konsumen), 
yang bertujuan  menarik minat konsumen untuk melakukan tindakan 
pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan 
promosi, maka organisasi atau perusahaan harus melakukan beberapa 
kegiatan promosi, dan untuk melaksaksanakan promosi tersebut, 
dibutuhkan alat promosi. Salah satu alat promosi tersebut adalah 
marketing public relation.

Public Relations adalah alat komunikasi atau promosi perusahaan 
yang sangat penting  dalam membidik pasar sasaran, serta sebagai 
langkah untuk memperkuat posisi produk dan mempertahankan 
citra produk, salah satu caranya adalah melaksanakan  aktivitas public 
relations dalam kegiatan pemasaran (marketing) yang bertujuan untuk 
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membangun image (citra) produk dikalangan masyarakat (konsumen). 
Harris dan Whalen (2006) mengatakan bahwa kegiatan public relations 
dalam pemasaran merupakan dua aspek yang saling berkaitan, sehingga 
disebut dengan kegiatan marketing public relations. 

Marketing Public Relations  adalah penggunaan strategi dan taktik 
hubungan masyarakat untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan 
marketing public relations adalah untuk mendapatkan kesadaran, 
merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun  
hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek.Harris dan 
Whalen (2006 ).  Dilain pihak  Kriyantono (2008) menjelaskan bahwa 
marketing public relation merupakan proses dan evaluasi terhadap 
program-program yang mendorong atau mempengaruhi konsumen 
melalui pengiriman pesan atau informasi dan menciptakan impresi yang 
mengidentifikasi perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, 
keinginan, perhatian dan kepentingan konsumen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Marketing Public Relations 
adalah  bagian dari kegiatan  pemasaran, ia merupakan sinergi antara 
pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas kerja 
public relations dalam upaya meluaskan pemasaran demi mencapai 
kepuasan konsumennya.

Untuk mewujudkan aktivitas marketing public relations sangat 
penting merencanakan dan membuat  sejumlah kegiatan dengan berbagai  
program yang  bervariasi. Sejalan dengan program-program yang 
dibuat dalam aktivitas marketing public relations,   diantaranya adalah 
mendorong kinerja atau keberadaan hasil ekonomi kreatif (industri 
kreatif) sebagai pendongkrak atau daya tarik  pariwisata. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu 
mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia 
serta mampu mendorong terciptanya penemuan- penemuan yang 
dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi, riset, 
pengembangan yang terus-menerus tercipta produk barang dan jasa 
apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Dampaknya 
mengubah pola kehidupan ekonomi masyarakat secara global dalam 
berbagai bidang, seperti pola produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi. 
dan menimbulkan pola kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat 
yang terangsang  o l e h  terciptanya produk-produk baru. Perubahan-
perubahan orientasi tersebut oleh Howkins dikenal dengan “gelombang 
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ekonomi”, dan sekarang memasuki gelombang ekonomi ke empat, yaitu 
gelombang ekonomi kreatif (Suryana: 2013).

Pada dasarnya pengembangan pariwisata sesungguhya adalah 
menawarkan sebuah brand  tentang pariwisata, yang dalam hal ini brand 
tentang Bandung sebagai kota industri kreatif. Mengkomunikasikan 
brand artinya adalah bagaimana mengenalkan sebuah produk/jasa yang 
dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta memberikan 
keuntungan bagi produsen. Kotler (2000), mengatakan bahwa branding 
saat  ini menjadi isu utama dalam hal pengenalan suatu produk. Ini bukan 
sesuatu yang mudah melainkan membutuhkan jangka waktu yang cukup 
lama. Branding,  merupakan suatu seni dan landasan bagi pemasaran. 

Branding bagi destinasi pariwisata erat kaitannya dengan menyusun  
suatu strategi komunikasi yang fokus dan konsisten. Itulah konsep 
inti dari tujuan suatu branding destinasi wisata itu sendiri.  Penting 
bagi sebuah destinasi pariwisata untuk terus menerus (continue) 
menyampaikan pesan-pesannya, dengan menggunakan beragam media, 
baik menggunakan media komunikasi, media massa, maupun media 
sosial

Seiring dengan pernyataan di atas, Kota Bandung sebagai daerah 
tujuan wisata dimana setiap akhir pekan selalu  dikunjungi oleh 
wisatawan,  saat ini secara aktif terus  berbenah diri dengan inovasi, dan  
kreatifitasnya melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif. Hal ini 
sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Jawa barat  Ridwan Kamil  (2018), 
sektor ekonomi kreatif dipadukan dengan ekonomi wisata, merupakan 
andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dipandang 
perlu bagi pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan industri kreatif 
Kota Bandung melakukan terobosan baru dalam memasarkan industri 
kreatif ini, untuk memacu daya saing pariwisata Kota Bandung.  Salah 
satu langkah untuk melakukan itu adalah bagaimana merancang strategi 
marketing public relations dalam mengembangkan daya tarik wisata 
melalui aktivitas industri kreatifnya. Menurut Tita Larasari sebagai ketua 
ekonomi kreatif Kota Bandung, mengatakan bahwa di Kota Bandung 
terdapat 30 sentra industri kreatif dengan 270 produk unggulan. Ini 
merupakan potensi yang sangat baik dalam mendongkrak peningkatan 
pariwisata Kota Bandung. 

Dengan potensi industri kreatif yang bervariatif seperti; kuliner, 
fesyen, kerajinan tangan, handicraft, visual media, termasuk pula adanya 
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wilayah/daerah wisata kreatif yang dikenal dengan kampung kreatif kota 
Bandung, seperti; kampung kreatif Cicukang Jatayu, Kampung Belekok, 
Kampung Akustik Cicadas, Kampung Kreatif Dago Pojok, Kampung 
Kreatif Eco Bambu Cipaku, dan sebagainya. Tentu merupakan tantangan 
dan peluang untuk dijadikan daya tarik dan tujuan wisata. Oleh karena 
itu, penting bagi Kota Bandung untuk mempromosikan industri/ekonomi 
kreatif  dalam mendorong dan menarik minat para wisatawan berkunjung 
ke Kota Bandung, dan salah satu langkahnya adalah merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan promosi dengan menggunakan strategi marketing 
public relations.

Strategi marketing public relations ini, pada dasarnya adalah 
penggabungan aktivitas  kehumasan dengan pemasaran, dimana 
penekanan humas dalam aspek penyadaran masyarakat dan pendidikan, 
sementara marketing penekannya kepada aspek pemasaran produk dan 
jasa. Dengan demikian terintegrasinya kedua aspek tersebut merupakan 
terobosan baru dalam komunikasi pemasaran untuk mendongkrak 
kinerja pemasaran. Prisgunanto (2002 : 86). 

Terkait dengan aspek pemasaran pariwisata, jelas bahwa 
strategi yang dibangun oleh marketing public relations  adalah untuk  
mengkomunikasikan berbagai rancangan program kegiatan dan 
penawaran berbagai objek pariwisata. Menurut Harris dan Whalen 
(2016), ada tujuh langkah strategi perencanaan marketing public relations, 
yakni sebagai berikut :
1.  Analisis situasi, yang meliputi tahap penelitian awal.
2.  Menetapkan tujuan, termasuk tujuan bisnis jangka panjang dan 

jangka pendek tujuan komunikasi
3  Menentukan strategi
4.  Mengidentifikasi target  sasaran
5.  Membuat pesan untuk memenuhi setiap kebutuhan dan minat target
6 Mengidentifikasi taktik, termasuk garis waktu untuk 

mengimplementasikannya
7  Mengevaluasi keefektifan rencana

Ketujuh aspek perencanaan   diatas merupakan bagian yang sangat 
penting untuk melaksanakan kegiatan marketing public relations. 
Dimana hal tersebut merupakan langkah untuk menentukan strategi 
marketing public relations yang dilakukan. Sejalan dengan perencanaan 
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yang diungkapkan oleh Harris dan Whalen (2016), ada beberapa strategi 
marketing public relations yang dapat dilakukan untuk melakukan 
promosi pariwisata melalui pengembangan industri kreatif, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ruslan (2002), terdapat tiga strategi untuk menjalankan 
marekting public relations, yaitu : Push Strategy, Pull Strategy, dan Pass 
Strategy.

1. Push strategy. 
Adalah suatu strategi yang diharapkan dapat menstimuly  

(merangsang )  khalayak mengenai suatu objek yang ditawarkan.  
Prisgunanto (2002 : 93). Melakukan promosi melalui strategi ini 
merupakan upaya  peningkatan kuantitas dan kualitas produk industri 
kreatif yang diharapkan menjadi pendorong daya tarik wisatawan 
untuk mendapatkannya. Promosi merupakan unsur utama dalam 
kegiatan-kegiatan yang mencoba menggunggah kesadaran publik untuk 
melakukan sesuatu yang diharapkan oleh para pelaku promosi, yang 
dalam hal ini adalah para pelaku industri kreatif Bandung berkenaan 
dengan menginformasikan objek wisata, maupun produk wisatanya. 

2.  Pull Strategy
Pull Strategi adalah suatu usaha publikasi  dan pelayanan prima 

dalam kegiatan pemasaran Chatamallah (2008 : 398). Berkaitan dengan 
pernyataan itu, maka apa yang diupayakan adalah mendatangkan 
wisatawan. Pemasaran objek wisata yang efektif adalah  mampu 
mendatangkan sejumlah orang untuk berkunjung ke obyek wisata yang 
dipasarkannya. Dalam hal ini bagaimana para pelaku industri kreatif  
melakukan serangkaian kegiatan mengenalkan objek wisata dengan 
beragam industri kreatif hasil karya masyarakat Bandung, sehingga 
diharapkan para wisatawan terbujuk untuk berwisata serta belanja 
produk industri kreatif. 

3.  Pass Strategy 
Pass Strategy  adalah suatu langkah yang dilakukan untuk 

mempengaruhi, membujuk, dan menciptakan opini publik yang 
menguntungkan. Untuk melakukan tindakan ini, maka pihak pelaku 
industri kreatif  bekerjasama dengan pihak pemerintah kota, sebaiknya 
terus melakukan pengiriman informasi positif  tentang aktivitas maupun 
produk industri kreatif melalui media komunikasi, media massa, dan 
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media online. Sehingga dengan tersebarnya informasi industri kreatif ini, 
diharapkan akan terbentuk opini di masyarakat tentang Bandung sebagai 
kota industri kreatif, dan dapat mengendoser (meningkatkan daya tarik 
wisata kota Bandung).

Disisi lain kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota  Bandung terhadap 
pengembangan pariwisata melalui industri kreatif,  sangat mendukung 
sekali dengan ditetapkannya 6 indikator kreativitas Kota Bandung : 1). 
Kebijakan Kreatif, 2). Infrastruktur Kreatif, 3). Hukum, Etika dan HKI, 
4). Sistem Pendukung Kreatif, 5). Kapasitas Kreatif, dan 6). Kontribusi 
Ekonomi. Sebagaimana dituangkan dalam  keputusan Presiden No. 6 tahun 
2009. Tentang pengembangan   15 sub sektor industri kreatif; 1).Periklanan, 
2).Arsitektur, 3).Pasar seni dan barang antik, 4). Kerajinan, 5). Desain, 
6).Fashion, 7). Film,Video dan Fotografi, 8) Permainan interaktif, 9). Musik, 
10). Seni pertunjukkan, 11). Penerbitan dan percetakan, 12). Layanan 
komputer dan piranti lunak, 13). Radio dan televisi, 14). Kuliner,   15). Riset 
dan pengembangan. Melalui  kebijakan ini dapat menjadikan Kota Bandung 
yang aktual, adaptif, informatif dan representatif sebagai Kota tujuan Wisata 
(Bagian Ekonomi Setda Kota Bandung 2016).

Sebagai,  implementasi pengembangan pariwisata yang dilakukan 
oleh pelaku  industri kreatif. adalah membuat berbagai acara (event)  
untuk mengenalkan kota Bandung melalui serangkaian penawaran dan 
promosi produk industri kreatif. Seperti beberapa event sudah dilakukan, 
yakni membuat program Semarak Bandung tentang rangkaian kegiatan 
kreatif dengan tujuan untuk memanfaatkan ruang publik kota Bandung 
berupa Reka Kota, Nyala Bandung, Gedung Merdeka & Bragakeun 
Bragaku. Selain itu Komunitas kreatif bersama pemerintah kota Bandung 
menjalin kerjasama dengan United Nations Environment Programme 
(UNEP) & Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia, turut 
mensukseskan program TUNZA (International Children and Youth 
Conference on Environment) dari program  inilah  akhirnya lahir sebuah 
deklarasi  Babakan Siliwangi World City Forest yang menetapkan  
kawasan tersebut sebagai Hutan Kota Dunia.  Deklarasi  ditandatangani  
oleh Walikota Bandung bersama Menteri, Kementerian Lingkungan 
Hidup Indonesia dan UNEP. Pada saat itu juga diresmikannya jembatan 
hutan (forest walk) di wilayah Babakan Siliwangi sebagai simbol bagi 
masyarakat kota Bandung supaya menggunakan dan melestarikan hutan  
Babakan Siliwangi sebagai ruang hijau kota tanpa bangunan.  Disamping 
itu,  dengan diinisiasi oleh para pelaku industri kreatif  keberadaan  
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ruang publik   menjadi salah satu area  yang dapat diakses masyarakat, 
dengan menyediakan beberapa ruang publik atau ruang kreatif, yang 
memfasilitasi berbagai macam program seperti; pameran, diskusi, 
workshop, ekskursi, presentasi, pertemuan komunitas, dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara substansi, strategi 
marketing public relations  adalah langkah untuk mengkomunikasikan 
bagaimana menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung, dan 
implementasi dari  kegiatan atau gelaran pariwisata adalah dengan 
ditampilkannya berbagai event, program dan penawaran berbagai 
produk industri kreatif, sebagai wujud dari kegiatan promosi pariwisata.

Penutup
Strategi marketing public relations  merupakan saluran komunikasi 

antara pemerintah dengan masyarakat (pelaku industri kreatif),   melalui 
berbagai informasi, serta kreatifitas industri kreatif, keberadaan industri 
kreatif tersebut telah  menjadi wadah kreativitas masyarakat Bandung, 
selain itu industri  kreatif telah mendorong dan membangun jaringan 
komunikasi serta membentuk jejaring para pelaku industri kreatif  untuk 
mengembangkan industri kreatif, dalam menunjang pengembangan 
pariwisata kota Bandung. Dilain pihak, berbagai gelaran kegiatan (event) 
yang diselengarakan, secara tidak langsung telah memberikan kontribusi 
yang baik dalam mendorong kedatangan wisatawan baik domestik, 
maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota Bandung.

Melalui strategi marketing public relations yakni, push strategi, pull 
strategi,dan pass strategi, dalam mendukung pengembangan industri 
kreatif, telah dapat mendorong terhadap keberhasilan promosi pariwisata 
Kota Bandung.
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Pendahuluan
Latar Belakang

Eksistensi Public Relations (PR) dalam sebuah perusahaan profit 
adalah untuk memperkenalkan, menyebar luaskan informasi tentang 
aktivitas dan bidang usaha perusahaan, menjaga dan mengamankan 
proses pemasaran melalui evaluasi terhadap setiap opini publik yang 
dianggap dapat menurunkan dan merusak nama perusahaan. Hal ini 
dimaksudkan agar keberlangsungan aktivitas usaha perusahaan baik 
yang sekarang atau di masa yang akan datang semakin baik dan mampu 
meraih keuntungan yang besar.

Keterbukaan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Public 
Relations (PR) sebagai sebuah upaya dan strategi dalam menjalankan 
aktivitasnya, maka  kebesaran perusahaan, keunggulannya, integritasnya, 
kesejahteraan karyawan, perhatian sosialnya, dan lain sebagainya. 
Dengan keterbukaan ini publik/khalayak di sekitar perusahaan akan lebih 
mengenal perusahaan sehingga citra perusahaan dengan sendirinya akan 
dikenal publik. Ada banyak upaya dan strategi yang dapat dilakukan PR di 
perusahaan atau industri yang berorientasi profit dalam rangka membina 
hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak yang berada di sekitar 
lingkungan perusahaan, diantaranya yaitu:(a) Mengadakan hubungan 
dengan komunitas (masyarakat sekitar lokasi perusahaan), misalnya: 
pertemuan dengan masyarakat, open house, dan lain-lain; (b) membina 
hubungan dengan pers dan media; (c) Hubungan dengan konsumen; (d) 
Hubungan dengan opini leader; dan (e) Memulihkan krisis yang terjadi 
dalam perusahaan.

CV. Biomasber Wawotobi dalam melakukan aktifitas usahanya 
juga mengandalkan tenaga PR dalam rangka melakukan hubungan 
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dengan masyarakat usaha dan masyarakat umum yang menjadi sasaran 
pemasaran produknya. Produk yang ditawarkan kepada konsumen 
adalah kendaraan bermotor (mobil dan motor). Dalam hal ini, PR CV. 
Biomasber Wawotobi harus mampu menimbulkan image dan penilaian 
positif masyarakat, agar konsumen memberikan respon positif terhadap 
proses pelaksanaan pemasaran produk otomotif (mobil dan motor) yang 
dipasarkan oleh CV. Biomasber.

Fungsi PR pada CV. Biomasber Wawotobi adalah melakukan 
komunikasi internal dan eksternal untuk menghasilkan umpan balik (feed 
back) yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan usaha perusahaan 
dalam bentuk peningkatan pemasaran dan peningkatan pendapatan 
serta sekaligus menjaga image perusahaan secara umum dalam rangka 
eksustensi pemasaran produk perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar 
citra perusahaan dapat terjaga dan krisis yang dialami perusahaan 
sebagai akibat semakin banyaknya perusahaan sejenis sebagai pesaing 
dapat teratasi.

Penerapan fungsi PR CV. Biomasber Wawotobi terutama dalam 
rangka menjaga image perusahaan, maka CV. Biomasber Wawotobi 
menggunakan konsep-konsep manajemen komunikasi dalam 
mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsinya. Konsep-konsep proses 
pelaksanaan tugas tersebut adalah: (1) mencari fakta mengenai opini 
dan persepsi konsumen (masyarakat) terhadap aktifitas yang dijalankan 
oleh perusahaan; (2) melakukan analisis permasalahan dan langkah 
perencanaan untuk pemecahan masalah yang dihadapi; (3) melakukan 
tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun berdasarkan 
tujuan yang ingin dicapai; dan (4) evaluasi, mengukur hasil capaian 
tujuan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kesalahan yang belum 
teratasi sehingga dapat segera diperbaiki. Seluruhnya dilakukan melalui 
suatu proses manajemen komunikasi.

Dinamika pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus berkembang 
di sekitar lingkungan tempat CV. Biomasber melakukan aktivitas usaha, 
menyebabkan tumbuhnya beberapa jenis usaha sejenis sebagai pesaing. 
Hal ini  menyebabkan CV. Biomasber harus menerapkan suatu model 
manajemen komunikasi (perencanaan, perumusan  dan tindakan) yang 
tepat dalam rangka mengatasi persaingan usaha dan menurunnya jumlah 
pelanggan/konsumen karena adanya pesaing dalam usaha. Upaya dan 
strategi yang perlu dilakukan adalah dengan cara mempertahankan citra 
atau nama perusahaan di mata konsumen/masyarakat pelanggan dan 
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strategi mengatasi krisis yang dialami perusahaan karena menurunnya 
jumlah barang yang dapat terjual karena adanya perusahaan sejenis 
sebagai pesaing.

Hasil pengematan sementara yang dilakukan penulis, menunjukkan 
bahwa beberapa tindakan nyata yang telah dijalankan oleh PR CV. 
Biomasber Wawotobi dalam rangka mempertahankan citra dan mengatasi 
krisis perusahaan, telah mampu meningkatkan kemampuan perusahaan 
dalam memasarkan berbagai produk jualannya. Hal ini memberikan 
gambaran bahwa PR CV. Biomasber Wawotobi telah menerapkan fungsi 
dan peranannya dalam rangka menjaga eksistensi perusahaan sesuai 
dengan tujuan pendirian perusahaan yang berorientasi keuntungan.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut:Bagaimanakah model manajemen 
komunikasi yang dilakukan oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber 
dalam mempertahankan citra perusahaan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan mendeskripsikan:Model manajemen komunikasi 
yang dilakukan  oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber dalam rangka 
mempertahankan citra perusahaan.

Manfaat Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi dan masukan kepada perusahaan CV. Biomasber 
Wawotobi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
unit Public Relations (PR) nya dalam rangka mendukung kinerja 
perusahaan di masa yang akan datang.

2. Bahan informasi dan masukan kepada khalayak umum, khususnya 
para pekerja usaha retail atau dealer kendaraan bermotor, yang 
berkenaan dengan kemampuan memasarkan, menjaga citra 
perusahaan dan mengatasi masalah krisis dalam usaha disebabkan 
karena persaingan usaha.
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Tinjauan tentang Public Relations (PR)
Menurut Kasali (2004:43) dalam Manajemen Public Relationss 

mengutip definisi John E. Marston  bahwa Public Relationss adalah seni 
untuk membuat suatu perusahaan disukai dan dihormati oleh public 
karyawan, konsumen, dan para penyalur. Sedangkan dalam buku yang 
sama Frazier Moore, mengatakan ketergantungan perusahaan akan public 
dan bisnis, pemerintah, serta organisasi social lain membuat kebutuhan 
akan fungsi manajemen khusus, dan ini dikenal sebagai Public Relationss. 
Selanjutnya 3. Grunig dan Hunt, memberikan definisi Public Relationss 
sebagai komunikasi manajemen antara organisasi dan publiknya.

Pada intinya humas atau Public Relationss senantiasa berkenaan 
dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan 
melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu 
dampak, yakni berupa perubahan yang positif.Publik Relationss (PR) 
adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis 
organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non komersial, di sector 
public (pemerintah) maupun privat (pihak swasta) (Shimp, 2002: 173).

Syarat-syarat yang sebaiknya dimiliki seorang Public Relationss 
(PR) yaitu (Kasali, 2004: 45): (a) Kemampuan Berkomunikasi.Dalam 
berkomunikasi mampu untuk dapat mendengarkan yang sama baiknya 
dengan kemampuan untuk berbicara, menyampaikan informasi yang 
mudah dimengerti efektif dan efisien baik saat Guest Contack maupun saat 
di Telephone. Public Relations (PR) dituntut serba tau dan memiliki akses 
informasi yang seluas luasnya; (b) Kemampuan Mengorganisasi Mampu 
mengatasi problem.kemampuan menyusun rencana kegiatan termasuk 
rincian anggarannya. Kegiatan Public Relationss (PR) di organisasi seperti: 
client meeting, photographic session, pameran, sponsorship, penerbitan 
bulletin/ majalah/News letter, produksi Film dan lain-lain.

Eksistensi Public Relations (PR) dalam Perusahaan
Menurut Pool (2000: 75), Pers Relationss adalah usaha untuk mencapai 

publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 
humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 
khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Public Relationss (PR) mempunyai 
peranan penting dalam upaya mengefektifkan organisasi dengan 
membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-lembaga 
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strategis. Fungsi PR dalam perusahaan (organisasi) adalah Melakukan 
komunikasi internal maupun external yang menghasilkan feed back, 
selanjutnya menganalisis  kemajuan management di Revenuenya 
(pendapatan) dan terakhir menjaga dan membuat positif image 
perusahaan secara general

Upaya menjalankan fungsi dan peranan tersebut, Public Relationss 
(PR) harus menggunakan konsep-konsep manajemen untuk 
mempermudah pelaksanaannya. Konsep-konsep proses pelaksanaan 
fungsi dan tugas Public Relationss (PR) meliputi antara lain: (a) Fact 
Finding; Mencari fakta/penelitian terhadap opini yang ada pada persepsi 
dalam kaitannya dengan suatu kebijakan. Fakta yang ditemukan 
kemudian diolah, dengan cara memantau dan membaca pengertian, 
opini, sikap, dan perilaku stakeholder/public; (b) Planning/Action Plan; 
Pada tahap ini Public Relationss(PR) sudah menemukan penyebab 
timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah pemecahan 
atau pencegahan dirumuskan dalam bentuk rencana dan program; (c) 
Communicating/Action; Melaksanakan semua perencanaan yang telah 
disusun. Harus dikaitkan dengan goals dan obyektif yang spesifik. Tahap 
ini menjawab pertanyaan: ‘How do we do it and say it’; dan (d) Evaluation; 
Pengukuran ini menjawab pertanyaan ‘How did we do’. Tujuannya untuk 
mengetahui kesalahan secara lebih dini sehingga dapat segera diperbaiki.

Manajemen Komunikasi Public Relations (PR) dalam Perusahaan 
Profit

Public Relationss (PR) adalah salah satu faktor pelicin demokrasi. 
Dewasa ini proses pemerintahan dan industri semakin komplek. Public 
Relations (PR) akan membantu memperjelas proses ini kepada masyarakat 
dan dapat mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan. Tujuan 
Public Relations (PR) pada organisasi profit dan non profit adalah (Em 
Griffin, 2003: 173):
1. Memberikan informasi tentang tujuan-tujuan organisasi dan pelayanan 

yang tersedia.
2. Menanamkan kepercayaan, kebaikan, kejujuran dalam rangka 

pelayanan kebutuhan organisasi kepada public. 
3. Untuk menciptakan hubungan dengan publiknya baik internal 

maupun eksternal, memelihara salaing pengertian dan kerjasama 
dengan public.
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4. Untuk mempromosikan pelayanan perusahaan serta produk-
produknya di dalam dunia yang penuh persaingan.
Langkah-langkah yang dilakukan Public Relations (PR) pada 

organisasi profit dan non profit diantaranya: (a) Melakukan hubungan 
dengan pers; (b) Melakukan hubungan dengan penduduk setempat; (c) 
Membuka pusat informasi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan 
yang dilakukan organisasi tersebut; (d)Melakukan siaran tertulis. 
Secara berkala mengeluarkan siaran tertulis berisi informasi tentang 
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan organisasi; (e) Citra kewibawaan; 
(f) Pameran. Pada event-event tertentu organisasi non profit perlu 
mengadakan pameran dengan lebih mendekatkan lembaga pada 
masyarakat; dan (g) Umpan balik. 

Menurut Duncan (2005: 132), cara mempertahankan pelanggan 
adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik daripada 
competitor, sehingga pelanggan merasa puas. kriteria penentu kualitas 
pelayanan adalah: (a) Speed; Kecepatan dan ketangkasan petugas dalam 
menanggapi customer Pelayanan yang ramah terhadap customer,perhatian 
segera; (b) Empathy; Kesigapan dan kesungguhan petugas dalam melayani 
dan menjawab kesulitan customer (pelanggan) yang datang atau sekedar 
mencari informasi .Kemampuan pihak Perusahaan/Organisasi dalam 
menjawab keluhan yang disampaikan customer (pelanggan). Ikut merasa 
apa yang dirasakan customer (pelanggan); (c) Profesional Memberikan 
pelayanan yang sama baiknya terhadap semua customer (pelanggan) 
sesuai dengan hak dan kewajibannya , Tidak melakukan kegiatan 
diluar batas kemampuan karyawan ,membedakan urusan pribadi dan 
kerja.Mempunyai kemampuan /skill sesuai harapan perusahaan pada 
posisinya; (d)Fasilitas Kebersihan ruangan dan kenyamanan lingkungan 
bekerja; dan (e) Kelengkapan peralatan yang berkualitas tinggi dan sesuai 
dengan kebutuhan penunjang pekerjaan.

Metode Penelitian
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah CV. Biomasber Wawotobi. Pemilihan 
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa CV. Biomasber adalah 
perusahaan retail (penjual) kendaraan otomotif pertama di Kabupaten 
Konawe yang cukup berkembang pada awalnya, namun karena adanya 
persaingan usaha dengan beberapa perusahaan sejenis yang telah 
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beraktivitas di Kabupaten Konawe yang memiliki pangsa pasar yang 
sama, maka Public Relations (PR) CV. Biomasber perlu memiliki strategi 
manajemen komunikasi yang baik dalam operasionalisasi perusahaan.

Informan Penelitian
Informan kunci penelitian adalah pimpinan CV. Biomasber 

Wawotobi sedangkan informan biasa atau informan pendukung adalah 
3 orang staf Public Relations (PR) CV. Biomasber. Dengan demikian, 
jumlah informan adalah sebanyak 4 orang.

Teknik Penentuan Informan Penelitian
Teknik penentuan subjek dan informan peneltian dilakukan secara 

purposive sampling (penentuan sampel secara sengaja) dengan alasan 
bahwa subjek dan informan ditetapkan karena jabatan dan aktifitas 
kegiatan yang dijalaninya baik sebagai pimpinan (Direktur) CV. 
Biomasber maupun sebagai Publict Relations (PR) CV. Biomasber.

Jenis data
Jenis data yang duguakan dalam enelitia ini adalah data kualitatif, 

yaitu data yang berbentuk deskripsi dan laporan yang berisikan topik 
atau materi yang menjadi pembahasan penelitian ini. Data ini diperlukan 
untuk mendeskripsikan tentang berbagai bentuk upaya dan pelaksanaan 
strategi Public Relations (PR) CV. Biomasber Wawotobi dalam rangka 
mempertahankan citra perusahaan. 

Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut :
1. Observasi; adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengematan langsung di lokasi penelitian, untuk 
mengumpulkan data berupa arsip, dokumen dan pengamatan 
langsung terhadap aktivitas Public Relations (PR) CV. Biomasber 
dalam kegiatan pembuatan perencanaan dan pelaksanaan fungsi 
manajemen komunikasi dalam rangka mempertahankan citra dan 
mengatasi krisis perusahaan.

2. Wawancara; pengumpulan data berdasarkan keterangan atau 
penjelasan dari subjek dan informan penelitian yang ditetapkan 
kemudian sesuai kebutuhan penelitian yang dimaksudkan untuk 
menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.
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3. Dokumentasi; adalah teknik pengumpulan yang dilakukan melalui 
penelusuran dokumen dan data pendukung lain yang bertujuan 
untuk menegaskan dan melengkapkan data yang dikumpulkan 
melalui wawancara. 

Teknik Analisis Data
Setelah data-data penelitian terkumpul dan dianggap telah cukup 

memadai, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membuat 
kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Pembahasan
Aktivitas Komunikasi Promosi Public Relations (PR) CV. Biomasber

Proses peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan 
oleh CV. Biomasber, tidak terlepas dari program komunikasi pemasaran 
yang dilakukan oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber. Hasil observasi 
lapangan yang peneliti lakukan selama pelaksanaan kegiatan penelitian, 
diketahui bahwa Humas CV. Bimasber Wawotobi telah melakukan aktivitas 
komunikasi yang bertujuan untuk melakukan promosi penjualan. 

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan atau aktivitas promosi yang 
dilakukan oleh Public Relations CV Biomasber Wawotobi telah 
berlangsung dengan berbagai teknik dan pendekatan strategis. Adapun 
aktivitas kegiatan promosi yang telah dilakukan tersebut, terdiri atas :
1. Periklanan (advertising): pola promosi dalam bentuk ini adalah 

segala bentuk penyajian dan promosi mengenai gagasan/image 
terutama terhadap produksi terbaru kendaraan bermotor dalam 
usaha persaingan dengan mobil dalam kelas sejenis dengan merk 
lainnya. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan cara penyajian data-
data lengkap tentang spesifikasi jenis mobil tersebut dalam beberapa 
media komunikasi elektronik baik dalam bentuk visualisasi gambar 
maupun dialog yang mengemukakan karakteristik mobil yang 
sementara dipromosikan. 

2. Penjualan pribadi:pola promosi bentuk ini adalah penyajian individu/
pribadi dari tenaga pemasaran/penjualan perusahaan dengan tujuan 
memasarkan/menjual dan membina secara berkelanjutan hubungan 
dengan pelanggan yang sering menggunakan atau memakai 
mobil merk tertentu, terutama terhadap pemasaran/penjualan 
mobil keluaran baru yang memerlukan promosi langsung kepada 
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pelanggan yang fanatik dengan merk kendaraam bermotor tertentu. 
Selain itu, para tenaga pemasaran/penjualan melakukan beberapa 
bentuk/pola komunikasi dengan individu, dimana tenaga penjual/
wiraniaga menginformasikan, mendidik dan melakukan persuasi 
kepada calon pembeli untuk dapat membeli produk perusahaan. 

3. Promosi penjualan : pola promosi dalam bentuk ini dilakukan dalam 
bentuk pemberian insentif jangka pendek kepada pelanggan untuk 
mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk mobil 
yang dianggap masih lambat perkembangan nilai jualnya. Bentuk 
insentif tersebut dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga 
cicilan kredit, penurunan besaran DP (down payment/uang muka),  
kemudahan pengurusan  administrasi kelengkapan permohonan 
kredit mobil. 

4. Hubungan masyarakat (Public Relations): pola promosi semacam 
ini dilakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan 
berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan langsung atau 
tidak langsung dengan perusahaan melalui kegiatan publisitas 
yang mendukung, dan membina “citra perusahaan” yang baik, dan 
sekaligus dalam upaya menangani dan atau menangkal desasdesus, 
cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini 
dilakukan dalam bentuk menerima masukan dan saran  dari 
para pemakai kendaraan bermotor tentang kendala-kendala dan 
masalah yang dihadapi selama memakai kendaraan bermotor, atau 
juga berupa image yang negatif  yang kadangkala  dilepaskan oleh 
perusahaan saingan, atau juga yang datangnya dari  usaha bisnis 
sejenis yang merupakan pesaing lainnya dalam bisnis otomotif.

5. Komunikasi di tempat pembelian (Poin  of  purchase communication) 
aktivitas promosi semacam ini dilakukan dengan cara melibatkan 
alat peraga, poster, tanda dan berbagai material pembantu lainnya 
yang didesain untuk mempengaruhi keputusan pelanggan membeli 
di tempat pembelian, biasanya dilakukan dalam bentuk test drive 
terhadap jenis-jenis mobil baru. Pemberian cinderamata atau keikut 
sertaan pelanggan dalam undian berhadiah (door price).
Keseluruhan aktivitas tersebut di atas, merupakan kewenangan dan 

tanggungjawab Public Relations (PR) CV. Biomasber sebagai unit bagian 
pemasaran dan penjualan yang bertugas meningkatkan image positif 
masyarakat pengguna kendaraan bermotor terhadap keberadaan CV. 
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Biomasber sebagai salah satu retail (penjual) kendaraan bermotor yang 
memiliki kemampuan dan keunggulan dibandingkan dengan perusahaan 
sejenis. 

Model Manajemen Komunikasi PR CV. Biomasber dalam 
Mempertahankan Citra Perusahaan

Dinamika persaingan dalam aktivitas usaha sejenis sebagaimana 
yang dijalankan oleh perusahaan CV. Biomasber Wawotobi, tidak luput 
dari berbagai permasalahan dalam hal pemasaran dan merebut simpati 
konsumen. Semakin banyak konsumen maka peluang pasar untuk 
pemasaran barang semakin besar sehingga modal yang berputar semakin 
besar pula, sehingga aktivitas ekonomi perusahaan akan berjalan dengan 
baik. Perusahaan akan mendapat keuntungan yang terus menerus, 
sukses dalam pemasaran, perputaran modal dan mampu menutupi biaya 
operasional.

CV. Biomasber pada awal berdirinya, banyak memperoleh konsumen 
dari berbagai tempat di seputaran wilayah Kabupaten Konawe, namun 
karena semakin banyaknya usaha sejenis sebagai saingan, maka sebagian 
konsumen tersebut mulai beralih kepada perusahaan lain sehingga 
peluang pasar cv. Biomasber semakin kecil dan perputaran modal dan 
aktivitas ekonomi yang berlaku pada perusahaan CV. Biomasber semakin 
menurun. Kondisi ini menyebabkan terjadinya krisis perusahaan karena 
tidak berputarnya modal, sehingga perusahaan mengalami kerugian 
dan tidak mampu menutupi biaya operasional. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, Public Relations (PR) CV. Biomasber bertanggungjawab untuk 
melaksanakan tugasnya di perusahaan yaitu sebagai penghubung 
perusahaan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk masyarakat 
konsumen dalam rangka mengidentifikasi dan mengetahui secara jelas 
berbagai permasalahan menurunnya citra perusahaan. 

Permasalahan citra perusahaan CV. Biomasber tidak terjadi secara 
mendadak atau serta merta tanpa penyebab. Penurunan citra yang 
dialami oleh perusahaan CV. Biomasber tentunya dipengaruhi oleh 
berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu, menjadi tugas Public Relations 
(PR) CV. Biomasber untuk melakukan pengkajian dan telaah terhadap 
permasalahan yang dihadapi untuk mengetahui penyebab terjadinya.

Proses mengkaji dan menelaah setiap aktivitas dan dinamika 
perusahaan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan citra 
perusahaan dinamakan pencarian fakta (fact finding). Proses ini 
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dilakukan oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber dengan cara  
Mencari fakta/penelitian terhadap opini yang ada pada persepsi dalam 
kaitannya dengan suatu kebijakan. Fakta yang ditemukan diolah, dengan 
memantau dan membaca pengertian, opini, sikap, dan perilaku public 
terhadap perusahaan.

Penurunan aktivitas penjualan pada CV. Biomasber berdampak 
pada aktivitas perusahaan. Permasalahan penurunan aktivitas penjualan 
tersebut perlu segera diantisipasi oleh Public Relations (PR) CV. 
Biomasber dengan cara melakukan pencarian fakta dan data mengenai 
faktor penyebab terjadinya penurunan penjualan CV. Biomasber.

Beberapa teknik dan pendekatan yang dilakukan oleh CV. Biomasber 
dalam pencarian data dan fakta terhadap permasalahan yang dihadapi 
oleh perusahaan adalah dengan cara: (a) melakukan kunjungan ke 
berbagai tempat dalam wilayah pemasarannya untuk mengetahui tingkat 
kemampuan masyarakat dan konsumen dalam membeli; (b) melihat 
peluang pasar penjualan produk perusahaan CV. Biomasber; dan (c) 
kemungkinan adanya perusahaan lain yang sejenis sebagai pesaing.

Berbagai faktor yang akan diamati dan dicermati oleh Public Relations 
(PR) CV. Biomasber dalam melakukan aktivitas pencarian data dan fakta 
akan dijadikan dasar dalam proses pengkajian dan perumusan masalah 
spesifik yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka mempertahankan 
citra perusahaan pada publik atau konsumen pembeli.

Berdasarkan aktivitas fact finding (pencarian data dan fakta) 
terhadap upaya peningkatan citra perusahaan, Public Relations (PR) 
CV. Biomasber menemukan beberapa data dan fakta yang menjadi 
permasalahan dalam penilaian publikmengenai citra perusahaan adalah 
aktivitas fact finding (pencarian data dan fakta) dalam rangka identifikasi 
permasalahan yang dihadapi perusahaan CV. Biomasber dalam rangka 
mempertahankan citra perusahaan dilakukan dengan cara melakukan 
kunjungan ke masyarakat untuk mencari informasi dan berkomunikasi 
langsung dalam rangka menemukan dan mengidentifikasi data dan fakta 
sebagaimana realitas yang terjadi.

Beberapa data dan fakta yang ditemukan dalam proses identifikasi 
adalah: (1) adanya perusahaan sejenis sebagai saingan dan (2) rendahnya 
intensitas komunikasi perusahaan CV. Biomasber dalam rangka 
mempertahankan citra perusahaan.

Penemuan permasalahan oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber 
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dalam rangka mempertahankan citra perusahaan selanjutnya akan 
ditindak lanjuti dalam bentuk tindakan berikutnya yaitu perumusan 
rencana tindakan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi.

1. Perumusan rencana sesuai data dan fakta
Pada tahap ini Public Relations (PR) CV. Biomasber setelah 

menemukan penyebab timbulnya permasalahan, akan menyiapkan 
langkah pemecahan atau pencegahan yang dirumuskan dalam bentuk 
rencana dan program. Strategi pemecahan masalah yang dirumuskan oleh 
perusahaan CV. Biomasber secara internal melibatkan seluruh komponen 
dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan strategi 
pemecahan masalah benar-benar sesuai pencapaian tujuan perusahaan, 
karakteristik permasalahan yang dihadapi, masyarakat/konsumen yang 
akan dihadapi dan kemampuan perusahaan (dari sisi kemamupan dana 
dan jangkauan pelayanan) yang dapat dijalankan oleh Public Relations 
(PR) CV. Biomasber dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat 
komunikatif tersebut.

Pada bagian pemasaran dan penjualan CV. Biomasber kemudian 
mengadakan rapat internal yang dimaksudkan untuk merumuskan 
strategi mempertahankan citra perusahaan melalui metode komunikatif 
dengan konsumen (masyarakat) yang menggunakan pendekatan 
metode pemasaran yang lebih efektif. Hasil identifikasi menunjukkan 
bahwa beberapa perusahaan sejenis sebagai saingan telah melakukan 
ekspansi dan komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat dalam 
rangka peningkatan volume penjualan produknya dan diketahui bahwa 
perkembangan metode pemasaran sangat mengedepankan terciptanya 
suatu komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, 
maka dapat mengambil hati konsumen, sehingga konsumen dengan 
senang hati membeli produk yang telah ditawarkan ke pasar.  

CV. Biomasber telah merumuskan rencana kerja bagi Public Relations 
(PR) CV. Biomasber untuk melakukan tindakan yang dianggap skala 
prioritas dalam rangka mempertahankan citra perusahaan. Pembuatan 
rumusan tersebut didasarkan pada data dan fakta yang sebelumnya telah 
ditemukan yaitu: (1) rencana tindakan menghadapi beberapa perusahaan 
sejenis sebagai saingan usaha; dan (2) upaya meningkatkan intensitas 
komunikasi perusahaan CV. Biomasber dalam rangka mempertahankan 
citra perusahaan sekaligus meningkatkan aktivitas promosi dan 
pengenalan produk yang dijual oleh perusahaan.
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Proses pembuatan, penyusunan dan perumusan rencana tindakan, 
dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan 
dengan kemampuan perusahaan dan karakteristik konsumen 
(masyarakat) yang akan dituju. Proses pelaksanaan tindakan dimaksudkan 
sebagai upaya pencapaian tujuan perusahaan yaitu peningkatan volume 
penjualan dan produktivitas. Rencana utama yang harus dilakukan oleh 
kegiatan promosi langsung atau promosi melalui penyebaran leaflet 
atau personal seling yaitu dengan cara mengirim personal karyawan me 
nghubungi beberapa orang masyarakat yang dianggap dapat menjadi 
pelanggan, juga sekaligus dimaksudkan untuk mempertahankan citra 
perusahaan CV. Biomasber, melalui berbagai aktivitas promosi.

Menurut Shimp (2003) aktivitas promosi adalah faktor penting 
yang sangat perlu untuk diperhatikan. Aktivitas promosibertujuan untuk 
kepentingan upaya mempertahankan opini publik (pencitraan) terhadap 
perusahaan dan upaya peningkatan pemasaran produk. Dewasa ini dalam 
melakukan komunikasi tersebut sebagai salah satu bentuknya adalah 
melalui iklan dalam berbagai bentuk strategi dan pendekatan yang saat 
ini telah sangat berkembang dengan amat sangat pesat.Pemasaranharus 
dilakukan dengan landasan strategi yang matang. 

2. Pelaksanaan Tindakan (komunikasi)
Berdasarkan hasil perumusan rencana tindakan yang telah tersusun, 

Public Relations (PR) CV. Biomasber kemudian menetapkan jadwal kerja 
untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah ditetapkan. Jadwal kerja 
tersebut dibuat dalam bentuk skema kegiatan atau aktivitas tindakan yang 
akan dilakukan dalam rangka mempertahankan citra perusahaan. Dalam 
proses pembuatan skema kerja tersebut Public Relations (PR) CV. Biomasber 
telah menetapkan berbagai kegiatan tindakan dan sasaran kegiatan serta 
item materi yang akan dikomunikasikan kepada konsumen (masyarakat). 

Skema kerja Public Relations (PR) CV. Biomasber tersebut harus 
memuat seluruh  upaya penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan 
dan tindakan yang harus dilakukan dan capaian yang diharapkan. Hal 
ini dimaksudkan agar setelah seluruh proses tindakan dilakukan, dapat 
dievaluasi secara tepat dan indikator keberhasilan tindakan komunikasi 
yang dilakukan olehPublic Relations (PR) CV. Biomasber dapat terukur 
dengan baik.

Salah satu strategi yang ditetapkn dalam rencana tindakan 
komunikasi yang dilakukan oleh Public Relations (PR) CV. Biomasber 
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adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan: berdasarkan 
permasalahan yang dihadapi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana 
cara komunikasinya (harus mengatakan apa)?. Jawaban terhadap 
pertanyaan tersebut, tertuang dalam berbagai tindakan dan strategi 
komunikasi perusahaan yang dijalankan oleh Public Relations (PR) 
secara tepat dan komprehensif. 

Public Relations (PR) CV. Biomasber telah memahami dengan tepat 
apa yang harus dilakukan dalam strategi komunikasi dengan masyarakat 
dalam rangka mempertahankan citra perusahaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan volume penjualan dan pendapatan perusahaan. 

Pentingnya kesiapan pengetahuan tentang strategi komunikasi Public 
Relations (PR) CV. Biomasber dalam pelaksanaan tindakan, karena seorang 
Public Relations (PR) akan berhadapan dengan berbagai kalangan dan 
komunitas dalam masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan 
yang berbeda, sehingga kesiapan diri seorang Public Relations (PR) dalam 
melakukan tindakan komunikasi menjadi  kebutuhan mutlak. Tugas utama 
Public Relations (PR) adalah selaku komunikator perusahaan, sehingga 
dalam melaksanakan tanggungjawabnya, seorang Public Relations (PR)  
harus mampu dan menguasai secara lengkap pengetahuan tentang strategi 
berkomunikasi dengan masyarakat dan dengan pola komunikasi yang 
benar-benar dapat diterima oleh masyarakat.

3. Evaluasi
Setelah Public Relations (PR) CV. Biomasber melakukan tindakan 

komunikasi dengan masyarakat konsumen, selanjutnya dilakukan 
kegiatan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan respon balik dari 
konsumen terhadap tindakan komunikasi dalam rangka mempertahankan 
citra perusahaan yang telah dilakukan. Tahapan evaluasi adalah tahapan 
pengukuran atau untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dari 
aktivitas manajemen komunikasi berdasarkan identifikasi, perencanaan 
dan tindakan. Pengukuran aktivitas ini bertujuan menjawab pertanyaan 
‘Apa yang harus atau akan dikerjakan selanjutnya’. Tujuannya adalah 
untuk mengetahui kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang terjadi 
dalam proses akivitas identifikasi, perencanaan dan tindakan secara lebih 
dini sehingga dapat segera diperbaiki dengan cara melakukan tindakan 
berikutnya yang lebih tepat dan efektif  untuk mempertahankan citra 
perusahaan.

Manajemen komunikasi yang dijalankan oleh Public Relations 
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(PR) CV. Biomasber dalam rangka mempertahankan citra perusahaan, 
dilakukan dalam beberapa tahapan proses yaitu: identifikasi, perumusan 
rencana, tindakan (dalam bentuk komunikasi) dan terakhir adalah 
evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan upaya untuk menganalisis 
kembali seluruh tahapan yang dibuat berdasarkan respon yang diberikan 
oleh masyarakat konsumen setelah dilakukan tindakan komunikatif.

Tahap evaluasi selanjutnya dijadikan tolok ukur keberhasilan 
tindakan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindakan yang 
dilakukan menghasilkan respon positif, maka rekomendasi yang 
diberikan adalah bagaimana tindakan selanjutnya dalam menyambut 
respon positif dan membuka peluang pemasaran baru perusahaan 
melalui metode komunikasi yang telah berhasil dilakukan. Apabila 
hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindakan yang telah dilakukan 
menghasilkan respon negatif, maka rekomendasi yang diberikan adalah 
kembali melakukan identifikasi permasalahan, pembuatan rumusan 
rencana tindakan secara tepat dan pelaksanaan tindakan yang benar-
benar sesuai dengan rumusan perencanaannya. 

Pelaksanaan manajemen komunikasi Public Relations (PR) 
CV. Biomasber dalam rangka mempertahankan citra perusahaan, 
menggunakan teknik pendekatan promosi pemasaran dengan metode 
manajemen komunikasi yaitu : (1) fact finding (pencarian data dan fakta): 
yaitu identifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan berdasarkan 
data dan fakta yang ada; (2) pembuatan rumusan rencana tindakan, dalam 
hal mana rumusan rencana tersebut mngadopsi seluruh permasalahan 
yang dihadapi perusahaan CV. Biomasber berdasarkan data dan fakta 
yang ditemukan selama proses pencarian data dan fakta. Selanjutnya 
dilakukan tindakan/komunikasi dengan audiens/ konsumen/masyarakat 
menggunakan metode komunikatif dengan pendekatan promosi 
pemasaran dalam rangka mempertahankan citra perusahaan sekaligus 
upaya peningkatan volume penjualan.

Penetapan strategi manajemen komunikasi dalam rangka 
mengangkat citra perusahaan oleh Public Relations CV Biomasber 
Wawotobi, termasuk di dalamnya memajang berbagai jenis mobil 
dan membuat show room yang luas untuk menampung berbagai jenis 
dan merk mobil. Hal ini memberikan kesan kepada calon konsumen 
atau pelanggan bahwa bonafiditas CV Biomasber Wawotobi  sebagai 
perusahaan penjualan kendaraan bermotor dapat dipercaya, sehingga 
konsumen memiliki keyakinan untuk membeli barang yang dijual. 
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Berbagai pendekatan dan strategi dalam manajemen komunikasi 
yang diterapkan oleh Public Relations CV Biomasber Wawotobi dalam 
rangka mempertahankan citra perusahaan dan upaya meningkatkan 
penjualan barang, didasarkan pada prosedur dan pola manajemen 
komunikasi yang menggunakan pendekatan kemampuan dan kekuatan 
yang dimiliki oleh perusahaan dan kemampuan staf Public Relations CV 
Biomasber Wawotobi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, 
pelanggan dan konsumen.

Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian 

yang diajukan adalah sebagai berikut:Model manajemen komunikasi oleh 
Public Relations (PR) CV. Biomasber dalam rangka mempertahankan citra 
perusahaan adalah melakukan pendekatan fungsi manajemen PR yaitu: 
(a) fact finding (pencarian data dan fakta) yang menyebabkan penurunan 
citra perusahaan; (b) perumusan rencana untuk melakukan tindakan 
mempertahankan citra perusahaan (c) tindakan atau aktivitas dalam 
bentuk komunikasi yang dilakukan Public Relations (PR) CV. Biomasber 
dalam rangka mempertahankancitra perusahaan; dan (d) evaluasi 
terhadap setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh Public Relations (PR) 
CV. Biomasber dalam rangka mempertahankancitra perusahaan.
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 Komunikasi Partisipatif  Untuk  Pendampingan  UMKM  
dalam Menerapkan Digital Marketing

Lidya Wati Evelina
Jurusan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi 

Universitas Bina Nusantara 

Pendahuluan
Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan 

UMKM  merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal tersebut 
dibuktikan dengan sumbangan UKM 60 % dari Produk Dosmetik 
Bruto (PDB) Negara dan menampung 97 % tenaga kerja di Indonesia 
(Mutmainah, 2016). 

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi di sektor 
UMKM meningkat mulai dari 57.84% menjadi 60,34%. Sektor UMKM 
juga disebut mampu menyerap tenaga kerja di dalam negeri. UMKM 
memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan 
pengangguran yang ada di Indonesia (Mubarok, 2018). 

 Kriteria untuk Jenis Usaha kecil Menengah ini berdiri sendiri dengan 
kekayaan bersih  paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk  tanah dan 
bangunan tempat usaha. Kemudian Memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). 

Menurut keputusan Presiden RI  no. 99 tahun 1998 pengertian usaha 
kecil  adalah Kegiatan ekonomi  rakyat  berskala kecil dengan bidang 
usaha  yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 
dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 

Universitas Bina Nusantara turut mendukung dan memberikan 
perhatian penuh  kepada UKM. Sejak 2012 Sampai dengan tahun 2019, 
Binus mempunyai 30 UKM Binaan dan masih terus bertambah. Dengan 
membuka website https://comdev.binus.ac.id/ UKM dapat menemukan 
informasi pelatihan gratis yang diberikan Dosen Universitas Bina 
Nusantara dan didampingi Mahasiswa. 

Metode  pendampingan sampai UMKM  mandiri untuk melakukan 
promosi baru kali ini dilakukan sehingga menarik untuk ditulis dalam 
paper ilmiah ini. Biasanya dilakukan dengan memberikan ceramah 
pada beberapa UMKM.  Pada Paper ini, akan diuraikan mengenai upaya 
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Community Development Universitas Bina Nusantara melalui dosen 
dan mahasiswa membantu UMKM Primadona Food mempromosikan 
produk dendeng balado melalui media sosial. 

Literature Review 
Pada literature review ini akan menerapkan 5 jenis strategi kompetitif 

dari Michael A Porter dengan Komunikasi Partisipatif  dalam proses 
pendampingan UMKM. 

Lima Jenis Strategi Kompetitif 
Menurut Michael A. Porter terdapat 5 (lima) jenis strategi kompetitif, 

yaitu Cost Leadership, Differentiation, innovation, Growth dan Alliance. 
Strategi pertama,  Cost atau biaya. Strategi Biaya  Rendah (cost 

leadership) menekankan pada upaya memproduksi produk standar 
dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini (barang maupun 
jasa) biasanya ditujukan kepada customer yang relatif mudah terpengaruh 
oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu 
keputusan. keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan 
harga  produk-produknya dibandingkan dengan merk lain yang 
merupakan  competitor produk sejenis.

Strategi kedua, pembedaan Produk dan jasa (differentiation). 
Ini merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan 
kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari 
perusahaan dengan produk pesaing. Strategi Pembedaan Produk dan 
jasa nantinya, mendorong perusahaan untuk menemukan keunikan 
tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. 

Strategi ketiga, melakukan Inovasi (Innovation). Untuk dapat 
berkompetisi dengan produk lain sejenis, di perlukan inovasi produk 
yang memiliki keunikan tersendiri yang tidak dipunyai produk lain. 
Dalam hal ini menemukan cara khusus dalam berbisnis yaitu dengan 
menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru yaitu dengan 
menambahkan Varian Sambel cabe hijau. 

Strategi keempat, Strategi Tumbuh (Growth) Perusahaan dapat 
berkembang cepat jika melakukan ekspansi ke luar wilayah. Perusahaan  
bergerak secara global. Ekspansi ini sangat berguna dalam memasarkan 
produk. Dalam perkembangan berikutnya, perusahaan dapat membuka 
anak cabang di wilayah lain. Teknologi informasi membantu perusahaan 
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untuk melakukan kontrol dan hubungan dengan anak cabang perusahaan 
di wilayah lain. Dengan kata lain penggunaan sistem informasi dapat 
mendukung strategi untuk mengembangkan pasar.

Strategi kelima, Kerjasama (Alliance). Membuat hubungan 
kerjasama yang menguntungkan (information partnership) dengan 
pemasok atau perusahaan lainnya dengan cara menggunakan sistem 
informasi. Kerjasama dengan pelanggan, pemasok, kompetitor, konsultan, 
dan perusahaan yang lain sangat di perlukan juga dalam perkembangan 
sebuah perusahaan (Porter dalam Pamungkas 2016 dan Elias, 2018).

Komunikasi Partisipatif 
Komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi dimana 

terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu 
pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Satriani, dkk,  
2011: 19).

Dalam komunikasi partisipatif terdapat  empat konsep antara lain: 
Pertama, Heteroglasia  adalah  konsep yang menunjukkan bahwa sistem 
pembangunan dilandasi berbagai kelompok yang berbeda-beda dengan 
berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi 
satu sama lain.

Kedua,   terjadi   dialog  yaitu   komunikasi transaksional dengan 
pengirim (sender) dan penerima (receiver) pesan saling berinteraksi 
dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna 
yang saling berbagi. Dalam hal ini dilakukan melalui group Whatsapp 
selama satu semester. 

Ketiga, Poliponi adalah bentuk tertinggi dari suatu dialog dimana 
suara-suara yang tidak menyatu atau terpisah dan meningkat menjadi 
terbuka, memperjelas satu sama lain dan tidak menutupi satu sama lain. 
Dalam penerapannya dilakukan melalui tatap muka antara UMKM 
dengan dosen dan mahasiswa Binus University. 

Keempat, Karnaval, konsep ini bagi pembangunan membawa semua 
varian dan semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, 
parodi dan hiburan secara bersama-sama.

Tujuan  komunikasi partisipatif  untuk memfasilitasi partisipasi 
masyarakat pada semua tingkat pembangunan, dan juga untuk membantu 
mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan (Suryanintyas, 2012). Dalam 
hal ini, Universitas Bina Nusantara berpartisipasi dengan mendampingi 
UMKM untuk memperluas jangkauan pasar consumernya. 
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Nilai penting dari komunikasi partisipatif dalam proses 
pembangunan tidak dapat diukur dari keterlibatan anggota secara fisik 
saja dalam pembangunan suatu proyek. Unsur komunikatif yang paling 
penting adalah lebih kepada proses dialog yang dilakukan mulai dari 
perencanaan sampai pada tahap evaluasi. 

Kegiatan komunikasi itu sendiri sebenarnya bukan kegiatan memberi 
dan menerima, melainkan “berbagi dan berdialog”. Dengan demikian 
daya kreatif dari dosen dan mahasiswa  melalui uraian ide dan gagasan 
membuat UMKM  menjadi pribadi aktif dalam proses pendampingan 
UMKM tersebut. 

Pembahasan 
Keterlibatan Universitas Bina Nusantara dalam kegiatan kesejahteraan 

masyarakat karena  Binus sebagai lembaga pendidikan turut berperan 
penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan Nasional 
maupun Global serta meminimalkan dampak negative atas kegiatan dan 
keberadaan lembaga. 

Mahasiswa melakukan “field experience”  yang dilaksanakan di luar 
kelas sesuai dengan hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa dengan salah 
satu UMKM. Dalam “Field experience yang dilakukan, mahasiswa dikontrol 
dan dibimbing dosen dalam pelaksanaannya. Dengan program tersebut, 
mahasiswa mendapatkan pelajaran untuk mengembangkan perilaku 
professional melalui aktivitas pendampingan dan diskusi bersama UMKM. 

Pendampingan yang dilakukan adalah membantu penentuan dan 
perancangan kemasan baru produk Primadona Food yang lebih menarik 
sebagai produk makanan ringan komersial. Kemudian memberikan saran 
untuk penambahan varian sambal hijau produk pada dendeng Balado. 

Saran berikutnya adalah penerapan promosi produk maupun harga 
yang dapat dilaksanakan pada strategi pemasaran. UMKM disarankan 
membuat promosi khusus pada periode tertentu seperti lebaran melalui 
media sosial instagram, facebook dan website. 

Selain itu, perlu menggunakan endorser dan  influencer atau food 
blogger untuk membantu promosi produk dendeng balado tersebut dan 
memperkuat branding Primadona food. 

Pendamping Mahasiswa  juga membantu mengatur dan mengelola 
media sosial yang digunakan UMKM Primadona Food supaya lebih 
terstruktur dan teratur serta menyarakan untuk fokus pada  promosi dan 
penjualan melalui online. 
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Saran lainnya dalah membangun customer relationship untuk 
memperkuat citra produk dengan memberikan informasi produk dan 
merespon dengan cepat informasi yang dibutuhkan  customer. 

Profil UMKM 
Primadona Food adalah salah satu UMKM yang dikelola Titin 

Primadona sejak 2014 dan bergerak di bidang makanan yang diproduksi 
di Bintara Bekasi.  Bisnis makanan ini diawali dengan kegemaran terhadap 
masakan Padang terutama ketika sedang travelling ke luar negeri. 

Inovasi yang dilakukan Titin pengusaha UMKM ini  adalah  
mengubah lauk daging rendang menjadi makanan ringan dalam 
packaging yang mudah dibawa dan praktis siap saji. Walaupun termasuk 
jenis makanan ringan, tetapi makanan tersebut tetap dapat dijadikan lauk 
makanan sehari-hari. 

Titin awalnya memproduksi untuk keluarga dan tetangga  dekatnya 
di Grand Prima Bintara Cluster D. No. 5 RT. 08/16 Kelurahan BINTARA 
– Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.  Akhirnya Titin  berinisiatif untuk 
mendistribusikan melalui toko-toko kecil di daerah dekat rumahnya.

Dendeng Balado dengan berat isi 100 gram adalah dendeng kering, 
renyah, krispy, siap saji non lemak dan tidak berminyak dilengkapi 
dengan sambal batokok khas padang produksi Primadona Food dan  
masuk dalam kategori Snack.  Bahan dari dendeng ini  Daging Sapi dan 
Cabe Merah atau cabe hijau serta bumbu2 pilihan. 

Harga jualnya bervariasi  di beberapa marketplace  di Blibli.com 
dijual dengan harga Rp 120.000 (dua Pack), Rp 150.000 (tiga Pack) dan 
Rp 285.000 (6 Pack). Sedangkan di Tokopedia dijual dengan harga Rp 
49.000 per pack. Di Bukalapak, dendeng Balado Primadona Food dijual 
dengan harga Rp 55.000,- per pack. 

Proses Pendampingan 
Selama proses pendampingan, koordinasi antara dosen, tim mahasiswa 

dan UMKM  melalui dua cara yaitu cara pertama tatap muka dan tahap 
berikutnya menggunakan Whatsapp Group. Satu UMKM didampingi lebih 
dari satu dosen, tim mahasiswa yang terdiri dari 5 mahasiswa.

Program pendampingan ini melalui tiga tahap yaitu tahap (1) Pada 
website Community Development memberikan informasi kepada dosen 
dan mahasiswa yang bersedia melakukan pendampingan kepada UMKM; 
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tahap (2) melakukan diskusi pada pertemuan yang dihadiri beberapa 
dosen, kelompok mahasiswa dan satu pemilik UMKM. Pada pertemuan 
ini diskusi pengembangan ide dan memberikan saran kepada UMKM 
tersebut; Tahap terakhir mahasiswa yang berkoordinasi dengan dosen 
pembimbing mengeksekusi dari keputusan yang disepakati pada saat 
pertemuan tersebut. Tahap ini menerapkan ide dan saran yang disetujui 
oleh pihak UMKM. 

Pada Tahap pertama, untuk meningkatkan penjualan, pendamping 
menyarankan dan sekaligus membantu medesain ulang (redesign) 
packaging yang eye catching sebagai produk komersial promosi. Selain 
itu menyarankan untuk memfokuskan pada online shop dan  mahasiswa  
membantu mengatur dan mengelola media sosial supaya  lebih terstruktur. 

Sedangkan Pada tahap akhir, UMKM disarankan melakukan 
engagement dengan customer  disarankan  melakukan strategi  dengan 
mengupdate informasi produk di website, Facebook dan Instagram. Di 
Instagram disarankan melakukan promosi dengan program  give away 
di Instagram dengan hadiah dalam bentuk diskon, gratis antar dan gratis 
produk baru. 

Upaya yang dilakukan dan Perkembangan 
Tahap awal melakukan analisis Bisnis dengan memberikan solusi 

dan saran dari masalah yang dihadapi UMKM. Dari hasil analis SWOT 
(Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat) sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis SWOT 

STRENGHT WEAKNESS
1. Makanan ringan yang mudah dikonsumsi 
2. Banyak diminati Customer
3. Kualitas Baik 
4. Memiliki cita rasa produk yang unik  
5. Harga sesuai dengan produk

1. Bahan Baku Produk tidak tahan lama 

2. Jaringan distribusi terbatas 

OPPORTUNITY THREAT 
1. Disukai Masyarakat Indonesia
2. Memiliki Peluang Usaha 
3. Variasi produk 
4. Memperluas Usaha melalui promosi di 

media sosial

1. Harga memadai 
2. Permintaan tidak stabil
3. Saat tertentu bahan baku sulit diper-

oleh.

Sumber: Hasil diskusi Dosen, Mahasiswa dan UMKM (2018)
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Untuk UMKM Primadona Food disarankan melakukan promo 
produk, harga, sistematisasi penjulan online dan offline yang teratur, 
memaksimalkan website, facebook dan instagram untuk branding 
dan membangun customer relationship/customer engagement.  Selain 
melengkapi produk dengan penambahan varian, memperbaharui 
kemasan yang lebih menarik untuk peningkatan penjualan.  

Dari pendampingan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan terdapat 
perkembangan penjualanan dendeng balado produksi dari Primadona 
food. Omzet penjualan naik menjadi 3 (tiga) kali lipat. Hal itu disebabkan 
tampilan kemasan baru yang menggugah selera. Customer mengemas 
produk tersebut dalam bentuk parcel lebaran. 

Gambar 1 Kemasan Dendeng Balado Prima Food
Sumber: Facebook Primadona Food (2018)

Selain Dendeng Balado, pengusaha UMKM ini menambah varian 
baru, dendeng sapi crispy. Varian baru ini juga diminati masyarakat. 
Setiap pembelian Dendeng ini dilengkapi dengan sambel Merah. 

Dari hasil diskusi  Mahasiswa, dosen dan UMKM Primadona Food 
disarankan  menambah varian baru yaitu sambal hijau. Ternyata varian 
baru ini juga diminati pembeli.  Namun, sambal hijau ini disarankan 
dijual hanya untuk daerah Jabodetabek karena jenis sambal hijau tidak 
tahan lama seperti halnya sambal merah. 
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Penerapan Porter’s Five Force
Lima Kekuatan yang dimiliki UMKM Primadona Food sebagai 

berikut:
1. Hambatan Pendatang Baru (Threat of New Entrants) – Medium 

membuat sebuah offline store membutuhkan biaya yang lumayan 
besar untuk memenuhi kebutuhan usaha. Untuk membangun 
loyalitas pelanggan agak sulit karena dimulai dari lingkungan 
tempat tinggal. Solusinya adalah membuat games di Instagram 
misalnya dengan  Membuka peluang kepada masyarakat  untuk 
menjadi supplier dan distributor untuk produk dendeng produksi 
Primadona Food di Website,  Facebook dan  Instagram.  

2. Daya Tawar Pemasok (bargaining Power of Suppliers) – Low to 
Medium. 

 Pada UMKM ini ada beberapa supplier diantaranya cenderung 
melakukan negosiasi untuk menerima bahan baku dengan kapasitas 
yang sesuai agar memenuhi kebutuhan produksi. 

3. Daya Tawar Pembeli (Bargaining Power of Buyers) – Low 
 Daya Tawar konsumen kecil terhadap usaha ini bahkan tidak  terjadi 

negosiasi karena harga  sudah ditetapkan. Namun, pembelian dalam 
jumlah besar  memungkinkan untuk melakukan negosiasi.  Untuk 
meningkatkan daya tawar UMKM Primadona disarankan untuk 
membuat alternative kemasan dengan berat isi kemasan yang 
berbeda. Selain itu disarankan untuk mengikuti berbagai bazaar 
agar produk semakin dikenal dan bekerjasama dengan Food Blogger 
untuk mereview produk dendeng tersebut. 

4. Hambatan bagi produk pengganti (threats of Subtitutes) – Medium
 Usaha yang dijalankan merupakan makanan berat yang diubah 

menjadi makanan ringan sehingga unik dan menjadi keunggulan 
kompetitif. 

5. Tingkat Persaingan Kompetitor (Intensity of Rivalry) – Medium 
 Beberapa pengusaha UMKM menjalankan industri yang sama 

dengan Primadona Food. Untuk memenangkan persaingan harus 
masuk ke retail online atau market place seperti tokopedia. Meskipun 
produknya hampir serupa tetapi terdapat perbedaan harga.
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Penggunaan Media Sosial dan Review 
Dari Pendampingan tersebut, UMKM Primadona Food mulai 

mengoptimalkan penggunakan media sosial untek mempromosikan 
produk-produknya. Pada saat ini, Primadona Food sudah memiliki 
website, Facebook dan Instagram namun penggunaannya belum optimal.  

Untuk media sosial Facebook dengan nama akun Dendeng Balado  
Primadona. Sedangkan akun Instagramnya dengan nama DENDENG 
BALADO RENYAH KRISPY. Di bio IG nya tertulis #dendengbalado 
paling enak, krispy mantul banget dan dapat dikirim ke seluruh 
Indonesia. Dapat di order melalui Direct Message (DM) mulai jam 08.00-
20.30. Namun akun ini diprivate oleh adminnya. 

Produk ini juga sudah merambah ke marketplace seperti blibli.com, 
tokopedia.com, blanja.com, bukalapak.com. Selain, itu Primadona juga 
sudah bermitra dengan grabfood https://food.grab.com/id/id/restaurant/
primadona-food-grand-prima-bintara-delivery/IDGFSTI00000au1 
dengan waktu order jam buka 9.00-17.00. 

Review terhadap produk makanan primadona Food ini di google 
review mendapatkan 5 bintang dengan hasil review  berikut ini:

Tabel 2 Ulasan Dendeng Balado Primadona Food

Penulis Ulasan Ulasan
Sabrin Anne Onde mande, dendengnya tipis dan krispi bangett, makan dengan 

nasi panas, gak cukup cuma satu pieces
Aang Tuioe Rasanya mantab...
Titin Krispy dan renyah... endesss ...

Sumber: Google Review (2019)

Dari data di atas, masih belum banyak yang memberikan ulasan. 
Hal itu dapat diartikan bahwa  UMKM Primadona disarankan untuk 
membuat games membuat Video Testimony   produk dendengnya  di 
YouTube dengan hastag #dendengkrispy #primadonafood dengan 
hadiah menarik. Misalnya 3 (tiga)  Video  terbaik akan mendapatkan 
gratis produk. Kemudian Video Testimony  yang mendapatkan paling 
banyak like akan mendapatkan gratis antar pesanan. 
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Gambar 2 Model Promosi Produk  UMKM melalui Digital Marketing
Sumber: Lidya Wati Evelina (2019)

Penutup 
Dari uraian di atas, kegiatan pendampingan dosen dan mahasiswa 

terhadap UMKM Primadona Food saling menguntungkan  baik dosen 
dan mahasiswa di universitas Bina Nusantara maupun dari UMKM 
tersebut. 

Manfaat bagi dosen dalam kegiatan pendampingan ini dapat 
mengaplikasikan bidang ilmu komunikasi dan management untuk 
membantu masyarakat (UMKM). Selain kewajiban dosen menjalankan 
Tridarma Perguruan tinggi  dengan melakukan pengabdian masyarakat 
setiap semester. 

Manfaat bagi Mahasiswa dalam kegiatan pendampingan ini 
dapat menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan di mata kuliah 
Customer Relationship Management (field experience). Mahasiswa 
mendapatkan pengalaman mengenai basis startup bisnis, proses 
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manufacture, pengelolaan media sosial, dan menerapkan strategi promosi 
untuk branding produk dendeng balado. Selain menjalankan kewajiban 
community service sebagai  mahasiswa Universitas Bina Nusantara untuk  
melengkapi pengetahuannya sebagai sarjana. 

Sedangkan Manfaat bagi UMKM Primadona Food dibantu 
menganalisis Unit usahanya. Kemudian dibantu mengembangkan 
usahanya dengan menggunakan digital marketing untuk produk. Hasil 
dari pendampingan ini dapat memperluas area pemasarannya tidak 
hanya terbatas pada lingkungan tempat tinggal  usahanya. 

Dari hasil uraian di atas direkomendasikan untuk dilakukan 
penelitian tentang hasil dari penggunaan digital marketing, media sosial 
yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan. 
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Pendahuluan
Saat ini, pesan iklan yang disampaikan melalui berbagai media, baik 

media tradisional maupun media baru, tidak melulu hanya menampilkan 
fitur, manfaat atau citra produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu Brand. 
Pesan iklan juga berperan mempertahankan ideologi dominan yang ada 
di masyarakat. Beberapa pengiklan misalnya menunjukkan representasi 
laki-laki ideal di masyarakat dengan tubuh, sifat, dan pekerjaan. 
Kesepakatan akan representasi tersebut tentu melanggengkan nilai-
nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk nilai patriarki. Terkait nilai 
tersebut, pengiklan lain juga menunjukkan representasi perempuan 
sebagai subordinat utamanya melalui produk-produk kecantikan dan 
rumah tangga. Hal ini tentu menunjukkan posisi yang tidak setara atau 
ketidaksetaraan gender antara laki-laki and perempuan.

Namun, pesan iklan juga dapat melakukan representasi yang 
berbeda pada isu ketidaksetaraan gender tersebut. Hal ini yang dilakukan 
oleh PT Heinz melalui salah satu lini produknya yakni Kecap ABC. 
Pada Oktober 2018 lalu, kecap ABC meluncurkan iklan yang dibuat 
untuk kampanye Suami Sejati Masak. Kampanye ini bertujuan untuk 
memberikan kesadaran kepada para suami tentang posisi laki-laki dan 
perempuan yang setara pada peran domestik, dalam hal ini memasak. 
Untuk mendukung kampanye tersebut, kecap ABC meluncurkan laman 
www.akademisuamisejati.com yang berisi tips dan tutorial memasak 
bagi para suami yang tertarik dengan pesan kampanye ini. Selain 
menggunakan elemen iklan, kampanye ini juga menggunakan elemen 
lain yang terintegrasi seperti public relation dengan melakukan kegiatan 
lapangan (roadshow) di empat kota, yakni Bandung, Semarang, Malang, 
dan Jakarta (femina.co.id, 2018). 
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Langkah kecap ABC melakukan kampanye ini tentu memiliki latar 
belakang yang strategis. Hal ini didasari atas mulai positifnya kesadaran 
akan kesetaraan gender pada masyarakat Indonesia. Menurut studi Hill 
ASEAN 2018, Indonesia merupakan salah satu negara dimana lebih dari 
75% pekerjaan rumah tangga telah dibagikan antara suami dan istri, tolak 
ukur yang sesungguhnya dalam kesetaraan gender. Namun, studi tersebut 
juga mengindikasikan bahwa pekerjaan memasak adalah pekerjaan yang 
paling rendah dibagikan antara pasangan suami istri (Silalahi, 2019). 
Selain itu, data dari komunitas Aliansi Laki-laki baru, yang juga menjadi 
mitra pada kampanye ini, menunjukkan bahwa laki-laki yang bisa 
memasak ini hanya ditemukan di kalangan masyarakat kelas menengah 
ke bawah di mana para istri mereka lebih banyak bekerja sebagai buruh 
perusahaan, sedangkan para suami adalah pekerja lepas(Mutiah, 2018). 
Artinya, perubahan peran domestik dalam hal memasak belum banyak 
disadari oleh para suami dari kalangan menengah ke atas meskipun baik 
suami dan istri telah sama-sama bekerja.

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti akan menganalisis 
representasi pesan kesadaran kesetaraan gender pada iklan yang 
diluncurkan dalam mendukung kampanye Suami Sejati Masak. Sejak 
peluncurannya, terdapat tiga iklan yang mendukung kampanye tersebut, 
yakni iklan versi Super Bunda, iklan versi Duda Cerai, dan iklan versi 
Masak Sahur.

Pertanyaan Penelitian
Bagaimana pesan kesadaran kesetaraan gender ditampilkan oleh 

Kecap ABC dalam rangkaian iklan Suami Sejati Masak?

Pembahasan
Kesetaraan Gender dan Promosinya dalam Pesan Iklan

Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan dalam berperilaku dan beraktivitas sehari-hari. Dahulu memang 
terjadi bias antara definisi jenis kelamin dan gender ini. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) pun tidak memuat perbedaan dua kata tersebut. Hal ini 
menyebabkan perempuan selalu berurusan dengan arena domestik seperti 
melahirkan anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki yang 
menguasai arena publik dengan mencari nafkah utama dalam keluarga. 
Terdapat perbedaan pada aktivitas dua arena tersebut. Jika peran di arena 
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domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. 
Sedangkan peran di arena publik menghasilkan uang, kekuasaan dan 
pengaruh (Pratiwi & Wiyanti, 2017, p. 215).

Saat ini, konstruksi sosial peran gender mulai bergeser, di mana 
perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan 
pekerjaan di antara mereka dapat dipertukarkan, baik di arena domestik 
maupun publik. Masyarakat pun sudah memiliki kesadaran bahwa 
jenis kelamin berbeda dengan gender. Pemisahan perbedaan definisi 
jenis kelamin dan gender ini pun dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO). Jika jenis kelamin mengacu pada karakteristik biologis 
dan psikologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan, gender mengacu 
pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut laki-laki dan perempuan 
yang dikonstruksikan secara sosial. Konsep gender ini kemudian 
memunculkan istilah maskulin dan feminin.

Promosi kesetaraan gender ini mau tidak mau harus dilakukan 
di media massa agar penerimaan di masyarakat dapat terjadi dengan 
cepat dan tersebar luas. Salah satu cara promosi yang dilakukan 
adalah melalui pesan iklan. Sesuai tujuannya, iklan memiliki peran 
dalam menginformasikan sekaligus membujuk calon konsumen agar 
tertarik pada produk atau jasa. Iklan ini harus dikemas secara kreatif 
agar dapat menarik perhatian dan memberikan efek pada target 
audiensnya(Morissan, 2010, p. 342). 

Salah satu strategi pesan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
pendekatan emosional (Belch & Belch, 2001, p. 275). Dalam narasi iklan, 
konsumen diperlihatkan bahwa produk atau jasa yang diiklankan tidak 
hanya memiliki nilai kemanfaatan, melainkan merepresentasikan nilai-
nilai yang sama dengannya. Hal ini sesuai dengan pendekatan emosional 
yang lebih menekankan pada kebutuhan sosial dan psikologi konsumen 
dalam pembelian suatu produk(Morissan, 2010, p. 345). Jika konsumen 
merasa sependapat dengan isu yang ditampilkan pada narasi nilai-nilai 
tersebut, atau sesuai dengan personalitasnya, maka ia akan tertarik untuk 
membeli produk atau jasa tersebut.

Penelitian Terdahulu
Meskipun kampanye Suami Sejati Masak yang dilakukan kecap ABC 

ini tergolong baru, namun sudah ada peneliti yang melakukan analisis 
terhadap iklan kampanye tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh Arinal 
Muna yang berjudul “Pesan Dakwah Kesetaraan Gender dalam Iklan 
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Kecap Abc Di Televisi”. Menggunakan metode analisis wacana Teun A. 
Van Dijk, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pesan dakwah yang 
merepresentasikan akhlak mahmudah dalam relasi suami istri, yakni 
saling membantu meringankan beban satu sama lain dalam iklan kecap 
ABC versi Suami Sejati Masak (Muna, 2019).

Sedangkan penelitian lain yang mengangkat topik kesetaraan gender 
dalam iklan dilakukan oleh Heppy Atma Pratiwi dan Endang Wiyanti 
yang berjudul “Representasi Kesetaraan Gender pada Iklan (Tinjauan 
Semiotika Citra Laki-laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi)”. 
Menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Pierce, peneliti 
menyimpulkan bahwa terdapat representasi suami dalam kesetaraan 
gender diantaranya adalah melakukan kegiatan bersama anak, melakukan 
pekerjaan rumah tangga, dan memijat istri (Pratiwi & Wiyanti, 2017).

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan dua penelitian 
tersebut. Penelitian pertama memiliki objek yang sama namun 
menggunakan metode analisis wacana. Sedangkan penelitian kedua 
menggunakan metode yang sama, yakni semiotika, namun objek 
kajiannya berbeda. Peneliti menggunakan analisis Semiotika dari Roland 
Barthes untuk mengkaji pesan kesadaran kesetaraan gender pada 
rangkaian iklan dalam kampanye Suami Sejati Masak dari kecap ABC ini.

Metode
Peneliti melakukan penelitian teks menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang melihat konteks keseluruhan pada suatu masalah (Moleong, 2004, 
p. 4). Selanjutnya, penullis menggunakan analisis semiotika. Semiotika 
sendiri mempelajari hakikat suatu tanda. Ferdinand Saussure menyatakan 
bahwa penggunaan tanda beserta kata-kata mampu mengkonstruksikan 
persepsi dan pandangan dalam konteks sosial. Hal ini menunjukkan 
bahwa tanda dapat membentuk persepsi manusia, lebih dari sekadar 
merefleksikan realitas yang ada (Sobur, 2012, p. 86). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis semiotika model 
Roland Barthes. Menurut Barthes, terdapat dua tatanan pertandaan 
(order of significations) dalam menafsirkan teks. Tatanan pertama berada 
pada aspek denotasi di mana sebuah tanda yang muncul ke dalam sebuah 
makna ditafsirkan berdasarkan tanda visual maupun verbalnya atau 
tataran antara penanda dan petanda. Tatanan kedua berada pada aspek 
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konotasi dan mitos di mana interaksi antara tanda dan pengguna atau 
budayanya yang sangat aktif berlangsung (Fiske, 2010, p. 126).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati visual dan 
teks pada tiga iklan rangkaian kampanye Suami Sejati Masak dari kecap 
ABC. Penelitian ini berfokus pada analisis pesan kesadaran kesetaraan 
gender yang terdapat pada rangkaian iklan tersebut.

Pembahasan
Sampai Mei 2019, terdapat tiga iklan yang diluncurkan dengan 

pesan yang sama. Rangkaian iklan tersebut dimulai dengan versi Super 
Bunda, diikuti versi Duda Cerai. Iklan ketiga versi Masak Sahur, sekaligus 
yang terakhir, merupakan iklan musiman (seasonal) menyambut bulan 
Ramadan tahun 2019. 

Iklan versi Super Bunda merupakan iklan pertama dari rangkaian 
iklan kampanye Suami Sejati Masak ini yang tayang pada 8 Oktober 2018. 
Narasi dari iklan ini adalah seorang anak yang menggambarkan ibunya 
sebagai Super Bunda, karena masih melakukan kegiatan memasak setelah 
bekerja. Si ayah yang mendengarkan argumentasi anaknya tersebut pun 
tersadar. Kemudian, ia ikut membantu istrinya untuk memasak. Akhir 
cerita, mereka sekeluarga menikmati hasil masakan tersebut dan si anak 
menambahkan gambar Super Ayah bersama dirinya dan Super Bunda 
yang telah ada.  

Gambar 1 Storyboard Iklan Suami Sejati Masak versi Super Bunda
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Berdasarkan narasi iklan tersebut, peneliti melihat bahwa pesan 
kesadaran kesetaraan gender pada laki-laki, dalam hal ini melakukan 
pekerjaan memasak, berasal dari pihak luar. Meskipun begitu, pihak yang 
berperan dalam memberikan kesadaran ini adalah orang-orang terdekat, 
yakni anak dan istri.

Iklan Duda Cerai merupakan iklan kedua dari rangkaian iklan 
kampanye Suami Sejati Masak. Iklan ini muncul seminggu setelah 
iklan pertama, yakni pada 16 Oktober 2018. Berbeda dengan iklan 
pertama, nuansa yang ditampilkan dalam iklan kedua ini lebih gelap. 
Hal ini dilakukan untuk mendukung narasi seorang laki-laki mengalami 
perceraian. Berdasarkan refleksi dirinya, laki-laki tersebut menyadari 
sebagai seorang suami kurang menghargai pasangan dalam urusan 
berumah tangga. Bentuk kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 
mulai melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring 
dan gelas. Selain itu, ia mulai belajar memasak dengan bantuan laman 
akademisuamisejati.com yang diluncurkan oleh kecap ABC.

Gambar 2 Iklan Suami Sejati Masak versi Duda Cerai

Berdasarkan narasi iklan kedua, pesan kesadaraan akan kesetaraan 
gender ini berasal dari diri sendiri. Kesadaran diri akan menghargai 
pasangan dalam urusan rumah tangga, seperti mencuci dan memasak, 
secara tidak langsung juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan 
pasangan.
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Iklan ketiga dari rangkaian iklan kampanye Suami Sejati Masak 
versi Masak Sahur diluncurkan pada bulan Puasa Ramadan tahun 2019, 
yakni pada tanggal 16 Mei 2019. Narasi dari iklan ini adalah kemunculan 
komunitas Pasukan Sahur Suami Sejati yang mengajak para suami lain 
yang belum tergabung dalam komunitas tersebut, untuk ikut memasak 
sahur. Mereka menganggap bahwa para istri perlu mendapatkan apresiasi 
atas pengorbanan mereka selama ini memasak sahur. Akhir cerita iklan 
tersebut menunjukkan istri-istri yang bahagia atas apa yang dilakukan 
oleh para suami mereka.

Gambar 3 Iklan Suami Sejati Masak versi Masak Sahur

Iklan ketiga ini menunjukkan bahwa kesadaran kesetaraan gender 
pada peran domestik dalam kegiatan memasak sudah muncul dan terlihat 
dalam bentuk komunitas Pasukan Sahur Suami Sejati. Mereka yang 
sudah sadar akan kesetaraan gender ini kemudian aktif untuk mengajak 
para suami lain yang belum bergabung untuk ikut kegiatan masak sahur. 
Hal ini dilakukan sebagai bentuk nilai kebersamaan di antara para suami 
dan bentuk penghargaan terhadap istri mereka masing-masing.

Pesan Kesetaraan Gender dalam Kampanye Periklanan
Meski masih mendapatkan pertentangan pro dan kontra, konstruksi 

kesetaraan gender mulai disadari oleh masyarakat Indonesia. Mitos bahwa 
laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan perempuan mengurus rumah 
tangga menjadi tidak ‘natural’ lagi. Hal ini tentu menandakan bergesernya 
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system ekonomi dan kelas pada masyarakat modern. Karena tuntutan 
system tersebut, semakin banyak perempuan yang juga bekerja di arena 
publik untuk bersama-sama mendapatkan pemasukan keluarga. Hal ini 
membuat, peran di arena domestik mesti dapat dikerjakan baik oleh laki-
laki dan perempuan. Nilai-nilai ini secara persuasif masuk melalui konsumsi 
masyarakat pada media. Saat ini, sudah banyak media yang memunculkan 
pesan kesetaraan gender yang dapat dipertukarkan tersebut.

Pesan kesetaraan gender ini terlihat pada iklan kampanye periklanan 
Suami Sejati Masak oleh Kecap ABC. Menariknya, rangkaian iklan 
kampanye ini memiliki pesan kesetaraan gender yang berkesinambungan. 
Pada iklan pertama versi Super Bunda, kesadaran laki-laki sebagai suami 
untuk juga mengerjakan peran domestik didorong oleh orang terdekat, 
yakni anak dan istri. Pada iklan kedua versi Duda Cerai, kesadaran 
pentingnya peran laki-laki sebagai suami dalam urusan domestik sudah 
menjadi kesadaran personal atau pribadi. Terakhir, iklan versi Masak 
Sahur, menyampaikan bahwa kesadaran peran laki-laki sebagai suami 
pada urusan domestik sudah menjadi kesadaran sosial.

Berdasarkan deskipsi tersebut, peneliti melihat bahwa Kecap ABC 
mencoba menggeser mitos dominan yang ada dalam suatu kebudayaan. 
Hal ini tentu untuk mengakomodasi perubahan peran perempuan pekerja 
atau orang tua tunggal misalnya. Fiske menyebut bahwa tak ada mitos yang 
universal, yang ada adalah mitos dominan, namun juga ada kontramitos 
(counter myths). Mitos dapat berubah dengan cepat guna memenuhi 
kebutuhan perubahan (Fiske, 2010, pp. 124-125). Kecap ABC mencoba 
membawa pesan kesadaran kesetaraan gender ini dalam satu momentum 
yang berkesinambungan melalui rangkaian iklan pada kampanye Suami 
Sejati Masak. Pesan yang disampaikan pun menunjukkan kesinambungan 
pada kesadaran kesetaraan gender, di mulai dari orang terdekat, diri sendiri, 
dan diakhiri dengan ikut menjadi agen perubahan.

Menguatnya tren Laki-laki (maskulin) Baru
Sejak kehadiran laki-laki modern, ditandai dengan gaya hidup 

metroseksual, representasi laki-laki maskulin terus mengalami pergeseran 
sosial ditandai dengan kemunculan laki-laki gentroseksual. Istilah laki-
laki gentroseksual, akronim dari gentle dan metroseksual, muncul pada 
majalah FHM edisi UK tahun 2014, yang menyatakan bahwa telah terjadi 
redefinisi pada konsep laki-laki modern. Saat ini, laki-laki modern 
tidak hanya dilihat dari penampilannya, juga sikap atau prilakunya di 
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lingkungan sosial(Kertanegara & Wulantari, 2015, p. 3).
Aktivitas yang tabu dilakukan laki-laki di masa lalu, seperti 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjadi aktivitas yang biasa 
dilakukan oleh laki-laki. Hal ini terus direpresentasikan oleh pemodal, 
utamanya melalui media massa, sebagai sebuah gaya hidup laki-laki 
maskulin baru. Konsep laki-laki gentroseksual juga terbuka terhadap 
isu kesetaraan gender yang diantaranya adalah pembagian pekerjaan di 
arena domestik yakni memasak (FHM, 2014, p. 67). 

Berdasarkan temuan penulis pada objek penelitian, rangkaian 
iklan Suami Sejati Masak dari kecap ABC ini menunjukkan representasi 
kesadaran gender ini juga dikaitkan dengan representasi laki-laki baru. Iklan 
tersebut memperlihatkan misalnya suami yang memasak menggunakan 
baju kerjanya (iklan pertama) dan celemek (iklan ketiga) merupakan hal 
yang wajar dilakukan. Artinya, iklan ini juga menggunakan cara ketiga 
penandaan dalam tatanan semiotika Roland Barthes yakni Simbol. Barthes 
menyatakan bahwa sebuah objek menjadi sebuah simbol tatkala maknanya 
mampu untuk menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan konvensi dan 
penggunaan (Fiske, 2010, p. 127). Rangkaian iklan dari kecap ABC ini seolah 
ingin menunjukkan bahwa aktivitas memasak merupakan simbol laki-laki 
maskulin baru yang modern.

Penutup
Peneliti menyimpulkan bahwa pesan kesadaran kesetaraan gender 

dalam kampanye Suami Sejati Masak dari kecap ABC dilakukan secara 
kontinyu dan berkesinambungan melalui rangkaian iklan. Rangkaian 
iklan tersebut memberikan pesan bahwa kesadaran akan kesetaraan 
gender, dalam hal ini pekerjaan memasak, dimulai dari dorongan orang 
terdekat, kemudian muncul dorongan dari diri sendiri, dan setelah itu 
menjadi kesadaran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesan kesadaran 
kesetaraan gender yang direpresentasikan dalam iklan harus dilakukan 
secara terus menerus sehingga menjadi ideologi baru, termasuk dengan 
mengelaborasikannya dengan representasi simbol laki-laki maskulin 
baru yang modern. 

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan 
menggunakan interaksi simbolis yang berfokus pada audiens. Menarik 
untuk dikaji, apakah pesan kesadaran kesetaraan gender ini telah 
mengubah realitas norma-norma yang berlaku di masyarakat.
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Strategi Intregrated Marketing Communication Bagi 
Usaha Jasa Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Studi Kasus Pada PT TQI

Monika Teguh, Jesselyn Stevanie Laurentsia, Patrisia Amanda Pascarina
Universitas Ciputra Surabaya

Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan perekonomian 

Indonesia mengalami pertumbuhan yang dapat memberikan animo 
positif kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 
perkembangan ekonomi di Indonesia pada triwulan II-Tahun 2018 
mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi di semua bidang 
usaha tanpa terkecuali, dengan bidang produksi sebagai pemegang 
pertumbuhan tertinggi yaitu 9,22% (Badan Pusat Statistik, 2018). 
Salah satu sektor yang berperan penting pada bidang produksi tersebut 
adalah sektor manufaktur. Sektor manufaktur di Indonesia mengalami 
pertumbuhan manufacturing value added (MVA) sebesar 4,84%, yang 
menjadikan Indonesia negara dengan pertumbuhan manufaktur tertinggi 
dibanding negara-negara ASEAN lain yang angka pertumbuhannya 
berkisar pada 4,5% (Pratiwi I. , 2018). Pertumbuhan di bidang manufaktur 
Indonesia terjadi pada berbagai skala perusahaan, dimana industri besar 
sedang mengalami kenaikan 4,36% dan industri mikro kecil mengalami 
kenaikan 4,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Badan Pusat 
Statistik, 2018).

Selain karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, sektor manufaktur juga menjadi penting karena 
mereka menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2018, sektor 
manufaktur menyerap sekitar 14,72% tenaga kerja nasional atau sejumlah 
18,25 juta orang tenaga kerja (Jannah, 2019). Penyerapan tenaga kerja 
tersebut sangat krusial untuk menopang kondisi negara Indonesia 
yang memiliki jumlah penduduk besar, yaitu sebesar 269,536,482 jiwa 
(Worldometers, 2019). Apalagi saat ini Indonesia sedang dianugerahi 
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bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk dengan usia 
produktif lebih tinggi dari usia tidak produktif. Jumlah penduduk 
berusia produktif mencapai 68,7% dari total populasi yaitu sekitar 183 
juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan usia tidak produktif 
kelompok umur anak-anak mencapai 24,8% dan kelompok umur lanjut 
usia 6,51% (Katadata.co.id, 2019). Maka dari itu diharapkan penyerapan 
tenaga kerja bagi penduduk usia produktif dapat berjalan maksimal agar 
Indonesia juga dapat bergerak menjadi negara maju dengan kondisi 
masyarakat yang sejahtera.

Sayangnya meskipun memiliki jumlah penduduk usia produktif yang 
tinggi, hal ini masih belum diikuti dengan kemampuan yang mumpuni. 
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 
PMK) Agus Sartono, penduduk usia produktif di Indonesia masih 
didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 65%. 
Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 
Kejuruan masih berkisar pada 25% dan lulusan Perguruan Tinggi hanya 
sebesar 10%. Hal ini tentunya cukup mengkhawatirkan mengingat akan 
berkembangnya persaingan global yang menyebabkan tenaga kerja usia 
produktif Indonesia tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar 
negeri yang memiliki produktifitas lebih tinggi (Abdi, 2019). Lebih parahnya 
lagi, capaian pembelajaran dari para lulusan tersebut masih dibawah negara-
negara tetangga yang menyebabkan daya saing para tenaga kerja Indonesia 
menjadi rendah. Bahkan Bank Dunia menilai bahwa sampai saat ini belum 
ada dampak yang efektif dari hasil pendidikan Indonesia terhadap modal 
manusianya (Putera, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, selain didorong oleh upaya dari 
Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, para pengusaha 
manufaktur yang mempekerjakan banyak karyawan juga perlu 
mengembangkan sumber daya manusia yang mereka miliki. Hal 
ini tentunya untuk mendukung agar produktifitas perusahaan tidak 
menurun karena rendahnya kemampuan tenaga kerjanya. Perusahaan 
dapat memilih untuk memberikan pelatihan-pelatihan internal maupun 
menggunakan jasa pengembangan sumber daya manusia dalam rangka 
mengembangkan kemampuan karyawannya. Salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa pengembangan sumber daya manusia adalah 
PT TQI. PT TQI adalah anak cabang dari perusahaan TQ Singapura yang 
bergerak dibidang jasa konsultan dan pelatihan bagi pengembangan 
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sumber daya manusia. PT TQI memberikan solusi bagi perusahaan yang 
ingin melakukan perubahan budaya kerja kearah yang lebih positif dan 
produktif, dengan cara mendorong pengembangan kualitas sumber daya 
manusia secara menyeluruh. Sampai saat ini PT TQI telah melakukan 
kerjasama dengan lebih dari 286 perusahaan di Indonesia. Keberhasilan 
PT TQI untuk dapat dipercaya mengembangkan tenaga kerja di berbagai 
perusahaan tersebut tidak terlepas dari upaya mereka dalam menjalankan 
Integrated Marketing Communication (IMC). Maka dari itu lebih lanjut 
penelitian ini akan menjabarkan mengenai IMC yang dilaksanakan oleh 
PT TQI sebagai perusahaan penyedia jasa pengembangan sumber daya 
manusia. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 
perusahaan-perusahaan sejenis untuk mengembangkan diri, karena 
kebutuhan untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia saat 
ini masih cukup tinggi.

Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Terdapat lima orang informan yang menjadi narasumber 
dari penelitian ini yaitu satu orang direktur pelaksana pada PT TQI yang 
merancang serta menjalankan IMC PT TQI, tiga orang representatif 
perusahaan yang telah bekerjasama dengan PT TQI dan telah merasakan 
IMC yang dilaksanakan oleh PT TQI, serta satu orang konsultan dibidang 
komunikasi pemasaran yang menjadi narasumber ahli dari penelitian ini. 
Observasi dilakukan peneliti secara terlibat dimana peneliti juga turut 
terlibat saat PT TQI menjalankan kegiatan-kegiatan IMC-nya. Sedangkan 
dokumentasi diambil dari website, kliping, foto dan dokumen-dokumen 
yang dimiliki oleh PT TQI. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini.

Pengelolaan IMC Pada PT TQI
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rismayanti (2016), 

menemukan bahwa perencanaan yang matang terhadap kegiatan IMC 
yang akan dilaksanakan sangat menentukan IMC tersebut akan berjalan 
efektif atau tidak. Maka dari itu PT TQI menjalankan IMC-nya dengan 
perencanaan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan awal sebagai 
perusahaan jasa, PT TQI menetapkan model bisnisnya sebagai B2B 
(business to business), dimana target market dari PT TQI sendiri yaitu 
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perusahaan-perusahaan padat karya yang membutuhkan pengembangan 
sumber daya manusia. Dalam upaya untuk menjangkau target market-
nya, PT TQI menggunakan sebuah agenda event empowerment untuk 
dapat mengedukasi calon customernya dan menggali kebutuhan setiap 
perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam hal ini upaya yang dilakukan 
oleh PT TQI sudah sesuai dengan proses IMC yang berawal dari pelanggan 
ataupun calon pelanggan dengan cara melakukan pendekatan yang 
dilakukan dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh khalayak (Priansa, 
2017). Dengan pengadaan event empowerment, PT TQI menjadi lebih 
mudah untuk menjangkau calon konsumennya dan menggali kebutuhan 
dari setiap perusahaan.

Kemudian dalam tahap berikutnya, PT TQI melakukan beberapa 
bentuk komunikasi sebagai upaya untuk dapat menjalin hubungan lebih 
lanjut dengan target marketnya. Usaha yang dilakukan yaitu dengan 
pengadaan kelanjutan event empowerment yang dihadiri oleh direksi 
perusahaan, mengembangkan database perusahaan, menjalin kerjasama 
dengan komunitas-komunitas, dan membagikan berbagai informasi 
mengenai TQI di media sosial. Usaha yang dilakukan PT TQI ini sesuai 
dengan pemikiran Priansa (2017) bahwa untuk menghubungkan sebuah 
merek dengan konsumennya maka perusahaan harus menggunakan 
berbagai bentuk komunikasi dan seluruh jenis kontak yang terbaik dalam 
menjangkau khalayak. Adapun dengan pelaksanaan bentuk-bentuk 
komunikasi yang disesuaikan dengan tujuannya, upaya PT TQI dalam 
menjangkau target marketnya berhasil menarik minat bagi klien-klien 
baru bagi PT TQI. 

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan agar sebuah IMC menjadi 
berhasil adalah menggerakkan orang untuk bertindak (Shimp, 2010). 
Menurut Shimp (2010) pelaku IMC perlu melakukan sebuah usaha 
yang tidak hanya sekedar memengaruhi kesadaran merek maupun 
“memperbaiki” perilaku konsumen terhadap sebuah merek, melainkan 
terjadinya peningkatan respon dari perilaku konsumen. PT TQI dalam 
menerapkan strategi IMC-nya melakukan beberapa upaya agar dapat 
memengaruhi perilaku dan menggerakkan target marketnya untuk 
bertindak yaitu dengan cara menggunakan strategi harga khusus yang 
diterapkan saat tahapan decision kontrak dan juga dengan menggunakan 
video-video testimoni yang berisi tentang kesan dan keberhasilan 
dari para client yang telah menggunakan jasa dari PT TQI. Dalam 
penerapannya, upaya IMC dengan menampilkan video-video testimoni 
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yang dilakukan oleh PT TQI terbukti berhasil mempengaruhi perilaku 
dan memicu ketertarikan dari target marketnya untuk mencoba jasa dari 
PT TQI. 

Setelah klien bersedia untuk mencoba jasa dari PT TQI, maka 
hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah memberikan kepuasan 
pelanggan. Hubungan antara pengusaha jasa pengembangan sumber 
daya manusia dan kliennya sesungguhnya dapat berlangsung lama dan 
kontrak kerja antara mereka bisa jadi diperpanjang dari waktu ke waktu. 
Namun hal ini hanya dapat terjadi jika pengusaha jasa tersebut mampu 
memberikan kepuasan pada kliennya. Dalam rangka memberika kepuasan 
tersebut, PT TQI berupaya untuk memastikan koordinasi internal 
antar departemennya berjalan dengan baik. Upaya tersebut dilakukan 
agar janji saat IMC dilakukan dapat dipenuhi saat klien menggunakan 
jasa mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan pada penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Fajar (2017) yang menemukan bahwa 
koordinasi dan kerjasama antar sumber daya manusia sebuah perusahaan 
akan mempengaruhi proses komunikasi ketika memberikan informasi 
maupun memberikan perlakuan kepada pelanggan. Pada penerapannya 
PT TQI sudah berkoordinasi dengan baik, namun terkadang masih ada 
terjadi miskomunikasi dari pihak tim internal. Menghadapi hal ini, PT 
TQI mengupayakan koordinasi yang lebih intensif melalui pertemuan 
internal harian, koordinasi melalui whatapps group, dan dokumentasi 
yang lebih tertata rapi. Diharapkan dengan usaha-usaha ini kedepan 
miskomunikasi dapat makin diminimalisir.

Setelah memberikan kepuasan kepada pelanggan maka tahapan 
selanjutnya dalam strategi IMC PT TQI adalah mempertahankan loyalitas 
pelanggan. Untuk menjaga loyalitas klien-kliennya PT TQI berupaya 
untuk tetap membina hubungan yang baik dengan pelanggannya melalui 
beberapa cara antara lain mengingat dan memberikan apresiasi pada 
hari penting klien-kliennya, intens berkomunikasi dan sharing mengenai 
informasi terkini melalui berbagai media komunikasi baik media sosial 
maupun direct contact ke representatif klien, dan mengadakan sebuah 
forum pertemuan rutin yang mengumpulkan klien-klien PT TQI. Hal ini 
juga sesuai dengan pemikiran Priansa (Priansa, 2017) yang menyatakan 
bahwa dalam menyukseskan pelaksanaan komunikasi pemasaran 
terpadu, perusahaan perlu untuk menjalin sebuah hubungan yang baik 
antara merek dan pelanggannya. Sebuah hubungan merupakan ”pengait” 
yang tahan lama antara merek dan konsumennya.
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Bauran IMC
Secara rinci, dalam pengelolaan IMC terdapat beberapa bauran 

atau alat (tools) yang digunakan oleh PT TQI. Bauran pertama dan 
merupakan alat utama yang digunakan adalah direct marketing atau 
pemasaran langsung. Menurut Priansa (2017) pemasaran langsung 
dilakukan dengan cara membina hubungan yang sangat dekat dengan 
target market dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. 
Disini PT TQI memiliki database calon-calon klien yang mereka hubungi 
melalui beberapa cara antara lain pengiriman proposal penawaran 
maupun telemarketing. Dalam telemarketing ini tujuan utamanya adalah 
memperkenalkan PT TQI kepada calon klien, kemudian berupaya untuk 
mengundang calon klien agar mereka mau berpatisipasi dalam event-
event yang diselenggarakan oleh PT TQI. Dalam event-event inilah PT 
TQI akan mulai melakukan pendekatan yang lebih intens.

Bauran IMC selanjutnya setelah direct marketing seperti yang dijelaskan 
diatas adalah penyelenggaraan event. Ada beberapa event yang sudah 
diadakan oleh PT TQI secara rutin dan terbukti berhasil membuat calon 
klien tertarik terhadap jasa yang ditawarkan oleh PT TQI. Event pertama 
adalah director empowerment dimana representatif dari calon klien diajak 
untuk bertemu dan digali permasalahan perusahaannya. Dari sini PT TQI 
mencoba memberikan solusi berupa program-program yang ditawarkan ke 
klien melalui sebuah event lanjutan yang disebut dengan national consultation 
program. Dalam event lanjutan ini, PT TQI membuka kesempatan konsultasi 
bagi representatif perusahaan secara lebih privat dan intens, serta ditunjukkan 
video-video testimoni dari klien-klien yang telah menggunakan jasa PT TQI. 
Konsultasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penawaran training gratis 
agar calon klien dapat mencoba terlebih dahulu jasa dari PT TQI. Setelah 
menjalankan rangkaian event tersebut maka PT TQI melakukan pendekatan 
lebih jauh dengan melakukan personal selling.

Personal selling adalah salah satu bauran IMC yang melibatkan 
kontak langsung antara pembeli dan penjual melalui berbagai bentuk 
telekomunikasi maupun secara tatap muka (Belch G. E., Belch, Kerr, 
& Powell, 2014). Priansa (2017) juga menjelaskan bahwa penjualan 
personal bertujuan untuk mempersuasi calon pembeli untuk membeli 
produk yang ditawarkan. Dalam usaha untuk mempersuasi calon klien 
yang sudah mengikuti event-event, service team PT TQI kemudian 
melakukan pendekatan personal kepada representatif dari calon klien. 
Dalam pendekatan ini mereka menghubungi representatif dari calon 
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klien dengan menekankan pada kualitas layanan yang prima. Dengan 
menghubungi calon klien pada saat yang tepat serta menggunakan 
bahasa yang profesional dan sopan, para anggota service team tersebut 
diharapkan dapat meyakinkan para calon klien bahwa mereka akan 
bekerjasama dengan perusahaan yang tepat. Selain itu kegiatan personal 
selling ini memberikan kesempatan pada calon klien untuk mendapatkan 
pelayan secara personal, dimana mereka bisa menanyakan hal-hal yang 
mereka ingin tahu secara lebih detil sesuai dengan keinginan mereka. 
Adapun hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan oleh Margaretha, Widayatmoko, dan Pribadi (2012) yang 
menyatakan bahwa proses penyampaian pesan akan lebih konsisten jika 
pendekatan ke konsumen dilakukan secara personal atau one-to-one. 
Selanjutnya setelah calon klien mulai dekat dan percaya pada perusahaan, 
maka usaha selanjutnya yang dilakukan adalah dengan sales promotion.

Teknik sales promotion adalah salah satu alat dari IMC yang efektif 
untuk membuat klien mengambil keputusan untuk mau menandatangani 
kontrak kerjasama. Secara umum sales promotion dapat didefinisikan 
sebagai teknik-teknik pemberian harga atau nilai yang didesain dengan 
kerangka tertentu untuk mencapai suatu tujuan spesifik dengan cara 
mengubah bagian-bagian dari penawaran, biasanya dalam jangka waktu 
tertentu (Mullin & Cummins, 2010). Dalam praktik sales promotion yang 
dilakukan oleh TQI, marketing executive setelah mempertimbangkan 
berbagai kebutuhan dan kondisi dari calon klien akan memberikan 
penawaran dengan harga khusus. Harga khusus ini diberlakukan berbeda 
bagi tiap-tiap calon klien. Selain itu juga bisa diberikan tambahan training 
gratis jika ada perusahaan yang menginginkannya.

Selain usaha-usaha untuk mendapatkan klien secara langsung, 
PT TQI juga menggunakan beberapa jenis bauran pemasaran untuk 
membangun dan mempertahankan citra mereka. Hal ini tentunya 
bermanfaat untuk menjangkau calon klien baru maupun meyakinkan 
calon klien yang telah didekati. Bauran pemasaran yang digunakan untuk 
menjaga citra PT TQI adalah interactive marketing dan public relations. 
Dalam melaksanakan interactive marketing yang dilakukan oleh PT 
TQI adalah mengelola website dan media sosial di platform Instagram 
dan Youtube. Dalam website dan media sosialnya, mereka memasukkan 
konten-konten seperti testimoni-testimoni dari klien maupun prestasi 
yang telah diperoleh PT TQI dan mengemasnya dalam tampilan visual 
yang simple dan menarik. Priansa (2017) menyatakan bahwa media 
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interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi yang bersifat timbal 
balik dimana pengguna dapat berpartisipasi maupun memodifikasi 
bentuk dan isi informasi. Namun kendala yang dihadapi oleh PT TQI 
dalam pengelolaan media interaktifnya adalah rutinitas update konten 
dan kecepatan dalam memberikan tanggapan. Karena lebih berfokus 
pada usaha untuk mendapatkan klien secara langsung, pengelolaan 
media interaktif ini masih bersifat sporadis dan belum terencana dengan 
baik. Maka dari itu kedepannya hal ini menjadi salah satu perhatian dari 
manajemen PT TQI untuk diperbaiki.

Selanjutnya usaha PT TQI dalam public relations adalah menanamkan 
citra sesuai dengan taglinenya yaitu “Best Corporate Motivator”, dimana PT 
TQI mau menekankan bahwa mereka ialah sebuah corporate motivator yang 
bisa membuat perusahaan menjadi lebih sehat dengan solusi-solusi terhadap 
sistem dan sumber daya manusia yang ditawarkan. Tujuan dari public 
relations memang untuk membangun dan mempertahankan citra positif 
dari perusahaan di mata masyarakat dan juga konsumennya (Belch G. E., 
Belch, Kerr, & Powell, 2014).  Citra ini kemudian dikomunikasikan kepada 
seluruh jajaran tim melalui koordinasi internal, dan dikomunikasi ke pihak 
eksternal melalui website, media sosial dan media massa. Dalam publikasi 
media massa, PT TQI memilih untuk tidak menggunakan advetising atau 
iklan namun lebih ke menjalin hubungan dengan media massa (media 
relations). Hal ini dilakukan karena publisitas dari media massa dirasa akan 
lebih dapat dipercaya dan lebih efisien daripada penggunaan iklan. Efektifitas 
dari publisitas ini juga diakui oleh para konsumen PT TQI dimana mereka 
pernah terpapar bentuk publisitas dari PT TQI dalam bentuk artikel di koran 
yang membahas event dan pembicara dari PT TQI. Artikel-artikel ini juga 
dapat disimpan untuk kemudian dimanfaatkan PT TQI dalam meyakinkan 
pra klien akan citra positif dari PT TQI.

Penutup
Dalam memasarkan produk jasanya, PT TQI menjalankan 

IMC-nya melalui beberapa tahapan yaitu pengenalan target market, 
pendekatan terhadap calon klien melalui berbagai bentuk komunikasi, 
persuasi klien untuk mencoba jasa dari PT TQI, penjaminan kepuasan 
pelanggan, dan penjagaan loyalitas pelanggan. Berikut adalah bagan 
yang menggambarkan tahapan pengelolaan IMC oleh PT TQI:
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PT TQI juga menggunakan enam jenis bauran komunikasi 
pemasaran terpadu yaitu direct marketing, event, personal selling, sales 
promotion, interactive marketing, dan public relations. Berikut adalah 
bagan yang menggambarkan penggunaan bauran IMC oleh PT TQI:
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Sejauh ini pengelolaan dan bauran IMC yang telah dijalankan oleh 
PT TQI sudah memberikan hasil yang positif, dimana 286 perusahaan 
sudah melakukan kerjasama dan bersedia memperpanjang kontrak 
mereka. Namun PT TQI masih harus memperhatikan pengembangan 
dari interactive marketing-nya mengingat saat ini perkembangan 
pengguna internet dan media sosial makin meningkat. 
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Komunikasi Pemasaran Pariwisata  “Kota Pusaka Kota 
1000 Sungai” Banjarmasin

Sri Astuty
FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Pendahuluan
Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan 

di Indonesia dengan berbagai hal unik yang senantiasa mengiringi 
pengembangan pariwisata dimaksud ditengah-tengah keberagaman 
kebutuhan dan akses yang dimiliki masyarakat. Perkembangan dunia 
pariwisata saat ini telah mengalami berbagai titik perubahan baik 
perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan serta dorongan orang 
untuk melakukan kegiatan wisata seperi kegiatan perjalanan, gaya dan 
sebagainya. Kondisi saat ini pariwisata dapat dijadikan sebagai industri 
gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat 
dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan serta pula 
memiliki kategori strategis dalam mengaktifkan sektor lain di dalam 
negara penerima wisatawan. Dalam Undang-Undang  RI Nomor 10 
tahun 2009 tentang Kepariwisaatan juga disebutkan sebagaimana bahwa 
peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengelola, 
menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang dimiliki, kemudian 
pengembangan dan pembangunan kepariwisataan merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional yang harus dilakukan secara 
sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dari hal diatas pariwisata secara ekonomis mampu memberikan 
kontribusi untuk pendapatan daerah terkhusus bagi meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Selain itu  pariwisata berdampak secara sosial 
dan budaya yaitu dengan membentuk gaya hidup. Pariwisata juga akan 
berdampak pada politik dimana berkaitan dengan kebijakan daerah 
diantaranya persoalan penataan kota. Implikasinya apabila tidak 
ada penataan kota maka sesungguhnya akan mengurangi daya tarik 
wisata  itu sendiri. Secara umum penataan kota untuk menjadi bagian 
dari daya tarik wisata diantaranya seperti kebersihan, keramahan, 
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keasrian, kenyamanan, alur lalu lintas transporatsi kota yang lancar dan 
sebagainya. Kota Banjarmasin yang juga menargetkan sektor pariwisata 
sebagai unggulan pengembangan pembangunan daerah terdampak 
dengan permasalahan strategis tadi diantaranya kemacetan lalu lintas 
dan kebersihan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang perlu menjadi 
perhatian, karena nilai yang dianut dalam dunia pariwisata adalah nilai 
kenyamanan dan keteraturan dalam berbagai segi..

 Kota Banjarmasin pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa 
dengan kota-kota lain di Indonesia, salah satunya adalah  sebagai  kota 
perlintasan transportasi bagi kendaraan pribadi maupun umum untuk 
angkutan orang dan angkutan barang yang akan menuju ke Kalimantan 
Tengah melalui Pelabuhan Trisakti dan jalan nasional. Selain itu Kota 
Banjarmasin ditetapkan sebagai Kota Pusaka dengan tematik utama 
sungai dan dinamika budaya masyarakatnya. Penetapan Kota Pusaka oleh 
pemerintah pusat dalam Program P3KP (Program Penataan dan Pelestarian 
Kota Pusaka) ini, bertujuan untuk terciptanya Kota Pusaka berkelanjutan 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya dengan “Quality 
of Space” yang seimbang dan memadai dengan harapan bisa memberikan 
“Quality of Life” yang lebih baik secara maksimal bagi masyarakat kota 
mengingat Kota Banjarmasin sebagai Kota Tua di Indonesia dan pada Bulan 
September tahun 2019  berusia 493 tahun.

Dengan masuknya Kota Banjarmasin sebagai salah satu “Kota 
Pusaka di Indonesia”, diharapkan adanya kontribusi serius, nyata dan 
maksimal terutama dari pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam 
menjaga, melestarikan dan sekaligus memberdayakan semua aset 
warisan budaya di Banjarmasin sebagai “Kota 1000 sungai”. Hal ini 
tentunya sangat relevan dengan grand design dan komitmen Pemerintah 
Kota Banjarmasin yang akan menjadikan Kota Banjarmasin sebagai Kota 
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berbasis budaya sungai. Berikut 9 
daftar kawasan Kota Pusaka Banjarmasin (Data Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Banjarmasin, 2018) diantaranya sebagai berikut :
1. Kawasan Sungai Jingah, kawasan ini memiliki bangunan pusaka 

seperti Masjid Jami, Makam Pangeran Antasari, Museum Wasaka, 
Pemukiman Tradisional dan kampung Arab.

2. Kawasan Seberang Mesjid, kawasan ini memiliki karakter dan 
budaya yang khas yaitu keberadaan kampung pengrajin sasirangan, 
bantaran sungai, kampung atau pemukiman tradisional Banjar.



Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

  | 199

3. Kawasan Pecinan, wilayah yang meliputi Jalan Pierre Tendean, 
Veteran  dan Kuripan dengan ciri khas khusus berupa Klenteng Sutji 
Nurani (The Sen Kiong).

4. Kawasan Kuin, kawasan ini memiliki Masjid bersejarah Sultan 
Suriansyah, Mesjid Kanan, Makam Sultan Suriansyah, Makam 
Ronggo Soerya Kasoema, Pasar Terapung, serta kampung dan 
Pemukiman Tradisional Banjar.

5. Kawasan Sabilal Muhtadin, kawasan komplek Masjid Raya Sabilal 
Muhtadin selain terdapat Masjid Raya juga terdapat lembaga 
pendidikan dan hutan kota Masjid Raya. 

6. Kawasan Basirih, di kawasan ini terdapat Makam Habib Basirih 
(Habib Al Bahasim).

7. Kawasan Banua Anyar, di kawasan ini terdapat Makam HA 
Muhammad Amin.

8. Kawasan Lambung Mangkurat, kawasan yang meliputi Pasar 
Sudimampir, Pasar Ujung Murung, Pasar Lima, Balaikota 
Banjarmsin, Gereja Katedral, Kelenteng Karta Raharja Po An Kiong.

9. Kawasan Sungai Martapura , kawasan DAS dengan segala sesuatu di 
sekitarnya.
Untuk lebih memperkuat visi sebagai Kota Pusaka dengan 

tematik utama keunikan sungai dan dinamika budaya kearifan lokal 
masyarakatnya, sekaligus untuk mempertajam visi ikonik internal Kota 
Banjarmasin sebagai Kota Air atau Kota Sungai sebagai pondasi dari 
misi menjadi Kota wisata berbasis sungai terindah di dunia, Pemerintah 
Kota Banjarmasin, melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis 
Sungai1, akhirnya menetapkan 35 (tiga puluh lima) destinasi wisata Kota 
Banjarmasin berbasis peta wisata susur sungai terpadu, dimana semua 
destinasi yang telah ditetapkan terkoneksi melalui jalur sungai atau 
satu paket dengan wisata susur sungai menjelajahi Kota Banjarmasin. 
Penetapan 35 (tiga puluh lima) destinasi wisata Kota Banjarmasin oleh 
Walikota Banjarmasin diatas tentu bukan harga mati, kedepan masih 
bisa berkembang lagi karena sejatinya masih banyak destinasi wisata 
Kota Banjarmasin yang layak untuk menjadi tujuan wisata unggulan.2 

1 ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2016 
2 Berikut beberapa destinasi yang ditetapkan oleh Walikota Bnajarmasin, Taman Maskot 

Bekantan, Siring Tendean, Pasar Terapung Jalan Piere Tendean, Taman Siring Cinta Jalan 
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Berdasarkan hal tersebut pemasaran pariwisata Kota Pusaka “Kota 1000 
Sungai” Banjarmasin  memerlukan good will seluruh stakeholder dengan 
memanfaatkan semua basis bidang diantaranya komunikasi pemasaran 
sebagai aktivitas dari pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat 
dalam menyampaikan informasi tentang perjalanan maupun objek 
wisata yang akan dikunjungi di Kota Banjarmasin serta wisatawan dapat 
sambil menikmati seluruh perjalanan dari suatu objek wisata ke objek 
wisata lain yang ada di Kota Banjarmasin.

Penetapan sekaligus pilihan Kota Banjarmasin untuk 
mengembangkan diri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Pariwisata berbasis ekologi sungai, merupakan pilihan faktual yang 
sangat logis dan strategis. Selain memepertegas julukannya sebagai Kota 
1000 Sungai yang sudah mendunia, secara faktual pilihan ini secara 
otomatis juga ikut melestarikan kearifan lokal (local genius) berupa 
atribut budaya sungai yang secara historis telah melekat berabad-abad 
lamanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banjar. Elemen 
strategisnya, pemerintah Kota Banjarmasin secara matematis sudah 
mempunyai modal besar berupa keunikan konfigurasi dan karakteristik 
alam.3 Sehingga kedepan tanpa “dibiayai” sekalipun, Kota Banjarmasin 
bisa berkembang dengan sendirinya menjadi sebuah kota yang maju 
dengan rakyat yang sejahtera, karena efek pariwisata yang maju pasti 
akan mendatangkan devisa yang besar bagi peningkatan perekonomian 
rakyat.

Secara umum, Kota Banjarmasin yang tumbuh dan berkembang 
di tepian Sungai Barito, salah satu sungai terlebar dan terpanjang di 
Indonesia ini, rata-rata ketinggian permukaan tanahnya adalah sekitar 
60 cm di bawah permukaan laut. Kondisi yang tidak lazim untuk 
sebuah area pemukiman apalagi perkotaan ini, menyebabkan sebagian 
besar lahan Kota Banjarmasin didominasi lahan-lahan basah akibat 

Sudirman, Rumah Tua Anno 1925, Menara Pandang Jalan Piere Tendean, Jembatan 
Pasar Lama, Kampung Arab, Kampung Tajau Kuin Utara, serta makam dan masjid Sultan 
Suriansyah di Kuin. Kemudian Pasar Terapung Kuin, Kampung Sasirangan Seberang 
Masjid, Kampung Banjar Sungai Jingah, Makam ulama Surgi Mufti Sungai Jingah, Soto 
Banjar Bang Amat dan Bawah Jembatan, Hutan Mangrove Sungai Andai, Keramba 
Ikan Banua Anyar, Sungai Lulut, Kampung Ketupat, Pasar Ikan Banjar Raya, Makam 
Habib Basirih.Destinasi lainnya, Tempat Pelelangan Ikan Banjar Raya, hutan Mangrove 
Kuin Kecil, Pelabuhan Trisakti, pembuatan kapal tugboat, kampung air Pulau Bromo, 
Kelenteng Cina, Kampung beras Kelayan, serta Masjid Jami Haur Kuning Kelayan B

3 Herry Suhardiyanto, Rektor IPB 2007 – 2017.
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pengaruh pasang surut gaya hidrodinamik sungai Barito. Hal ini juga 
mempengaruhi pola pembentukan lingkungan Kota Banjarmasin, baik 
rancang bangun arsitektur bangunan maupun perkembangan arsitektur 
tata ruang kota yang tidak terlepas dari keberadaan sungai sebagai elemen 
utama pembentuk wilayahnya.

Sebagian besar infrastruktur publik yang dibangun pada masa silam 
seperti, pelabuhan, kantor pemerintahan, pasar, Masjid, Penjara dan 
fasilitas publik lainnya di Kota Banjarmasin semuanya berada di tepian 
sungai, khususnya Sungai Martapura yang bersama banyak anak sungai, 
kanal alami (akibat kekuatan hidrodinamik Sungai Barito) maupun 
kanal buatan di masa silam (masyarakat banjar mengenal kanal dengan 
3 kategori yaitu anjir/antasan, handil/tatah dan saka) lainnya membelah 
Kota Banjarmasin menjadi layaknya gugusan pulau-pulau kecil.Dalam 
beberapa dasawarsa terakhir, pesatnya pola pengembangan sosial dan 
pembangunan fisik infrastruktur Kota Banjarmasin terlihat mengalami 
perubahan orientasi, dari karakter “kota sungai” menjadi “kota darat” 
seperti layaknya kota-kota besar di Indonesia.

Pembahasan
Komunikasi pada prinsipnya membantu untuk memasarkan 

kegiatan maupun objek pariwisata pada berbagai elemen pemasaran.  
Komunikasi juga berperan baik pada media komunikasi maupun konten 
komunikasi. Pada media komunikasi terdapat berbagai macam media 
komunikasi baik sebagai pemasaran, destinasi wisata, aksesbilitas, 
maupun saluran media, SDM dan kelembagaan pariwisata. Komunikasi 
juga berperan menyiapkan konten pesan yang harus disampaikan kepada 
masyarakat atau wisatawan, tentang apa yang seharusnya mereka tahu 
tentang media-media pemasaran, destinasi wisata, aksesbilitias dan SDM 
serta kelembagaan pariwisata (Bungin, 2015). 

Pemasaran pariwisata merupakan suatu proses manajemen, 
dimana organisasi kepariwisataan nasional termasuk pemerintah atau 
perusahaan-perusahaan industri pariwisata menentukan potensi wisata 
dan mengadakan komunikasi dengan wisatawan untuk menentukan 
serta mempengaruhi keinginan, kebutuhan, motivasi kesukaan dan 
ketidaksukaan pada suatu daerah wisata lokal, regional, maupun 
internasional, dan kemudian merumuskan serta menyesuaikan objek-
objek wisata untuk mencapai kepuasan wisatawan. Pemasaran dalam 
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kepariwisataan tentu menggunakan berbagai strategi diantaranya perlu 
untuk mengadaptasi strategi bauran pemasaran seperti periklanan, 
promosi penjualan dan melakuan publisitas yang efektif. Tanpa 
menggunakan strategi komunikasi tersebut, tentu apa yang ditawarkan 
untuk konsumen tidak akan direspon oleh konsumen, karena itu di 
dalam menyusun komunikasi pemasaran dalam perencanaan pemasaran 
diperlukan iklan, promosi dan publikasi.  Kegiatan komunikasi pariwisata 
yang dilaksanakan dapat membantu proses pemasaran. Oleh karena 
itu melalui strategi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kota Banjarmasin dapat menyampaikan pesan-pesan 
khalayak. Setiap instansi ataupun organisasi yang ingin mencapai tujuan 
instansi selalu berusaha memperkenalkan produknya tersebut melalui 
penggunaan strategi komunikasi pemasaran.

Aktivitas promosi dan pemasaran dibidang pariwisata harus 
didukung penuh oleh proses komunikasi, dalam kegiatan pemasaran 
tidak lepas dari proses sosial dalam mempromosikan produk untuk 
menginformasikan, membujuk dan mengingatkan mengenai suatu 
barang atau produk yang bernilai dengan orang lain. Proses tersebut jelas 
memerlukan komunikasi yang efektif agar sampai ke masyarakat untuk 
menciptakan keuntungan bagi pemasaran dalam hal ini pemasaran 
pariwisata. Peran komunikasi sangat penting dalam pemasaran 
dalam membujuk konsumen potensial untuk melakukan pembelian. 
Mengadapatasi tentang perilaku konsumen maupun masyarakat 
yang menjadi target destinasi wisata secara keseluruhan tidak akan 
mengetahui keberadaan produk di pasar jika tidak terdapat komunikasi 
pada pemasaran tersebut. Peran lain dari komunikasi dalam pemasaran 
adalah untuk membedakan produk yang ditawarkan dalam hal ini adalah 
destinasi wisata sebagai produk pemasaran yang berbeda dengan produk 
destinasi wisata lainnya. Upaya membedakan produk ini dilakukan 
dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produk yang 
ditawarkan dengan produk lainnya sejenis tidaklah sama, dimana 
produk destinasi wisata Kota Banjarmasin mengedepankan basis wisata 
sungai dengan pendukung sepanjang sungai terdapat wisata lain berbasis 
budaya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin berupaya 
memiliki strategi tersendiri dalam memperkenalkan aset wisata 
yang berada di Kota Banjarmasin. Strategi yang digunakan berupa 
komunikasi pariwisata yang mendukung dalam proses penyampaian 
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pesan tentang wisata dan acara-acara yang menggunakan fasilitas 
wisata tersebut. Komunikasi membantu promosi pariwisata di berbagai 
elemen, komunikasi berperan baik di media komunikasi maupun konten 
komunikasi. Di media komunikasi, tersedia berbagai macam media 
komunikasi sebagai saluran pemasaran, destinasi, aksebilitas maupun 
media SDM dan kelembagaan pariwisata. Komunikasi juga berperan 
menyiapkan konten pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat 
atau wisatawan, tentang apa yang seharusnya mereka tahu tentang 
media-media pemasaran, tentang destinasi, aksebilitas dan sumber daya 
manusia serta kelembagaan pariwisata.

Kota Banjarmasin dengan destinasi label Kota Pusaka Kota 
1000 Sungai. Label ini merujuk pada banyaknya jumlah sungai  yang 
membelah daratan Kota Banjarmasin. Konfigurasi alam yang unik ini 
jika dipantau dari atas justru memperlihatkan wilayah Kota Banjarmasin 
seperti kumpulan pulau-pulau kecil yang disatukan oleh sungai. Banyak 
kalangan yang menilai bahwa keunikan konfigurasi dan karakteristik 
alam khas Kota Banjarmasin yang banyak dialiri sungai dengan berbagai 
ukuran, tidak dimiliki oleh kota manapun di dunia ini, merupakan 
“modal besar” bagi pembangunan jangka panjang pariwisata Kota 
Banjarmasin dan apabila komitmen tata kelola dan proses eksploitasinya 
bisa dilakukan dengan baik dan benar,  dalam hal ini terintegrasi antar 
berbagai stakeholder dan instansi, tidak menutup kemungkinan bisa 
memberikan peluang kepada Kota Banjarmasin untuk menjadi sebuah 
kota dengan tata ruang dan landscape paling unik dan indah di dunia 
serta didukung dengan terdapatnya kampung-kampung tua yang unik.

Destinasi wisata Kota Banjarmasin terdapat beberapa kriteria seperti 
wisata berbasis budaya/ religi yang telah dipublikasikan melalui berbagai 
media komunikasi terutama berupa media below the line seperti iklan, 
poster. Publikasi juga dilakukan melalui event-event nasional yamg 
dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan slogan “Ayo Ke Banjarmasin” 
seperti pada Hari Penyiaran Indonesia 2019, Hari Keluarga Nasional 
2019, Festival Pasar Terapung event tahunan, Festival Jukung Hias event 
tahunan, dan lain-lain. Berdasarkan data  Wisata berbasis budaya/religi 
yang bisa menjadi destinasi menarik  diantaranya :
1. Pasar Terapung Muara kuin (Kecamatan Banjarmasin Utara) 

adalah ikon obyek wisata Kota Banjarmasin. Pasar yang telah ada 
sekitar 400 tahun yang lalu ini telah berkembang tak hanya sebagai 
tempat transaksi jual beli melainkan juga sebagai obyek wisata. Para 
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pedagang dengan jukungnya (perahu) akan meramaikan pasar dan 
berjualan berbagai macam kebutuhan sehari hari seperti lauk pauk, 
buah-buahan, makanan dan kue dan lain lain. 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, 2018.

2. Masjid Raya Sabilal Muhtadin
Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan masjid terbesar yang 
berada di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 
1981 di tepi barat sungai Martapura dan terletak di tengah pusat 
kota. Dulu sebelum dibangun masjid ini dibangun pada zaman 
penjajahan Belanda dikenal dengan Fort Tatas atau Benteng Tatas. 
Nama ”Sabilal Muhtadin” merupakan nama penghargaan terhadap 
ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary (1710-1812) 
yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan Islam di 
Kerajaan Banjar. Di masjid ini juga menjadi pusat peringatan hari 
besar umat islam seperti Shalat Idul Fitri dan Idul Adha, Peringatan 
Isra Mi’raj, Peringatan Maulid Nabi, Peringatan Khataman Al – 
Qur’an dan lain lain. Keunikan masjid ini adalah kubahnya yang 
berbentuk unik dan khas.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, 2018
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3. Masjid Jami Sungai Jingah
 Sebagai salah satu yang tertua di Banjarmasin, Masjid Jami Sungai 

Jingah menjadi pusat kegiatan Islam di Banjarmasin. Bangunan 
masjid memiliki arsitektur campuran sehingga menyerupai masjid 
yang terdapat di Pulau Jawa. Karena sebagai pusat kegiatan umat 
Islam Kalsel dan Banjarmasin 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, 2018

4. Museum Wasaka
 Nama Wasaka adalah 

sing katan dari kata “Waja 
Sampai Ka Puting”  yang 
berarti “Jika mengerjakan 
se suatu, harus disele saikan 
dengan baik, benar dan 
tuntas. Museum Wasaka 
terletak di Jalan Sultan 
Adam Kompleks H Andir, 
Kampung Kenanga Ulu RT 
14 Kelurahan Sungai Jingah, 
Banjarmasin Utara. di sebelah sungai Martapura. Bangunan museum 
ini berwujud rumah adat Banjar Bubungan Tinggi yang dulunya adalah 
sebuah hunian. Berbagai macam koleksi benda bersejarah pada masa 
perang kemerdekaan seperti pistol jaman VOC, anak panah, keris dan 
benda bersejarah lain yang bisa menggambarkan sedikit perjuangan 
Kerajaan Banjar dalam melawan VOC.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Banjarmasin, 2018
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5. Makam dan Masjid Sultan Suriansyah
 Sultan Suriansyah adalah Raja Kerajaan Banjar pertama yang 

memeluk agama Islam. Sewaktu kecil namanya adalah Raden 
Samudera, setelah diangkat menjadi raja nama nya menjadi 
Pangeran Samudera dan setelah memeluk Islam namanya menjadi 
Sultan Suriansyah. Masjid bersejarah ini terletak di tepi Sungai Kuin. 
Biasanya para pemilik perahu kelotok sudah termasuk paket acara 
mampir ke masjid ini dalam perjalanan ke pasar terapung.

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin, 2018

6. Kampung Banjar Sungai Jingah
 Kampung Sungai Jingah adalah salah satu kawasan perkampungan 

tua di tepi Sungai Martapura, di Banjarmasin. Kampung ini hanya 
berjarak sekitar 2-3 km dari pusat kota, dan secara administratif 
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. 
Yang menarik, di kampung tersebut terdapat banyak rumah-rumah 
tua khas Banjar. Terbukti dengan tulisan yang terdapat di rumah-
rumah yang ada di kawasan ini.

 Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Disparbud Kota Banjarmasin, 
mencatat bahwa sedikitnya ada 50 unit rumah tua khas Banjar. Sejak 
tahun 2016, kawasan Kampung Sungai Jingah, oleh Disparbud kota 
Banjarmasin dijadikan salah satu destinasi wisata, dari 36 destinasi 
wisata yang ada di kota Banjarmasin. 
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Selain itu juga ada menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Banjarmasin wisata buatan Pasar Terapung Siring Tandean, Wisata 
Kuliner dengan berbagai ragam kuliner tradisional mulai dari kue-kue 
tradisional sering kuliner ini tampil pada festival kuliner Ramadhan 
seperti kue lumpur, kue bingka, kue puteri selat, kue amparan tatak, dan 
lain-lain serta masakan tradisional  yang terkenal adalah Soto Banjar. 
Selain itu ada Wisata Susur Sungai dimana Perjalanan susur sungai 
menempuh waktu kurang lebih sekitar tiga jam dengan jalur Sungai 
Martapura lalu ke Sungai Barito masuk Kuin Kecil dan keluar lagi ke 
kawasan Basirih kemudian ke Sungai Martapura kembali ke dermaga.

Penutup
Dalam perspektif modern komponen pariwisata adalah destinasi, 

aksebilitas, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, serta 
elemen-elemen yang ada menjadi kesatuan produk pariwisata disebuah 
destinasi yang dikemas di dalam suatu brand destinasi sehingga, destinasi, 
aksebilitas, pemasaran, SDM dan kelembagaan menjadi kesatuan 
produk. untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan 
dan mengusahakan objek serta daya tarik wisata yang terkait dalam 
pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk 
memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang sedang berpergian.
Pemasaran Pariwisata Kota Pusaka Kota 1000 Sungai Banjarmasin 
pada dasarnya telah berjalan melalui proses komunikasi sehingga 
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menjadi sebuah kegiatan komunikasi pemasaran pariwisata meskipun 
belum semuanya terwujud baik itu dalam bentuk promosi pemasaran 
menggunakan media komunikasi above the line khususnya berbasis 
teknologi informasi secara terintegrasi sebagaimana mestinya  yang harus 
dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin ke 
depan sebab pemasaran melalui proses  komunikasi secara umum dengan 
menggunakan media komunikasi berbasis teknologi modern dalam hal 
ini website dan media social  pasti akan menimbulkan dampak yang 
positif dan signifikan  dalam kerangka mengembangkan pariwisata Kota 
Banjarmasin dengan semua keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah 
lain di Indonesia sehingga juga dapat mewujudkan Kota Banjarmasin 
sebagai Kota Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata .

Daftar Pustaka
Bungin, Burhan. (2015). Komunikasi Pariwisata (Tourism 

Communication)  Pemasaran dan Brand Destinasi. Jakarta: 
Kencana Prenadamedia Group

Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknis Praktis Riset Komunikasi Disertai 
Contoh Praktis Riset Media Public Relations, Advertising, 
Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta. Kencana 
Prenadamedia Group

Dokumentasi dan Pustaka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Banjarmasin



Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

  | 209

Wisata Kuliner Kawasan Wisata Budaya Betawi Setu 
Babakan

T. Titi Widaningsih, Rahtika Diana, Arry Rahayunianto
Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

E-mail Titi_widaningsih@usahid.ac.id

Pendahuluan
Kawasan wisata budaya Betawi Setu Babakan (KWBBSB) sering 

disebut dengan Setu Babakan atau kawasan wisata Setu Babakan (KWSB) 
merupakan kawasan wisata budaya berada di wilayah Jakarta Selatan. 
Setu Babakan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya Betawi bertujuan 
untuk mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi, seperti 
bangunan, dialek bahasa, seni tari, seni musik, seni drama dan berbagai 
kerajinan seperti batik dan makanan. Setu Babakan sebagai pusat budaya 
Betawi menjadi pusat belajar berbagai peninggalan seni dan budaya 
Betawi. 

Setu Babakan berupa Perkampungan Budaya Betawi sangat penting 
bagi pelestarian budaya lokal dan layak untuk dijadikan tempat distinasi 
wisata budaya. Setu Babakan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya 
Betawi melalui  SK Gubernur No. 9 Tahun 2000. Peresmian Setu Babakan 
sebagai kawasan cagar Budaya Betawi dilakukan oleh Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta pada tahun 2004. Perkampungan budaya Betawi Setu 
Babakan merupakan salah satu objek wisata yang dipilih oleh Pacific Asia 
Travel Association (PATA) sebagai tempat kunjungan wisata bagi peserta 
konferensi PATA di Jakarta tahun 2002. 

Setu Babakan menjadi salah satu destinasi pariwisata yang 
dikembangkan dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 29/2007- Bab V/
Pasal 26 ayat 6, yang menyatakan : “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta 
melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang ada di 
daerah Provinsi DKI Jakarta”

Setu Babakan sebagai destinasi wisata berupa perkampungan budaya 
Betawi. Kawasan  pedesaan dengan lingkungan alam dan budaya yang 
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masih terjaga secara baik. Sebagian besar penduduk Setu Babakan adalah 
orang Betawi yang sejak dahulu mendiami kawasan tersebut. Kawasan 
wisata budaya Betawi Setu Babakan merupakan salah satu obyek wisata 
yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana khas 
pedesaan atau menyaksikan dan menikmati berbagai budaya Betawi asli 
secara langsung. 

Kawasan Wisata Setu Babakan sebagai destinasi wisata dikelola oleh 
unit pengelola kawasan (UPK). Dengan visi menjadikan Setu Babakan 
sebagai Pusat Pengembangan Budaya Betawi. Misi  mewujudkan Setu 
Babakan sebagai Pusat Pengembangan Budaya khas Betawi (pendidikan, 
seni, makanan dan wisata). Mewujudkan pusat pengembangan lingkunan 
fisik khas Betawi (alam, pertanian, wahana bermain dan olahraga).   
Tugas UPK memelihara dan melindungi tata kehidupan dan nilai budaya 
Betawi. Menciptakan dan menumbuhkembangkan seni budaya Betawi. 
Menata dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik, baik alami maupun 
buatan yang bernuansa Betawi. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan 
fisik dan non fisik sehingga saling bersinergi untuk mempertahankan ciri 
khas Betawi.

Potensi wisata  yang dimiliki dan dikembangkan  KWSB adalah 
wisata budaya, namun KWSB juga memiliki potensi wisata alam. KWSB 
dibagi menjadi beberapa zona. (1) Zona dinamis/alami menyebar 
diseluruh kawasan dengan nuansa alam dan lingkungan khas Betawi. (2) 
Zona Pemukiman, merupakan kawasan pemukiman penduduk dengan 
rumah berarsitektur Betawi. (3) Zona Seni dan Budaya sebagai pusat 
pagelaran, pameran, lomba, pelatihan  dan museum  Betawi. (4) Zona 
wisata agro dengan pohon dan tanaman, buah dan sayuran khas Betawi. 
(5) Zona Wisata Air meliputi Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. 
(6) Zona industri merupakan pusat home industry seperti makanan dan 
minuman, kerajinan dan Cinderamata khas Betawi.

Berdasarkan data unit pengelola kawasan perkampungan budaya 
Betawi tahun 2016 jumlah wisatawan lokal yang datang berkunjung ke 
Setu Babakan rata rata sebesar 28260 per bulan, jika diambil rata rata 
setiap hari kunjungan kurang dari 1000 wisatawan. Jumlah ini tentunya 
sangat rendah untuk sebuah obyek wisata, mengingat Setu Babakan 
sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2000. Pengelola Setu 
Babakan perlu mengembangkan berbagai atraksi wisata sehingga dapat 
meningkatkan jumlah pengunjung.
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Wisata kuliner Betawi merupakan salah satu atraksi wisata yang bisa 
dikembangkan di kawasan wisata Setu Babakan. KWSB memiliki beragam 
kuliner khas Betawi yang terkenal dan lezat  berupa minuman, kue dan 
makanan. Minuman Betawi seperti bir pletok, es selendang mayang, es 
goyang. Kue khas Betawi seperti biji ketapang, dodol Betawi, akar kelapa, 
kembang goyang, kue cincin dan sebagainya. Makanan Betawi seperti 
kerak telor, soto, asinan, gabus pucung, sayur babanci, sayur besan, nasi 
ulam, semur jengkol dan masih banyak lagi.

Setu Babakan sebagai destinasi wisata budaya memiliki peluang 
untuk mengembangkan wisata kuliner sebagai daya tarik wisata budaya. 
Pengembangan  wisata kuliner diharapkan bisa meningkatkan jumlah 
wisatawan. Karena saat ini wisata kuliner bukan lagi sebagai penunjang 
dalam industri pariwisata. Wisata kuliner telah menjadi tujuan utama 
wisatawan melakukan kunjungan wisata. 

Pembahasan 
Indonesia memiliki berbagai potensi wisata baik alam maupun 

budaya yang belum dikembagkan secara maksimal.  Pertumbuhan sektor 
pariwisata perlu diupayakan dengan pengembangan berbagai produk 
yang mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pengembangan 
kepariwisataan tidak terlepas dengan upaya pelestarian budaya dengan 
memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam dan 
budaya Indonesia.

Wisata menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 
rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang kunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata meliputi 
berbagai macam kegiatan pariwisata yang  didukung dengan berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jenis wisata dibagi menjadi tujuh 
jenis yaitu wisata olahraga, wisata religius, wisata agro, wisata gua, wisata 
belanja, wisata ekologi dan wisata kuliner (Ismayanti, 2010). 

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi pariwisata 
daerahnya  untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Usaha 
mengembangkan pariwisata didukung oleh Undang-undang No. 10 
Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keberadaan obyek wisata pada 
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suatu daerah akan sangat menguntungkan antara lain meningkatkan 
PAD, meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar dan memperluas 
kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan 
alam dan budaya setempat. 

Penetapan Setu Babakan sebagai cagar budaya bertujuan untuk 
mempertahankan dan melestarikan budaya Betawi, seperti bangunan, 
dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Setu Babakan juga 
menjadi pusat belajar berbagai peninggalan seni dan budaya  Betawi yang 
hingga saat ini tetap dilestarikan. Setu Babakan selain ditetapkan sebagai 
cagar budaya juga ditetapkan sebagai destinasi/obyek  pariwisata budaya.  

Pariwisata  budaya adalah kunjungan orang dari luar destinasi yang 
didorong oleh ketertarikan pada objek-objek atau peninggalan sejarah, 
seni, ilmu pengetahuan dan gaya hidup yang dimiliki oleh kelompok, 
masyarakat, daerah ataupun Lembaga (Sillberberg dalam Damanik, 2013: 
118). Pariwisata budaya adalah wisata yang didalamnya terdapat aspek/
nilai budaya mengenai adat istiadat masyarakat, tradisi keagamaan, dan 
warisan budaya di suatu daerah. (Kristiningrum, 2014: 47).

Objek  wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, 
keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang 
ke suatu daerah. Suatu  obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi 
wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan 
daerahnya yaitu di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi 
wisata, yang berbeda dengan tempat lain yang dapat dilihat dan 
disaksikan, tersedia fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang 
souvenir dan kerajinan tangan  sebagai oleh-oleh (Yoeti, 2008: 177).  

Obyek wisata dapat dibedakan menjadi tiga yaitu  1) berasal dari 
alam, misalnya pantai, pemandangan alam, pegunungan, hutan, dan 
lain-lain.  2) hasil budaya, misalnya museum, candi, dan galeri. 3) 
kegiatan keseharian masyarakat, misalnya tarian, karnaval, dan lain-lain 
(Wardiyanta, 2006: 52). Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi 
pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 

Kawasan wisata Setu Babakan memiliki atraksi wisata budaya 
berupa kesenian, arsitektur, tradisi budaya dan makanan. Selain wisata 
budaya setu babkan juga memiliki atraksi wisata alam yang berupa danau 
Setu Babakan dan danau Mangga Bolong. Atraksi  wisata merupakan 
unsur yang penting dalam menarik kedatangan wisatawan. Sesuatu yang 
dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau 
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sumber kepariwisataan (tourism resources). Modal atraksi yang menarik 
kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami) 
seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti 
arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, 
ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, 
makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, 
pameran, konferensi dan lain-lain. (Suwena, 2010:89).

Setu Babakan sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya 
Betawi memiliki potensi dalam pengembangan wisata kuliner Betawi. 
Wisata kuliner (Culinary tourism) bukan merupakan bidang wisata yang 
baru di dunia industri pariwisata. Wisata kuliner  mulai berkembang 
tahun 2001 pada saat Erik Wolf mengesahkan  lahirnya Ikatan Wisata 
Kuliner International  (Internatioal Culinary Tourism Association/ICTA).  
ICTA dengan anggota dari berbagai negara menawarkan berbagai 
program wisata  kuliner, membantu mengembangkan dan pemasaran 
wisata kuliner. 

Dasar dari pengembangan wisata kuliner di Setu Babakan adalah 
sebagain besar wisatawan menyatakan alasan mengunjungi Setu Babakan 
karena ingin  mempelajari budaya Betawi, menikmati kuliner Betawi dan 
menikmati keindahan alam. (Lap.Penlt. LPPM Usahid, 2018). Pengelola 
kawasan wisata Setu Babakan perlu mengambil peluang penikmat kuliner 
Betawi dengan mengembangkan wisata kuliner untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke Setu Babakan. 

Wisata kuliner adalah  suatu pencarian akan pengalaman kuliner 
yang unik dan selalu terkenang dengan beragam jenis makanan yang 
dinikmati dalam perjalanan. Wisatawan  biasanya  menyempatkan untuk 
mencicipi makanan dan minuman khas daerah tujuan wisata, bahkan 
menjadikan makanan sebagai buah tangan ketika pulang dari berwisata. 
Wisata kuliner dipengaruhi oleh adanya keinginan untuk melakukan 
kunjungan terhadap tempat pembuatan makanan, festival makanan, 
restoran, atau suatu lokasi dengan tujuan mencoba makanan (Hall et al., 
2003). Wisata  kuliner berkaitan dengan makanan sebagai subjek dan 
media, tujuan dan kendaraan untuk wisata. Kegiatan  dalam wisata yaitu 
mencicipi makanan di restoran-restoran etnik, mengunjungi festival 
makanan, mencoba makanan pada saat melakukan perjalanan wisata 
bahkan memasak ditempat. (Pendit, 2003).

Berbagai jenis makanan Betawi dijual dan dapat dinikmati wisatawan 
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dikawasan wisata Setu Babakan.  Tetapi   wisata kuliner merupakan jenis 
wisata yang tidak hanya untuk mengenyangkan dengan memakan aneka 
ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan bagaimana 
wisatawan mendapatkan pengalaman menarik dengan memakan dan 
memasak aneka ragam makanan khas tiap daerah tersebut. Pengelola 
kawasan Setu Babakan harus menjadikan makanan Betawi sebagai 
atraksi wisata. 

Makanan sebagai atraksi wisata harus dapat menarik wisatawan. 
Pengelola kawasan wisata Setu Babakan dapat membuat jadwal wisata 
kuliner/ tur kuliner dengan pemandu wisata untuk kunjungan ketempat 
pembuat makanan, mencicipi makanan bahkan memasak ditempat. 
Menyediakan kendaraan mengingat area setu babakan yang sangat 
luas. Mengadakan  workshop pembuatan makanan, menyediakan buku 
panduan memasak dan mengadakan festival makanan Betawi.   

Pengembangan wisata keliner melibatkan berbagai fihak seperti toko 
penjual, pembuat makanan, pemasok, penyalur, pemandu dan tentunya 
wisatawan. Pengembangan wisata kuliner akan menyerap tenaga kerja 
yang bisa mengurangi pengangguran. Bahkan dapat menumbuhkan 
berbagai wirusaha yang berkaitan dengan industri pariwisata. 
Pengembangan wisata kuliner sesuai dengan amanah undang undang 
pariwisata  dapat memberdayakan masyarakat, meningkatnya taraf hidup 
masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta 
lingkungan serta melestarikan alam dan budaya. 

Pemasaran wisata merupakan salah satu kunci dalam menarik 
wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Pengelola kawasan 
wisata Setu Babakan dapat melakukan komunikasi pemasaran untuk 
menarik wisatawan menikmati kuliner Betawi. Komunikasi pemasaran 
sebagai aplikasi komunikasi yang bertujuan membantu kegiatan 
pemasaran sebuah perusahaan (Kotler, 2006 :27 ). Pengelola kawasan 
wisata mengirim pesan kepada kalayak, pesan akan mendapat respon 
atau akan mempengaruhi khalayak penerima. Pemasaran adalah sebuah 
proses dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, manawarkan, dan secara 
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. 

 Komunikasi pemasaran merupakan sarana dimana perusahaan 
membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran 
memungkinkan perusahaan menghubungkan merek mereka dengan 
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orang, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal lainnya. 
Konsumen dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan 
merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong 
penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham (Kotler,  
2006 : 172-173). 

Komunikasi  pemasaran pariwisata adalah suatu proses pengelolaan 
dalam mengirimkan dan menyediakan informasi juga saran mengenai 
produk dan ide untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang 
melakukan perjalanan atau kunjungan ke suatu daerah, sehingga 
wisatawan dengan senang hati mengunjungi destinasi tersebut, bahkan 
menyarankan destinasi tersebut kepada orang lain (McCabe, 2009:6).

Pengelola kawasan wisata Setu Babakan perlu melakukan 
komunikasi pemasaran untuk menyampaikan berbagai informasi 
mengenai produk produk  kuliner yang bisa ditemui dan dinikmati di 
Setu Babakan. Mengirim dan menyediakan berbagai informasi berkaitan 
dengan kuliner di Setu Babakan sehingga Setu Babakan dekenal sebagai 
pusat wisata kuliner Betawi. Pada akhirnya Setu Babakan akan menjadi 
tujuan utama dan pertama ketika wisatawan mencari kuliner Betawi dan 
merekomendasikan kepada wisatawan lain.

Komunikasi dalam pemasaran mempunyai peran untuk mendukung 
transaksi dengan menginformasikan, membujuk, mengingatkan, 
membedakan produk, dan sebagai sarana pertukaran. Promosi 
pariwisata disebut juga dengan komunikasi pemasaran pariwisata. 
Promosi merupakan ujung tombak penjualan destinasi wisata, 
Pemasaran merupakan strategi bauran pemasaran (marketing mix) 
dimana organisasi atau perusahaan mengembangkan untuk mentransfer 
nilai melalui pertukaran untuk pelanggannya. Bauran pemasaran adalah 
kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 
untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran (Kotler 
dan Armstrong, 2009:62). 

Marketing mix terdiri dari empat komponen, biasanya disebut ”empat 
P (4P)”. Product  berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 
perusahaan kepada pasar sasaran. Price  adalah jumlah uang yang harus 
dibayakan pelanggan untuk memperoleh produk. Place  meliputi kegiatan 
perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. 
Promotion  (Promosi) berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat 
produk dan membujuk pelanggan membelinya.
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Produk kuliner Betawi sangat beragam seperti Kerak Telor,  Soto 
Betawi, Bir pletok. Laksa, Roti Buaya,  Gabus pucung, Dodol Betaw,i  
Roti gambang, Es selendang mayang Sengkulun, Ali Bagente  Bubur 
Ase  Ketupat babanci  Sayur besan. Biji Ketapang, Geplak Betawi, Asinan 
Betawi, Akar Kelapa, Kembang Goyang, Kue Cincin, Kue Rangi, Kue 
Pepe, Toge Goreng, Wajik Betawi, Kue Ape, Sayur Babanci, Kue Talam, 
Kue Dongkal, Es Goyang, Nasi Uduk, Semur Jengkol, Ketoprak, Pindang 
Bandeng. Produk kuliner Betewi berupa makanan, minuman dan 
makanan ringan lebih dari 20  jenis makanan merupakan potensi yang 
sangat luar biasa untuk dikembangkan menjadi wisata kuliner.

Berbagai jenis makanan tersebut yang menjadi favorit masyarakat 
adalah soto Betawi,  Kerak Telor, Laksa Betwi dan gabus pucung. Untuk 
minuman yang paling disukai adalah es selendang mayang, baru bir 
peletok. Untuk makan ringan / kue yang paling disukai adalah dodol 
Betawi, roti gambang dan roti buaya.(Lap.Penlt. LPPM Usahid, 2018). 
Pengelola setu Babakan bisa memulai dengan produk makanan unggulan 
yang disukai masyarakat untuk dijadikan atraksi wisata kuliner.

Setu Babakab  dapat dijadikan sebagai distinasi wisata kuliner Betawi 
karena di kawasan wisata Setu Babakan wisatawan dapat menemukan, 
menikmati dan membeli makanan khas Betawi. Namun produk kuliner 
kawasan wisata Setu Babakan belum memiliki standar dalam pengolahan, 
rasa dan penyajian. produk harus memiliki standar kwalitas yang baik, 
dikemas dan disajikan dengan baik dan menarik. Sehingga menarik 
wisatawan untuk membeli dan menikmati kuliner Betawi. Pengelola 
kawasan wisata harus melakukan pembenahan sehingga wisatawan 
menjadikan Setu Babakan sebagai kawasan wisata kuliner Betawi.

Harga  produk makanan dikawasan setu babakan relatif murah. 
Harga 1 porsi makanan seperti  laksa, toge goreng, ketoprak berkisar Rp 
15.000 – Rp.30.000.-. termasuk makanan kecil juga dijual dengan harga 
yang relatif murah dan terjangkau. Harga tiket masuk kawasan wisata Setu 
Babakan  Rp. 2000 untuk sepeda motor dan Rp.5000 untuk mobil. Untuk 
sepeda dan pejalan kaki tidak membayar. Harga tiket masuk, makanan, 
minuman dan berbagai barang cindera mata dan kerajinan relatif murah 
dan terjangkau memudahkan pengelola dalam mengembangkan wisata 
kuliner di Setu Babakan. Harga juga dijadikan pertimbangan wisatawan 
dalam menikmati berbagai produk wisata.

Lokasi KWSB mudah dijangkau oleh wisatawan, akses sangat 
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memadai, ada berbagai alternatif jalan dan moda transportasi yang bisa 
digunakan. Lokasi modah ditemukan karena banyak papan penunjuk jalan 
ke lokasi. Meskipun lokasi mudah dijangkau namun  fasilitas  kebutuhan 
akomodasi dan kebutuhan umum kurang memadai. Kondisi kebersihan 
kawasan wisata Setu Babakan masih kurang bersih (Lap. Penlt.LPPM 
Usahid, 18). Kebersihan menjadi kunci utama dalam pengembangan 
wisata kuliner. Tempat  berjualan makanan hanya seadanya, digerobak 
gerobak tanpa fasilitas air dan tempat cuci yang memadai. Tempat duduk 
kurang nyaman. Kenyamanan adalah harapan wisatawan, terlebih di Setu 
Babakan dimana wisatawan dapat makan sambil menikmati keindahan 
dan semilirnya tiupan angin dari danau Setu Babakan. 

Pengelola kawasan wisata belum melakukan promosi wisata kuliner 
Betawi. Promosi dilakukan untuk lebih memperkenalkan Setu Babakan 
sebagai kawasan perkampungan budaya Betawi. Promosi yang dilakukan 
pengelola juga masih sangat terbatas melalui kerjasama dengan mitra,  
dari mulut ke mulut melalui sekolah sekolah dan sanggar. Membuat 
informasi melalui web Setu Babakan dan media lain seperti brosur, lieflet, 
dan buku-buku yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Membuat kegiatan 
kebudayaan Betawi seperti pekan budaya Betawi, lebaran Betawi dan 
menawarkan berbagai workshop. 

Pengelola perlu melakukan promosi melalui media massa dan 
tentunya media social. Selain menawarkan rapat di Setu Babakan dengan 
menu khas Betawi, pengelola kawasan dapat membuat tour kuliner 
dengan jadwal yang terstruktur, pemandu wisata yang baik. Menyediakan 
kendaraan wisata bila diperlukan mengingat area Setu Babakan yang 
sangat luas. Membuat berbagai festival masakan dan jajanan Betawi. 
Mengadakan lomba masak dan workshop makanan dan jajanan Betawi.

Kendala dalam promosi terjadi karena UPK sebagai pengelola 
adalah lembaga pemerintah, Setu Babakan kawasan budaya bukan 
kawasan komersial. UPK tidak diperkenankan untuk mengkomersialkan 
Setu Babakan dan melakukan transaksi bisnis. Kendala itu bisa diatasi 
pengelola dengan memperbanyak event dan kegiatan wisata terutama 
yang berkaitan dengan wisata kuliner Betawi. Memanfaatkan semaksimal 
mungkin jejaring social dan media social sebagai media promosi seperti 
facebook, twitter, Instagram dan lain lain. Pengelola   kawasan wisata 
tidak hanya melakukan bagaimana menjaga asset milik Pemda DKI 
Jakarta sebaik baiknya dan menginformasikan bahwa Setu Babakan 
adalah pusat kebudayaan Betawi. 
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Keberhasilan menjadikan setu babakan sebagai distinasi wisata 
kuliner tergantung dari bagaimana pengelola kawasan melakukan 
komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran harus menjadikan 
produk, harga, tempat dan promosi menjadi satu kesatuan. Komunikasi  
pemasaran merepresentasikan gabungan semua elemen dalam bauran 
pemasaran, yang memfasilitasi pertukaran dengan menargetkan merek 
untuk sekelompok pelanggan, posisi merek yang membedakan dengan 
merek pesaing dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan 
kepada pelanggannya (Chitty, 2015:3).

Setu Babakan memiliki produk wisata yang lengkap baik alam 
maupun budaya yang menarik dan unik. Ditinjau dari aspek komunikasi 
pemasaran aneka produk kuliner tersedia lengkap didalam satu kawasan, 
menjadi modal dalam mengembangkan setu babakan sebagai pusat 
wisata kuliner Betawi. Harga makanan dan berbagai kebutuhan wisata 
dijual dengan harga relatif murah dan terjangkau  mendukung perluasan 
pasar. Kawasan wisata Setu Babakan yang mudah dijangkau dengan 
berbagai moda transportasi menarik orang untuk datang. Tempat 
berbelanja dan menikmati makanan masih harus dibenahi. Promosi 
harus dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif dan tidak melanggar 
aturan penetapan KWSB sebagai kawasan yang non komersial, namun 
tetap bisa menjadikan KWSB sebagai pusat kuliner Betawi dan menarik 
wisatawan datang dan menikmati kuliner Betawi.

Pengembangan wisata kuliner KWSB pada akhirnya dapat 
memberdayakan masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, 
memperluas  kesempatan kerja dan menumbuhkan wirausaha bidang 
pariwisata. Pengembangan kuliner yang bersinergi dengan wisata alam 
dapat meningkatkan rasa cinta lingkungan, alam dan budaya, serta 
keinginan melestarikan lingkungan, alam dan Budaya Betawi. 

Penutup
Kawasan Wisata Setu Babakan  merupakan kawasan  wisata budaya 

Betawi yang berupa perkampungan budaya Betawi dan wisata alam 
berupa danau.  Setu Babakan sebagai pusat wisata budaya Betawi bisa 
dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner Betawi. Berbagai makanan, 
minuman dan jajanan dapat ditemukan dikawasan wisata Betawi setu 
babakan. Keberadaan berbagai makanan dapat digunakan pengelola 
sebagai modal pengembangan wisata kuliner di Setu Babakan. 
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Komunikasi pemasaran perlu dilakukan unit pengelola kawasan 
wisata dengan memperbaiki produk makanan dengan mengikuti 
berbagai standar baik rasa, kemasan, penyajian dan pengolahan.   Akses  
menuju KWSB sangat memadai, mudah dijangkau dengan berbagai 
moda tranfortasi. Tempat makan dan pengolahan masih harus dibenahi 
supaya bersih, menarik dan nyaman. 

Harga tiket masuk dan harga makanan relatif murah dan terjangkau.  
Harga yang relatif murah dan terjangkau diharapkan dapat menarik 
wisatawan untuk datang dan menikmati kuliner Betawi di Setu Babakan. 
Harga sebagai modal pengelola Setu Babakan dalam pengembangan 
wisata kuliner khas Betawi. 

UPK sebagai pengelola KWSB belum melakukan promosi  secara 
maksimal, karena UPK sebagai pengelola KWSB merupakan lembaga 
non komersial. Promosi dilakukan dari mulut ke mulut melalui sekolah 
dan sanggar. Membuat informasi melalui web Setu Babakan dan media 
cetak seperti brosur, lieflet, dan buku-buku dan  mengadakan event, 
kegiatan budaya  dan workshop.

Pengembangan wisata kuliner KWSB dapat memberdayakan 
masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat Betawi.  memperluas  
kesempatan kerja dan menumbuhkan wirausaha.  Meningkatkan  rasa 
cinta budaya Betawi dan keinginan melestarikan budaya Betawi. 
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Pendahuluan
Public Speaking adalah keahlian berpidato yang makin hari makin 

berkembang, sebutan lain dari  Public Speaking  adalah retorika, yang 
diartikan sebagai seni (Keahlian). Dimana istilah retorika berasal dari 
bahasa Inggris rhetoric, dan dari bahasa Yunani rhet yang berarti seseorang 
yang terampil dan tangkas dalam berbicara dan berkembang artinya 
menjadi kemahiran yang meliputi suatu gagasan, pandangan, pendapat 
, kelancaran berbicara, dan memiliki kepiawaian mempengaruhi orang 
dengan kata-kata serta memiliki kreasi dan improvisasi.

Harapan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku orang lain 
(Audience) yang dilakukan oleh komunikator  terhadap komunikan 
sebetulnya adalah  Implikasi dari public Speaking dengan komunikasi. 
Dengan demikian kemampuan seorang komunikator menjadi hal yang 
sangat penting ketika melakukan publik Speaking. Public speaking 
sebagai seni yang mengabungkan semua ilmu dan kemampuan yang 
kita miliki (Charles Bonar Sirait, 2008). selanjutnya disampaikan 
bahwa seorang public Speaker harus mampu melakukan berbagai tugas 
sekaligus.Selain menyampaikan informasi,  Ia harus dapat ,menghibur 
dan meyakinkan pendengarnya.

 Di dalam  kehidupan sehari -hari, kita banyak melihat orang 
melakukan kegiatan public Speaking untuk keperluan tertentu. Namun 
banyak diantaranya melakukan kegitan tersebut dengan mudah dan ada 
sebagian lainnya merasa kesulitan.bahkan dalam sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh The People’s Almanac Book of list terhadap 3000 orang di 
Amerika, mengenai public Speaking disampaikan bahwa ketakutan akan 
publik Speaking mengalahkan ketakutan mereka terhadap kematian. 
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Kematian berada di urutan ke tujuh, sementara publik Speaking ada 
di urutan pertama. Sekitar 21% dari responden atau sekitar 630 orang  
mengatakan bahwa hal yang paling mereka takutkan adalah Public 
Speaking. Tentunya penyebabnya bisa berbagai macam alasan.

Tabel berikut adalah hasil survey yang di peroleh dari General Public 
Speaking, Public Speaking School , 2006

Tabel 1

No Hal yang ditakuti Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1 Berbicara di depan kelompok 630 31
2 Ketinggian 510 17
3 Serangga dan hama 360 12
4 Masalah keuangan 360 12
5 Air yang dalam 360 12
6 Penyakit 270 9
7 Kematian 270 9
8 Terbang 240 8

Total 3000 1000

Sumber: General Public Speaking, Public Speaking School , 2006

Ketrampilan publik Speaking bukan hanya miliki segelintir orang 
atau tokoh-tokoh besar saja. Semua orang memiliki potensi untuk dapat 
menjadi seorang public Speaker yang handal. Tentunya diperlukan suatu 
keilmuan dan strategi agar seseorang menguasai ketrampilan Public 
Speaking (Soft Skill) baik berkomunikasi secara formal ataupun informal. 

Berbicara tentang potensi public Speaking, sebetulnya manusia 
diberikan potensi yang sama, Ketrampilan Public Speaking milik semua 
masyarakat (Sirait,2008 :3 ). Publik speaking bukanlah bakat yang dibawa 
sejak lahir, tetapi potensi ini bisa muncul ketika diberikan Stimullus dan 
motivasi, tapi mengapa setiap manusia tidak meyakini hal tersebut?  
Metode  dan cara banyak ditawarkan untuk bisa menguasai SoftSkill 
komunikasi  agar dapat menjadi seorang publik speaker yang handal, 
tetapi apa yang sebetulnya  menjadi kendala hingga seseorang kurang 
atau tidak mampu berbicara di depan umum dengan baik. Padahal 
dengan menjadi pembicara publik yang baik, akan dapat membantu 
meningkatkan reputasi baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan 
pribadi.
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Pengalaman menjadi seorang pembawa acara dan  trainer public 
speaking dalam beberapa kesempatan menunjukan adanya kebutuhan 
akan  referensi lain dari tekhnik berbicara di depan publik.Sebagian besar 
peserta pelatihan hanya terfokus pada tekhnik dan persiapan materi 
tetapi cara membentuk (keselarasan) kongruensi diri yang merupakan 
unsur  terbesar dalam upaya mempengaruhi orang lain belum banyak 
dibicarakan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menguraikan cara 
menemukan hal tersebut, lewat sebuah metode yang dinamakan “PRUL” 
(akronim dari pikir,rasa,ucap,laku) yaitu, sebuah metode yang dipakai 
untuk melatih kongruensi dalam berkomunikasi dengan mengenal 
hubungan sistem tubuh dan pikiran(mind).

Pembahasan
Tentunya kita menginginkan perkataan kita  terdengar menyentuh 

hati, menginspirasi dan penuh kharisma ketika berbicara di depan umum/
public, ketika kita berbicara di depan umum tentunya kita ingin memiliki 
pribadi  yang beridentitas dan berkarakter sesuai gaya komunikasi yang 
akan kita miliki.  ketika berbicara di depan umum,setiap orang juga 
menginginkan untuk memiliki pribadi yang dapat menginspirasi, penuh 
kharisma, ber-identitas dan berkarakter . Kredibilitas kita sebagai manusia 
akan dilihat dari cara kita berkomunikasi. Kemampuan kita menemukan 
karakter komunikasi profesional  tidak hanya bisa membuat kita menjadi 
seorang public speaker yang memukau, tetapi kita juga dapat memiliki 
komunikasi yang sehat sebagai manusia normal sehari-hari.

Komunikasi yang sehat akan memberikan, Kesadaran tentang 
pentingnya data dan fakta, Kemampuan fokus, Kemampuan observasi, 
Bebas dari ego, Terbuka, Flexibel, Pola pikir sistematik, Explorasi,Penemuan 
kejelasan,Fokus pada solusi dan dialog. Membangun komunikasi yang sehat 
butuh kepercayaan diri.Ketrampilan Public Speaking akan memberikan 
manfaat yang besar dalam membangun kepercayaan diri dan menyusun 
pesan secara terstruktur. Cara penyampaian pesan yang menarik akan 
memberi nilai tambah dalam karier, dalam profesi dan dalam kehidupan 
sosial. Tidak dapat disangkal, kemudian bermunculan pelatihan,kursus atau 
sekolah yang mengajarkan ketrampilan ini.

Banyak kita temukan literatur yang mengarahkan bagaimana  atau 
apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapai public speaking. 
Selain Materi ada beberapa hal yang sifatnya non tekhnis yang harus kita 
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persiapkan ( mental dan fisik). Bagian terpenting dari public speaking adalah 
mempersiapkan materi. Persiapan lainnya dilakukan  secara paralel dengan 
persiapan materi. Dalam  tulisan ini, penulis membatasi pada ruang lingkup 
pembentukan keselarasan (kongruensi) dalam hal pikir, rasa,ucap dan laku  
ketika berkomunikasi /berbicara di hadapan publik. Semakin baik hubungan 
antara pelaku komunikasi, maka semakin berkualitas komunikasi yang 
dihasilkan. Keselarasan (kongruensi) antara pikiran, perasaan, ucapan dan 
perbuatan merupakan hal sentral yang diyakini memberikan produktifitas 
komunikasi yang optimal. Agar tujuan dari public speaking tercapai maka 
di perlukan skill khusus agar apa yang disampaikan komunikator dapat 
dimengerti, dipahami., dengan :
1) Selalu menjadi “genius” (flow, fun focus) ketika berbicara didepan 

umum
2) Menemukan cara terbaik untuk selalu “in the zone”, di mana kita 

selalu dalam posisi mengendalikan pikiran, perasaan, ucapan dan 
perilaku ketika berbicara di depan umum

3) Menghilangkan emosi, state, pikiran dan belief yang negatif yang 
mengganggu proses aktualisasi diri dan menyelaraskan antara apa 
yang diyakini (intention) dan apa yang dikerjakan (attention).
Dengan memahami ke 3 hal tersebut maka target utama public 

speaker akan tercapai karna dengan utuh dan cepat ide dari pikiran kita 
dapat ter transfer ke pikiran orang lain.

Metode “PRUL” yang diambil dalam tema tulisan ini adalah akronim 
dari (Pikir, rasa,ucap,laku). Dengan berdasarkan Model Komunikasi 
Neuro-semantic yang membahas tentang bagaimana manusia 
berkomunikasi dan berfungsi dan bagaimana kita menggunakan 
bahasa pikiran (video pikiran kita dan ciri/karakter visual, auditory dan 
kinestetik mereka) untuk menciptakan keadaan diri seutuhnya (mind-
body-emotional states). 
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Gambar 1
Model komunikasi Neuro Semantic

Sumber : Coaching Essential Modul by Mohammad Utoro ST,MMpc,ACMC

Di dalam proses komunikasi, kita saling mengirim dan menerima 
pesan/informasi. Kita mengambil isyarat dalam bentuk simbol dari 
orang lain dan memprosesnya didalam pikiran untuk kemudian 
berusaha memahaminya. Kemudian setelah itu kita menanggapi dengan 
cara mencari kejelasan (klarifikasi) sampai kita paham dan apa yang kita 
representasikan dalam pikiran kita mendekati atau sama dengan sesuatu 
yang direpresentasikan mitra-komunikasi kita Model ini dibuat untuk 
membantu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, tepat sasaran dan 
mendayagunakan dan memahami seluruh sumber daya yang dimiliki.
Secara mekanistik dapat dijelaskan sbb :

Peristiwa eksternal
•	 Yang menggerakkan komunikasi adalah bahasa-bahasa pikiran – 

bahasa-bahasa  sinema yang kita putar di teater/bioskop pikiran kita 
( peristiwa eksternal)

•	 Bahasa-bahasa pikiran meliputi: apa yang kita lihat (visual), suara 
(auditory) dan sensasi/rasa (kinesthetics), bau-bauan/aroma 
(olfactory) dan rasa-rasa kelezatan (gustatory), dipengaruhi oleh 
informasi primer/sensorik yang diterima oleh panca indera. Indeks 
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1 di V1, A1, K1, O1 dan G1 berarti informasi primer/sensorik/
faktual dan berdasarkan data  Visual (V1),Auditory (A1),Kinestetik( 
K1),Olfactory (O1),Gustatory (G1)

•	 Sebelum direpresentasikan (re=kembali, presentasi = pemaparan: 
dipaparkan ulang), semua informasi disensor atau diterima oleh 
seluruh panca indera kita dan kemudian diproses baik secara sadar, 
maupun tidak sadar. Secara umum, hasil pemrosesan informasi 
dikategorikan menjadi 3 yakni, Penghapusan,Generalisasi,Distorsi.

•	 Informasi primer dari panca indera diproses dengan 3 cara: 
Penghapusan, Generalisasi dan Distorsi. Tujuan utama dari proses 
ini adalah: Untuk menghindari over-load informasi,Fokus pada hal-
hal yang penting,Memudahkan belajar,Memudahkan pengelolaan 
sistem: sumber daya manusia, jaringan, mesin-mesin dsb,Menarik 
perhatian,memotivasi

Filter ( informasi di proses)
•	 Pemrosesan Informasi dipengaruhi 1) Secara Sadar, oleh: Keputusan( 

rantai berpikir yang diputus, berdasarkan keyakinan dan paradigma 
yang dimiliki.), 2)Memori (rekaman sinema-sinema pikiran yang 
dimiliki seseorang dari pengalaman eksternal dan internalnya)

•	 Secara Tidak Sadar/Bawah Sadar, oleh meta Program (pilihan cara/
gaya berpikir seseorang )yang terbagi atas, Values (merupakan 
filter evaluatif, yang menentukan apakah yang kita lakukan adalah 
baik atau buruk, benar atau salah dan perasaan-perasaan yang 
menyertainya,Belief (pemikiran yang telah dikonfirmasi.)

Representasi internal
•	 Informasi yang telah diproses direpresentasikan (dipaparkan ulang) 

menjadi sinema internal di dalam pikiran kita dengan gaya pilihan 
representasi masing-masing orang, meliputi: Visual (V2)Auditory 
(A2),Kinerstetik (K2),Olfactory (O2),Gustatory (G2)

•	 Sinema internal hasil representasi mempengaruhi sistem neurologi 
(sistem anatomi dan syaraf tubuh) dalam menciptakan keadaan diri 
(states) yang merupakan asal atau sumber dari ekspresi perilaku dan 
emosi kita sehari-hari

•	 Selanjutnya keadaan diri (state) akan menggerakkan fungsi dan 
operasi manusia dalam bentuk:pikiran,perasaan,ucapan,perbuatan
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Model ini awalnya dikembangkan oleh seorang ahli bahasa 
dan mahasiswa ilmu komputer. Mereka menggunakan metode 
“Transformational Grammar and Computer Science”  untuk menciptakan 
model tentang bagaimana keunggulan atau ke-genius-an manusia 
beroperasi melalui proses langkah-demi-langkah (step-by-step process). 
kemudian dikembangkan oleh Michael Hall. Melakukan komunikasi 
yang efektif sebenarnya sama dengan mengkomunikasikan pengetahuan, 
skill dan keunggulan. Menggunakan Model Komunikasi Neuro-semantik, 
memungkinkan kita melakukan pemetaan pengetahuan, skill, perilaku, 
sikap dan strategi keunggulan. Pemanfaatan Model Komunikasi Neuro-
semantik tingkat lanjut, memungkinkan kita tidak hanya memodelkan 
struktur dan pola pengalaman, tetapi juga me-replikasikannya untuk 
diterapkan kepada orang lain untuk mempengaruhi, merubah, 
mentransformasi dan meningkatkan fungsi seorang atau sekelompok 
manusia.

Model komunikasi Neuro-semantik  membantu State management 
(EmotionalIntelligence) ketika mejadi public Speaker. Karena Proses 
pengolahan informasi yang terjadi di dalam pikiran, akan mempengaruhi 
mind-body-emotion states —neuro-linguistic states. Pada hakekatnya kita 
berkomunikasi dari state satu ke state yang lain. (suasana hati satu ke 
suasana hati  yang lain), sehingga bisa dikatakan  kualitas Hidup anda 
adalah kualitas state yang kita miliki (The quality of your life is the 
quality of your states).Model komunikasi ini juga memberi kita cara 
untuk bagaimana memasuki, mengingat, menciptakan, mengelola dan 
memodelkan state, melalui 2 pintu aksesnya: pikiran, perasaan, ucapan 
dan tindakan.

Pemanfaatan Model Komunikasi Neuro-semantik di tingkat “Meta-
States” memungkinkan kita untuk bisa membantu seseorang selau menjadi 
“genius” (flow, fun focus) dalam setiap apa saja yang dikerjakannya.
Menemukan cara terbaik untuk selalu “in the zone”, di mana kita selalu 
dalam posisi mengendalikan pikiran, perasaan, ucapan dan perilakunya.
Menghilangkan emosi, state, pikiran dan belief yang negatif yang 
mengganggu proses aktualisasi diri dan menyelaraskan antara apa yang 
diyakini (intention) dan apa yang dikerjakan (attention). 

Model Komunikasi ini dapat mengatasi hambatan komunikasi. Target 
utama komunikasi  adalah tercapainya transfer ide dari pikiran kita ke 
pikiran orang lain dengan cepat dan utuh. Namun Paradoks Komunikasi 
mengatakan bahwa: “Semakin banyak bercerita, menyampaikan pesan, 
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instruksi, perintah, pernyataan, dalam bentuk lisan atau tulisan, maka 
efektivitas komunikasi menjadi semakin kecil/turun (Hukum Paradoks 
Komunikasi).

 

Gambar 2
Hubungan sistem “PRUL”

Sumber : Coaching Essential Modul by Mohammad Utoro ST, MMpc, ACMC

State (Keadaan diri, here and now)
Bila kita mengetahui dan menyadari serta terus belajar untuk 

menerapkan hubungan sistem “PRUL”kita, maka akan terjadi kongruensi 
ketika kita berkomunikasi atau berbicara di depan publik. Karena  kita 
akan berekspresi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, rasakan,ucapkan 
dan lakukan,Saat mem-proses informasi (stimulus) secara internal 
(berpikir dan merasakan), kita menciptakan sebuah keadaan diri atau 
status atau “state”.  Kita merasakan sesuatu di dalam tubuh, pikiran dan 
perasaan kita. Keadaan diri ini disebut dengan Neuro-Linguistic States. 

Informasi atau stimulus diperoleh dari hasil kerja panca indera 
dan Sistem Linguistik/Sistem Bahasa kita. Informasi Visual dari 
melihat, informasi Auditori dari mendengar, informasi Kinestetik dari 
merasakan, informasi Olfaktori dari membaui dan informasi Gustatori 
dari mengecap. Kemudian kita menamai dan membahasakan informasi 
tersebut dengan kosa kata dan kemampuan berbahasa yang kita miliki.

Tidak semua informasi kita proses. Kita mem-filter informasi 
berdasarkan interpretasi dan makna/definisi/kriteria yang kita miliki 
tentang dunia eksternal kita. Hasil filtrasi informasi selanjutnya dipakai 
untuk merangkai dan membentuk sebuah sinema pikiran versi khas diri 
kita, yang merupakan representasi dunia luar yang kita lihat, dengar, rasa, 
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bau dan ecap. Kita mempresentasikan lagi dunia luar dengan versi kita 
sendiri yang disebut dengan Representasi Internal atau Sinema Pikiran. 
Sinema Pikiran setiap orang sangatlah unik dan berbeda-beda tergantung 
“kamera dan asesoris pikiran” yang dimiliki. Hasil Representasi Internal 
seseorang, telah di-edit sesuai dengan selera dan “soft-ware pengedit 
gambar atau video” khas yang dimiliki setiap orang

Setelah hasil karya Sinema Pikiran terbentuk, telah diedit dengan 
memuaskan dan dilengkapi dengan efek visual, audio, kinestetik, olfaktori 
serta gustatori yang kita kehendaki, tubuh dan jiwa kita merasakan 
sebuah sensasi yang disebut dengan “STATE”. Sensasi yang dirasakan 
oleh jiwa dan raga kita. Sensasi STATE tadi selanjutnya menggerakkan 
Pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku (PRUL) kita untuk memberikan 
tanggapan/respon

Keseluruhan proses dari mendapatkan stimulus sampai memberikan 
tanggapan, merupakan hasil kerjasama yang sangat sistemik dari: panca 
indera, sistem neurologi, sistem syaraf, batang otak, dendroid, thalamus, 
cortex dan sebagainya. Proses ini terjadi berulang, terus menerus dan 
merupakan bagian dari bagaimana kita melihat dan mengalami kehidupan 
dunia sesuai dengan versi kita. Dengan proses ini kita mengenal “bentuk 
fisik: dunia dalam bentuk gerakan, suara, gravitasi, persepsi ruang-waktu 
dan sebagainya. 

Gambar dibawah ini menjelaskan secara skematis bagaimana proses 
tersebut terjadi. Manusia hidup, menjalani dan mengalami kehidupan 
dari satu state ke state yang lain. Dari kecil hingga tua. Dari bangun, tidur 
hingga bangun lagi. State adalah bagian paling esensial dan signifikan 
dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk mulia ciptaan 
Yang Maha Mulia yang dikaruniai state, mengetahuinya dan mampu 
mengelolanya. Pengelolaan state yang efektif akan menjadikan manusia 
Penguasa atas state-nya dan bukan sebaliknya. State mengekspresikan 
bagaimana keadaan kita saat ini dan di sini (here and now). Bagaimana kita 
mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dalam bentuk 
ucapan dan perilaku saat ini. Bagaimana kita memberikan tanggapan 
primer atas stimulus yang kita terima. Bagaimana kita berkomunikasi 
dengan dunia luar. 
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Gambar 3 
Sumber : Coaching Essential Modul by Mohammad Utoro ST, MMpc, ACMC

Menjadi “Jenius” Ketika Melakukan Public Speaking.
Dalam beberapa kesempatan ketika kita ditanya tentang tokoh 

yang paling jenius di muka bumi ini. Kita akan ingat dengan seorang 
ilmuwan Fisika “ albert Einstein” yang konon memiliki IQ diatas rata-
rata.tetapi berbeda dengan pandangan Michael Hall, penemu metode 
neuro semantic bahwa Jenius adalah ketika kita Fokus, Flow dan Fun, 
yang dimaksud dengan fokus adalah, Sepenuhnya hadir,satu jalur,satu 
titik,Satu Energi,sadar penting. Flow adalah ketika Tantangan sama 
dengan kemampuan, maka akan percaya diri, tenang, semua sumber 
daya on, Jika tantagan lebih besar dari kemampuan akan  menimbulkan 
kecemasan, untuk itu kemampuan perlu ditambah dan yang terakhir 
ketika kemampuan lebih tinggi dari pada tantangan maka akan 
menimbulkan kebosanan ( kurang tantang). Fun adalah ketika kita 
menyukai Sesuatu Bersama Orang Yang menyukai kita & Yang kita Sukai

Jenius dalam pandangan Hall juga memiliki prasyarat. Yaitu : Fokus 
Penuh - Konsentrasi, Berpikir Tunggal, Wisdom of the “Whole”, State 
Komitmen, Perubahan State yang bersih, Kejelasan Arah dan Tujuan. Disisi 
lain, Hall juga menambahkan bahwa hal-hal berikut akan menjadikan 
seseorang terlihat kejeniusannya, hal tersebut ialah: Kongruen (dalam hal 
value dan belief), Keputusan  (focus  dan clarity), Memiliki State Management 
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Skill - (in/out Flow), Meta-Frame, (protect genius), Resilience (negative result 
= positif feedback), Sinergi (Others Genius).Jenius juga memiliki kendali diri 
dan memahami berada di zona yang tepat.

Ketika Jenius versi Mr, Hall ini di internalisasi maka akan terjadi 
optimalisasi dalam berkomunikasi dan dalam melakukan publik 
speaking. PRUL dan “Jenius” ini adalah dua Tools soft Skils yang dapat 
digunakan oleh seorang public Speaker ketika  melakukan kegiatan public 
Speaking.
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Pendahuluan
Suasana politik dan kebijakan pembangunan dalam negeri menjadi 

komoditas pokok geliat anak negeri menjadi isu yang sensitif untuk 
disampaikan ke masyarakat. Kedua isu inilah yang belakangan ini 
semakin mearik perhatian bagi sejumlah elit politik, para pelaku politik, 
para pemangku kebijakan, masyarakat, dan pelaku bisnis sejak semakin 
dekatnya kegiatan pesta demokrasi 2019 di Indonesia. Tren informasi 
yang tersebar di masyarakat menguat seiring dengan penyebaran 
informasi yang masif melalui media massa dan media sosial dalam upaya 
mempengaruhi arus pemilihan bagi pemilih dalam penentuan pemimpin 
bangsa di tahun 2019 ini. 

Penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial 
didukung oleh revolusi teknologi digital yang mewarnai kegiatan 
komunikasi bagi berbagai lembaga dengan stakeholders. Berbagai 
terobosan dan inovasi layanan berbasis digital di melalui media sosial 
marak dihadirkan oleh sumber informasi yang sekedar memproduksi 
isi informasi maupun menyebarkan informasi bagi “kebutuhan” publik. 
Kian maraknya alternatif penyampaian informasi yang disediakan 
oleh kecanggihan teknologi digital, mendesak para pelaku komunikasi 
(Pelaksana Hubungan Masyarakat/Humas) yang selama ini menjalankan 
aktivitasnya secara konvensional untuk dapat mengubah cara berpikir, 
bersikap, berperilaku disaat menjalankan aktifitas komunikasi. Dari 
kebiasaan yang menunggu aktifitas one ways ataupun two ways 
communication yang bersifat tradisional menjadi harus lebih aktif, kreatif, 
dinamis, dan cepat tanggap. 

Dalam implementasi kegiatan layanan informasi dan komunikasi 
lembaga pemerintahan, setidaknya ada beberapa hal stigma yang 
menjadi “brand positioning” bagi pelaksanaan aktifitas komunikasi dan 
informasi (humas) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sering 
dikaitkan dengan sangat birokratif dan kurang “lincah”. Sebagaimana 
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hal ini yang biasa dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan yang 
memiliki biro/bagian/bidang/sub/seksi humas dalam melaksanakan 
diseminasi informasi kegiatan lembaga pemerintahan untuk 
disampaikan ke masyarakat. Posisi masyarakat menjadi sasaran utama 
dalam penyampaian informasi bagi lembaga pemerintahan dikarenakan 
masyarakatlah yang telah mengamanatkan pengaturan kebutuhan pokok 
kehidupannya kepada pemerintah sebagai pengatur dan penjamin 
kebijakan. Sehingga wajar apabila ‘hati” masyarakat sering menjadi arena 
perebutan untuk memperoleh kekuasaan di lembaga pemerintahan di 
era demokrasi yang didukung oleh teknologi digital seperti sekarang 
ini. Sebab menurut Drajat (2008) resistensi yang tinggi dari masyarakat 
adalah sikap yang dapat menolak terhadap program-program pemerintah 
yang dilaksanakan dan akan menjadi penghambat program sosialisasi 
capaian hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

Keberadaan humas di lembaga pemerintahan yang selalu dinilai 
kurang proaktif, kurang sensitif, dan kurang aware dalam menghadapi 
kebutuhan informasi masyarakat perlu ditingkatkan kembali secara 
pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang kehumasan dalam 
menghadapi era persaingan “perang” informasi yang semakin tidak 
terbatas. Di sisi lain, posisi masyarakat sekarang merupakan masyarakat 
yang melek terhadap cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai 
platform media/channel komunikasi yang tersedia seperti sekarang ini. 
Hal lain yang membuat peran dan posisi humas semakin tidak berdaya 
adalah adanya karakteristik mewujudkan good governance melalui 
pelayanan publik oleh humas belum optimal dalam tampilan pesan-pesan 
di website pemerintah (Yazid, 2015). Maka dari itu, disinilah pentingnya 
keberadaan lembaga komunikasi dan informasi publik (humas) bagi 
lembaga pemerintahan yang berfungsi dapat mengedukasi masyarakat 
agar menjadi lebih mengetahui, memahami dan berperilaku yang “sopan” 
dalam menyampaikan aspirasi yang menunjang pada kebijakan yang 
akan diputuskan oleh pemerintah. Sehingga tantangan humas di lembaga 
pemerintahan pun sekarang menjadi makin tinggi sejak era digital, yang 
dimana harus memiliki keahlian mengkomunikasikan regulasi dan 
memiliki inovasi yang berkembang seiring dengan keberadaan fungsi 
media sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab kehadiran media 
informasi yang mampu memberikan akses informasi secara cepat dan 
luas masih mutlak dibutuhkan oleh berabagai macam publik (B, 2018). 
Untuk itu, selain beritegritas, kemampuan humas dalam pelaksanaan 
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kegiatan komunikasi dan informasi di lembaga pemerintahan ialah 
kemampuan yang profesional dan tidak lagi memposisikan humas 
hanya sebagai juru bicara dan “aksesoris” kelengkapan dalam memenuhi 
peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus dapat dikaryakan 
sebagaimana mestinya tugas dan fungsi humas di lembaga profit 
(perusahaan).   

Berdasarkan latar belakang informasi di atas dapat ditarik menjadi 
sesuatu yang penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang hasilnya 
dituangkan dalam sebuah tulisan artikel ilmiah untuk mengetahui tentang 
peran strategis humas lembaga pemerintahan di era digital. Lembaga 
pemerintahan tidak terlepas dari tuntutan penyampaian informasi yang 
harus disediakan secara cepat dan akurat dan harus ditambahkan dengan 
gencar berinovasi sebagai bagian dari upaya menghadapi disrupsi yang 
diakibatkan oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan peran strategis public relations di lembaga pemerintahan 
dalam perspektif excellent in public relations. Lebih khusus lagi, dengan 
akan menjelaskan cara-cara di mana hubungan publik berkontribusi 
pada efektivitas lembaga pemerintahan. 

Pembahasan
Guna menghadapi kompetisi yang semakin ketat, derasnya gelombang 

disrupsi dan informasi, termasuk menjamurnya kehadiran informasi 
yang disajikan melalui berbagai platform media online yang dapat 
dinikmati oleh berbagai masyarakat, humas di lembaga pemerintahan 
biasanya sudah terstigmakan sebagai lembaga informasi dan komunikasi 
yang “kurang” dalam berbagai hal baik secara sumber daya manusia 
maupun infrastruktur. Fenomena ini membawa tantangan tersendiri 
bagi para praktisi humas di lembaga pemerintahan dalam menghadapi 
desakan revolusi informasi yang dapat menjadi tsunami komunikasi bagi 
lembaga apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana hal biasanya, 
humas di lembaga pemerintahan sering terjebak pada aktifitas-aktifitas 
rutin yang telah menjadi warisan “leluhur” para pendahulunya dalam 
mengerjakan tugas dan fungsi komunikasi dan telah menjadi “dosa 
turunan” bagi para pelaksana humas selanjutnya, seperti kegiatan kliping, 
protokol pimpinan, jamuan relasi bagi kegiatan pimpinan dan lembaga. 
Dimana paradigma seperti ini sesungguhnya masih ada, namun seiring 
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dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, humas 
di lembaga pemerintahan mau tidak mau harus dapat menyesuaikan 
dengan tuntutan akan dampak peralatan teknologi informasi yang dapat 
mempengaruhi persepsi, citra, dan reputasi lembaga. 

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang menuntut 
transparansi penyelenggaraan sistem pemerintahan pada semua jenjang 
lembaga pemerintah. Good governance and clean goverment sekarang 
bukan lagi slogan tetapi telah menjadi bagian dari pengimplementasian 
sistem penyelenggaran pemerintahan. Dalam kerangka menuju birokrasi 
modern, menghindari responsibility, akuntabel dan transparansi adalah 
keniscayaan. Tuntutan-tuntutan ini akan mendapat jawabannya ketika 
humas sebagai lembaga pemerintah yang melakukan manajemen 
komunikasi dan informasi terhadap publik pemangku kepentingan 
mampu mengambil peran sebagai komunikator, fasilitator, dan 
desiminator yang profesional dan andal. Tugas humas dalam perannya, 
pertama sebagai komunikator di lembaga pemerintahan bertugas:  1) 
berbicara ke khalayak internal dan eksterna lembaga dengan berperan 
menjadi seorang juru bicara lembaga, juru runding dalam negosiasi, 
juru lobi, dan protokol acara; 2) memediasi dengan perannya menjadi 
penghubung bagi lembaga dengan publiknya; dan 3) public counseling 
dengan perannya menjadi tempat konsultasi publik, melayani pengaduan 
publik, menyediakan informasi bagi publik tentang kebijakan, kegiatan, 
produk/jasa yang dihasilkan lembaga dalam rangka mendapatkan 
pengertian dan pemahaman dari publik. 

Kedua, penjabaran tugas humas di lembaga pemerintahan dalam 
perannya sebagai pembangun hubungan (fasilitator) memiliki tugas: 1) 
employee relations (menjalin hubungan baik dengan seluruh pegawai, 
melakukan koordinasi yang lintas sektoral, menyelenggarakan program 
komunikasi yang dapat meningkatkan ikatan bersama serta jaminan 
sosial, dan melakukan kunjungan/pertemuan pribadi dengan pegawai); 
2)  multicultural relations (menjalin hubungan yang baik dengan 
setiap anggota kelompok pegawai dalam lembaga yang berasal dari 
berbagai suku, agama, ras, hobi, dan lain sebagainya); 3) media relations 
(menyediakan informasi bagi media berupa visi-misi, kebijakan dan 
posisi lembaga, megatur wawancara antara pers dengan pimpinan, 
mengadakan konferensi pers, menyiapkan naskah-naskah terkait 
penyebaran informasi positif bagi publik); 4) community relations (terlibat 
aktif dalam aara penghargaan, mendukung kegiatan masyarakat sekitar, 
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membuat program pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat 
sekitar, dan sebagainya); dan 5) organisational relations (menjalin 
hubungan baik antarlembaga, birokrat, politisi, melakukan intelejen pada 
kebijakan dan kegiatan pemerintahan, menyikapi pernyataan terkait 
dengan isu-isu strategis lembaga). 

Dan terakhir, tugas humas dalam perannya sebagai pendukung 
manajemen (desiminator)  meliputi tugas: 1) sebagai konseling manajemen 
(mengikuti rapat-rapat penting pimpinan, mewakili lembaga dalam 
asosiasi lembaga, memberikan masukan mengenai cara penanganan 
komunikasi berikutnya, membantu pembuatan iklan layanan masyarakat, 
mengelola survey publik dan analisisnya; 2) sebagai yang menjalankan 
riset dan evaluasi lembaga (mengumpulkan dan mengorganisir umpan 
balik dari berbagai sumber, memonitor pemberitaan di media massa, 
memantau opini publik, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan humas); 3) sebagai programing (menetapkan skala prioritas 
pengendalian publik, pemilihan media, penentuan waktu dan isi pesan 
yang disampaikan, mengelola sponsorship, mengadakan pendidikan 
dan pelatihan bagi pimpinan dan staf kehumasan, dan mengurusi even 
perayaan hari jadi lembaga; dan 4) sebagai fungsi informasi (menyusun 
daftar publik, memetakan publik, membuat laporan kegiatan kehumasan 
lembaga secara berkala, pengdokumentasian, pengelolaan website dan 
media sosial sebagai sumber informasi bagi publik, dan sebagainya.

Ketiga fungsi humas di lembaga pemerintahan tersebut dilakukan 
terkait dengan situasi peran dan fungsi humas era sebelum “booming” 
nya perangkat canggih teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga hal 
diatas sesuai dengan impelementasi definisi humas dari Grunig dan Hunt 
(1984) yang mendefinisikan humas sebagai manajemen komunikasi 
antara organisasi dan publiknya. Untuk mengetahui sejauhmana 
mengenai peran strategis public relations dalam suatu organisasi dapat 
dilihat dari pemanfaatan tipologi yang disarankan Grunig dan Hunt 
(1984) sebagai preferensi terhadap penggunaan dimensi hubungan 
publik sebagai kerangka kerja analitis kegiatan kehumasan, termasuk 
di lembaga pemerintahan. Adapun peran strategis public relations di 
lembaga pemerintahan ditinjau dari strategi hubungan masyarakat 
terdiri atas: (a) komunikasi simetris-etis, (b) komunikasi dua arah, 
(c) komunikasi yang dimediasi, dan (d) kegiatan sosial. Selanjutnya, 
pengembangan strategis public relations tersebut dapat diidentifikasi 
menjadi empat model evolusi public relations yang sekarang terkenal 
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yaitu agen pers dan informasi publik yang lebih bersifat mengandalkan 
penggunaan informasi satu arah. Dan sisanya yaitu model asimetris yang 
terkait dengan persuasi serta model simetris yang berhubungan dengan 
dialog dan pembangunan hubungan yang menampilkan komunikasi 
dua arah baik untuk diseminasi maupun penelitian/umpan balik (Smith, 
2005). Maka dari itu, berdasarkan teori dan konsep Grunig dan Hunt 
tersebut, permasalahan peran humas di lembaga pemerintahan sudah 
menjadi lumrah berada pada tipologi yang bersifat satu arah sebagai agen 
komunikasi dan bersifat dua arah yang berperan sebagai fasilitator disaat 
melaksanan kegiatan jumpa pers dan pembuatan press release dengan 
merujuk pada paradigma tradisional model peran public relations.   

Ke depannya humas di lembaga pemerintahan harus mempunyai 
peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan 
akses informasi publik secara wajar. Adanya UU KIP, merupakan 
momentum bagi humas di lembaga pemerintahan untuk menjalankan 
fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan 
pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-
langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. 
Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk 
media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan 
pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak 
informatif, dan tidak membumi. Sampai saat ini, hampir setiap lembaga 
dan kantor pemerintah baik pada tingkat nasional maupun lokal memiliki 
bagian humas, walaupun peranan, fungsi dan posisinya dalam struktur 
organisasi masih belum jelas (Putra, 2008).

Untuk dapat mengimbangi situasi era disrutip ini, humas di 
lembaga pemerintahan memiliki tantangan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh 
keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap 
publik. Kondisi seperti ini tidak mudah untuk merubah perilaku para 
pemberi informasi (pejabat publik) yang bermentalkan “lebih senang” 
dilayani. Dengan adanya UU KIP pejabat publik harus melayani 
informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Dalam 
upaya memperjelas peran dan fungsi humas sebagai lembaga informasi 
dan komunikasi publik yang merujuk pada Grunig dan Hunt (1984) 
dapat dijelaskan bahwa dimensi pertama adalah komunikasi simetris-
etis, di mana faktor komunikasi simetris pada dasarnya berkaitan dengan 
keseimbangan tujuan komunikasi organisasi yaitu, apakah komunikator 
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mau melakukan perubahan dari sisi masing-masing atau tidak. Sehingga 
intinya, perpaduan kedua faktor ini tampaknya akan menyajikan peran 
dan posisi humas akan secara inheren etis jika mengikuti prinsip-prinsip 
model simetris dua arah. Selanjutnya, untuk dimensi kedua, komunikasi 
yang dua arah lebih mengandalkan pada proses dialog sebagai pananda 
kunci yang bersifat dialog “bertukar informasi” sehingga terjalin 
pemberdayaan komunikasi antara komunikator lembaga dengan audiens 
(masyarakat). Maka dari itu, humas sebenarnya telah diakui secara luas 
sebagai praktik komunikasi “yang dimediasi”. Komunikasi termediasi 
dikonseptualisasikan sebagai kegiatan hubungan masyarakat yang terjadi 
melalui media massa atau materi yang dimediasi. Dengan demikian, 
kegiatan humas yang terjadi melalui tatap muka dan media massa adalah 
kunci untuk menentukan sejauh mana komunikasi interpersonal dan 
komunikasi yang dimediasi dapat digunakan (Huang, 2001). Penggunaan 
tersebut terkait dengan efek terbatas yang dapat dimanfaatkan oleh 
humas bahwa kekuatan media minimal akan cenderung mengadvokasi 
komunikasi antarpribadi dan pada akhirnya untuk berbuat sesuatu 
tindakan komunikasi.

Untuk memperjelas keberadaan profesi Humas Pemerintah sekarang 
ini yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dikarenakan 
adanya tuntutan dan ekspektasi publik akan hak atas informasi (people 
right to know) dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia 
yang profesional di bidang kehumasan pemerintah (Government Public 
Relations/GPR) melalui rekruitmen tenaga humas pemerintah (THP) 
sejak 2017. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Sugiyanto, 
Sumartias, Yulianita, & Komala, 2016) yang menyebutkan bahwa GPR 
di Indonesia dibangun secara simetris dalam jaringan, idealis atau kritis 
sebagai bagian dari kompetensi individu, dan kinerja manajerial. Selain 
itu, GPR profesional di Indonesia juga didukung oleh peraturan dan 
kebijakan. Sehingga keberadaan GPR di Indonesia diatur oleh peraturan 
dan kebijakan pemerintah untuk menjadi lebih profesional. Berdasarkan 
hukum pelaksanaan tugas Government Public Relations (GPR) tercantum 
dalam Pasal 28F UUD 1945, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, dan PermenPAN Nomor : 30 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Artinya berdasarkan pijakan hukum tersebut, Humas 
harus mampu membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung 
pemerintah melalui berbagai inisiatif kehumasan. 
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GPR atau sering disebut dengan pranata Humas adalah pekerjaan 
yang bersifat fungsional yang dilakukan oleh seorang PNS/ASN yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan. 
Secara umum tugas pranata humas di lembaga pemerintahan adalah 
melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi: 
(1) Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan; (2) Pelayanan 
informasi; (3) Pelaksanaan hubungan kelembagaan; (4) Pelaksanaan 
hubungan personil; dan (5) Pengembangan pelayanan informasi dan 
kehumasan. Sedangkan menurut Wilcox et al. (2003) menyatakan 
bahwa ciri kegiatan public relations adalah (1) Disengaja. Hubungan 
masyarakat disengaja, bukan sembarangan; (2) Direncanakan. Ini 
terorganisir, bukan jangka pendek; (3) Kinerja. Hubungan masyarakat 
tidak dapat efektif kecuali didasarkan pada yang sebenarnya kinerja 
suatu organisasi; dan (4) Kepentingan umum. Ini memperkuat gagasan 
bahwa PR harus bermanfaat bagi organisasi dan kepada masyarakat 
umum (Theaker, 2004). Kondisi ini sejalan dengan pemerintah sebagai 
pelaksana pembangunan dan pengambil kebijakan yang membutuhkan 
corong dalam penyampaian informasi mengenai capaian dan kinerja 
kepada publik sasarannya. Selainitu juga, posisi masyarakat sebagai 
objek yang menikmati pembangunan dan pelaksana kebijakan juga 
harus mengetahui sumber informasi yang tepat dan terbuka sebagai 
implementasi kausalitas adanya Undang- undang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat atau 
sebalknya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meletakan paradigma baru bagi 
tata kelola kehumasan pemerintah seiring tuntutan penyelenggaraan 
pemerintahan yang mengarah kepada good governance. Dimensi 
keterbukaan, mudah akses, akuntabel dan transparan menjadi 
tuntutan penyelenggaran pelayanan kehumasan pemerintah. Untuk 
membangun pemerintahan yang sehat dan bersih dibutuhkan kritikan 
dan pendapat publik. Masyarakat dijamin haknya secara bebas untuk 
memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat. Komunikasi dua arah yang efektif akan menepis tindakan 
dan prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah serentak 
menumbuhkan perubahan-perubahan positif dalam tubuh pemerintah. 
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Ketangkasan humas menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai 
masukan bagi pimpinan instansi pemerintah akan mengarahkan 
keberpihakan setiap keputusan kepada kepentingan publik. Disini 
humas tidak saja tampil sebagai lembaga yang membangun citra positif 
tetapi lebih dari itu memberi andil dalam menciptakan penyelenggaraan 
sistem pemerintahan yang transparan dan populis. Dalam menangani 
informasi bagi masyarakat biasanya humas pemerintahan menghadapi 
berbagai kalangan pihak media dengan tampil pengemban informasi 
bagi kemajuan bangsa. Sebagai pengembang komunikasi lembaga 
pemerintahan, humas perlu mengupdate berbagai informasi. Selain itu, 
tugas humas lembaga pemerintahan biasanya menyampaikan informasi 
terkait dengan sifat pribadi (masalah profesionalisme PNS/ASN), 
kedinasan untuk dijelaskan ke masyarakat dengan tujuan untuk tidak 
menimbulkan resisten pada hasil koreksian dari berbagai pihak dan tidak 
mendiskriditkan permasalahan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan 
di masyarakat.

Dalam era keterbukaan informasi publik ini adalah sebaiknya humas 
dapat mensinergikan informasi publik, optimalisasi jaringan komunikasi 
dan informasi, membentuk opini publik melalui agenda setting lembaga 
pemerintahan, dengan tujuan dapat mempublikasikan semua kebijakan 
dan kinerja pemerintah seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung 
publik. Selain itu kebaradaan humas pemerintahan adalah dalam rangka 
pemenuhan hak tahu publik, mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam 
perumusan kebijakan publik, meningkatkan citra positif pemerintah, 
mampu menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada 
publik, dan mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan 
yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara 
yang benar. Sehingga peran strategis humas lembaga pemerintahan 
menurut (Tulung, 2015) adalah: (1) Credibility, yaitu mampu menjadi 
sumber informasi yang dipercaya media atau publik; (2) Context, 
yaitu mampu menyampaikan isi informasi sesuai dengan karakteristik 
khalayak sasaran dan media; (3) Clarity, yaitu mampu menyampaikan 
informasi yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti oleh publik dan media; (4) Continuity, yaitu memiliki 
kemampuan melakukan layanan informasi publik yang diberikan secara 
terus menerus kepada publik atau media; dan (5) Channel, yaitu mampu 
menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik 
atau media.
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Peran strategis humas di era digital ini adalah intinya humas harus 
dapat dihubungi kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan 
platform digital yang sudah disediakan oleh lembaga berdasarkan 
perkembangan teknologi informasi sekarang ini yaitu era 4.0 dan menjelang 
5.0. selanjutnya, keberadaan humas di lembaga pemerintahan dalam 
menyampaikan informasi kepada masyarakat apabila mengindikasikan 
pada capaian “negatif ”, maka humas pemerintahan sering menjadi 
“bahan pelampiasan” bagi kalangan media untuk mengetahui lebih 
lanjut penyebab situasi dan kondisi keterpurukan capaian lembaga. 
Akibatnya humas sering babak belur apabila tidak memiliki amunisi 
yang cerdas dalam menghadapi permasalahan komunikasi dan informasi 
yang terjadi. Selama ini langkah tradisional strategis yang cepat dan 
biasa dilakukan oleh humas pemerintahan ketika mendapatkan suatu 
informasi baik positif maupun negatif dilakukan dengan cara jumpa 
pers dalam rangka memberikan keterangan informasi yang lebih valid 
(mengklarifikasi) dan harus disampaikan oleh pimpinan tertinggi 
yang menguasai persoalan yang menjadi trending topic di masyarakat. 
Tampilnya pimpinan lembaga merupakan perlu dilakukan dalam rangka 
menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan dan nilai kepercayaan 
yang diberikan masyarakat kepada lembaga melalui informasi yang 
dikemas, diolah dan dipublikasikan oleh kalangan media. 

Pelaksanaan jumpa pers merupakan gaya profesional humas yang 
masih “tradisional” dan ampuh untuk membungkam kalangan media. 
Namun demikian, model yang cocok dengan keadaan era digital seperti 
sekarang ini yang serba cepat, terbuka, dan tidak terbatas keberadaan 
humas profesional harus mulai dapat meninggalkan model komunikasi 
satu arah (asimetris) dan berubah ke model dua arah timbal balik 
(simetris). Model ini berisi deskripsi teknik-teknik berkomunikasi 
antara humas dengan publiknya yang mengandung dua dimensi yakni 
arah komunikasi dan keseimbangan komunikasi. Arah komunikasi 
menyangkut perilaku komunikasi apakah monolog yang bersifat 
menyebarkan informasi atau dialog yang bersifat pertukaran informasi. 
Sedangkan keseimbangan komunikasi berkaitan dengan posisi seimbang 
atau tidaknya komunikasi yang dibangun antara lembaga dan publiknya.

Menurut Fawkes (2004), Grunig dan Hunt (1984), dan Harrison 
(2009), model ekselen adalah model ideal karena membangun diaog 
secara penuh dengan publik serta fokus pada upaya membangun 
hubungan dan pemahaman bersama. Publik bukan penerima yang pasif 
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tetapi juga dapat berubah peran sebagai subyek. Model ini menyaratkan 
humas berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan juga 
menyuarakan aspirasi publik dan media. Humas berupaya agar suara 
publik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah 
keputusan yang diambil menyangkut kebijakan pembangunan harus 
melalui proses mendengarkan pihak-pihak lain. Ini berarti humas harus 
menyediakan informasi publik secara terbuka mencakup kesuksesan dan 
kegagalan. Informasi tentang kegagalan atau kekurangan disampaikan 
dengan alasan-alasan penyebab dan langkah-langkah yang sedang dan 
akan dilakukan untuk mengatasinya dengan kata lain base on data. Oleh 
karena itu humas di lembaga pemerintahan dituntut untuk menyediakan 
saluran-saluran komunikasi yang memadai untuk menerapkan 
komunikasi ekselen sebagai komunikasi ideal dalam membangun 
kinerjanya. Di tengah arus teknologi informasi yang tak terbendung 
dengan drastisnya peningkatan masyarakat “melek teknologi”, humas 
harus responsif menyediakan saluran-saluran komunikasi yang tidak 
hanya konvensional tetapi juga online. Penggunaan saluran-saluran 
virtual menjadi keniscayaan bagi humas di lembaga pemerintahan. 
Informasi yang berasal dari hasil diskusi-diskusi publik di ruang virtual 
dengan menggunakan jejaring sosial membuat sebuah isu begitu cepat 
beredar sehingga menuntut kepekaan humas untuk meresponnya.

Maka dari itu, peran strategis humas di era digital ini harus 
dapatmenghadirkan seorang humas itu yang multi talenta. Artinya 
kualifikasi dasar humas merupakan ahli komunikasi tetapi juga dituntut 
harus dapat mengoperasionalisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait 
dengan teknologi informasi yang mendukung pada aspek marketing 
yang dapat menjual branding personal, produk, dan lembaga di benak 
pikiran masyarakat. Sehingga secara praktsnya bedanya peran humas era 
digital dengan konvensional adalah dalam hal penggunaan mediumnya 
dan pendekatan komunikasinya. Adapun yang dimaksud dengan Digital 
PR adalah salah satu strategi yang menggabungkan PR strategi dengan 
konten marketing PR yang terkait dengan social media sebagai saluran 
dan sekaligus audiensnya. 

Untuk humas di era digital cara mengukur kinerja profesional 
humas digital ini sangat mudah karena informasi data sudah terkumpul 
dengan baik (big data). Penilaian evaluasi tersebut dapat dikategorikan 
dengan cara short term dengan indikatornya adalah impression dari 
publik, reach audiens, biaya yang dikeluarkan selama kegiatan publikasi 
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melalui online. Apabila penilaiannya dengan kategori long term maka 
indikatornya yang jelas dapat dilihat adalah dari engagment media online 
seperti tampilan fanpage, jumlah view, follower, dan respon yang terjadi.  
Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) yang dilakukan oleh humas sebenarnya merupakan sebagai sarana 
sinergitas yang dibangun oleh lembaga dengan publiknya dalam rangka 
memperoleh pemahaman dan kepercayaan tentang konten informasi 
yang positif sebagai wujud moral action di masyarakat. Lebih jauhnya lagi, 
peran strategis Humas di lembaga Pemerintahan dalam memanfaatkan 
TIK sebagai sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam menjalin 
kebersamaan dan keberagaman untuk mewujudkan bhinneka tunggal 
ika. Dimana peran dan fungsi Humas Pemerintah dapat memberikan nilai 
tambah melalui penyajian konten positif untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi arus perubahan nilai 
sosial budaya dari gelombang era globalisasi yang semakin kuat dan 
bersifat menghipnotis.

Kini keberadaan digital PR tidak bisa ditinggalkan dengan program 
komunikasi di suatu lembaga. Hal ini seiring dengan penetrasi peralatan 
komunikasi yang semakin serba canggih yang dimiliki oleh publik dalam 
mengadakan interaksi dan komunikasi dengan berbagai publik. Di sisi 
lain dengan kepemilikan alat komunikasi berupa mobile phone dan 
smartphone yang melebihi jumlah penduduk Indonesia menandakan 
bahwa masyarakat sekarang sudah terpapar oleh teknologi informasi 
dan komunikasi sehingga bisa menghasilkan bentuk masyarakat yang 
kritis atau egois. Kondisi ini juga menyebabkan positioning media 
berubah dan bertransformasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat yang semakin dimanjakan oleh “teknologi” dalam 
mendapatkan suatu informasi. 

Keberadaan digital PR yang bertransformasi menjadi channel-channel 
komunikasi online semakin bertambah seperti website, blog, video blog, 
twitter, line, facebook, linked, dan sebagainya yang membuka peluang-
peluang baru untuk membentuk citra, persepsi, dan brand bagi suatu 
lembaga. Adanya kebiasaan komunikasi yang berubah menyebabkan sifat 
komunikasi yang kompleks dan menjadi alasan digital PR dibutuhkan 
oleh praktisi/pelaku PR di berbagai lembaga. Alasan nya adalah bahwa 
kegiatan online itu membutuhkan informasi secara detik atau menit 
harus dapat dipenuhi sebagai bagian dari capaian kebutuhan informasi 
publik yang setiap saat harus memberikan informasi ke berbagai media 
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yang beragam. Dan tantangan sekarang bagi humas di era digital ini 
ternyata korporasi media telah dikuasai oleh “politisi” yang berafiliasi 
dengan kelompok tertentu yang menyebabkan dalam proses dan hasil 
pemberitaan bisa berbeda dengan yang diinginkan oleh humas yang bisa 
berupa nilai pemberitaan yang dapat dianalogikan memiliki nilai A, A+ 
bahkan B. Sehingga peran strategis humas di era digital apalagi berfungsi 
sebagai juru bicara harus siap-siap menerima pengaduan secara hukum 
karena telah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) dalam menyampaikan informasi. Padahal posisi humas 
bukan yang menentukan kebijakan namun tetap saja mendapatkan untuk 
dilaporkan ke lembaga hukum. 

Pada akhirnya humas di lembaga pemerintahan harus bisa membuka 
akses komunikasi dua arah antara pemerintah dan publiknya serta harus 
bisa menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai bahan masukan 
untuk pemerintah agar keseluruhan peyelenggaraan pemerintahan 
adalah jawaban atas kebutuhan dan tuntutan publik secara berimbang, 
terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, humas harus 
langsung tampil dan tidak ragu-ragu dengan tetap mempertimbangkan 
aspek etika profesi dalam menyampaikan suatu informasi sehingga 
masalah tersebut tidak begitu “liar” berada di masyarakat. Dengan 
hadirnya beberapa media sosial dan media networking di internet seperti 
blog, Facebook, Twitter, Myspace, Linkedin, Geogle Plus dan yang lainnya 
telah menjadi alat interaksi, diskusi dan pembentuk opini publik yang 
dapat berpengaruh membentuk opini publik dan mendorong perilaku 
sosial tertentu.

Penutup
Humas pemerintah harus melakukan perubahan pendekatan dalam 

bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik yaitu dengan cara 
meninggalkan peran pasif – reaktif menjadi proaktif, dan interaktif. 
Adapun peran strategis humas di era digital adalah menjalankan peran 
sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator 
yang dapat membuka komunikasi simetris serta memfasilitasi seluruh 
perkembangan aspirasi publik sebagai bagian dari penguatan sistem 
lembaga komunikasi dan informasi dalam mewujudkan komitmen 
tampilnya humas yang profesional, cerdas, dan multi talenta dalam 
membangun komunikasi simetris dengan publiknya.
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Pendahuluan
Produktivitas karyawan di dalam sebuah perusahaan merupakan 

hal yang sangat penting diperhatikan karena hal inilah yang akan 
meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dan akan memosisikan 
sebuah perusahaan pada posisi yang baik.

Demikian halnya bagi PT Agronesia merupakan sebuah Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berlokasi di Jawa Barat. Perusahaan 
ini menggeluti tiga usaha yang bergerak di bidang makanan dan 
minuman, karet, dan es balok. Unit-unit kerja perusahaan ini tersebar 
kedalam lima wilayah yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota 
Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi. Sebagai perusahaan yang 
merupakan BUMD tentunya perusahaan ini harus mencapai target yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Barat. Produktivitas karyawan 
bisa jadi penentu dalam pencapaian target ini.  Menurut Ravianto, 
produktivitas karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor di ataranya, 
yaitu: iklim kerja dan hubungan antar individu. (Ravianto, 1985: 139).  
Iklim kerja dan hubungan antar individu ini oleh ahli lain dikatakan 
sebagai iklim organisasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kopelman, 
Brief dan Guzzo (dalam Pace dan Faules, 2006: 148) bahwa “iklim 
organisasi yang meliputi iklim komunikasi merupakan sesuatu hal 
penting karena menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya 
manusia dengan produktivitas”.  Iklim komunikasi organisasi meliputi 
persepsi-persepsi anggota organisasi mengenai pesan ataupun peristiwa 
komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Beberapa faktor yang dapat 
memengaruhi iklim komunikasi menurut Pace dan Peterson (dalam Pace 
dan Faules, 2006: 159) yaitu kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, 
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kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan 
dalam komunikasi ke atas, dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja 
tinggi. Keenam factor inilah yang akan menjadi subvariabel penelitian 
yang dikaitkan dengan produktivitas karyawan.

PT Agronesia seperti dikutip dari berita yang dilansir oleh koran 
Republika (2015)1 dikatakan masih memiliki kinerja yang masih kurang 
maksimal. Perusahaan ini dinilai mendapat peringkat di dua terendah 
dalam hal kinerja BUMD menurut Pemerintah Jawa Barat. Setelah 
Pemerintah Jawa Barat melakukan evaluasi atas tiga belas BUMD yang 
ada di Jawa Barat, PT Agronesia menjadi salah satu yang kinerjanya 
dinilai rendah. Hal ini disinyalir karena tata kelola perusahaan yang 
kurang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik akan membuat perusahaan berjalan 
dengan lancar. Salah satu penyebab gagalnya pengelolaan perusahaan 
adalah terjadinya misscommunication. Hal ini dapat terjadi jika pesan 
yang disampaikan oleh satu orang dipersepsikan secara berbeda oleh 
orang yang menerima pesan. Iklim komunikasi organisasi berpengaruh 
terhadap komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Jika iklim 
di suatu organisasi cenderung tertutup dan tidak menyenangkan maka 
hubungan dalam organisasi itu akan menjadi kurang baik.

Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang mempunyai batasan 
antara organisasi itu sendiri dengan lingkungannya, mempunyai tujuan 
tersendiri, dan mengontrol pelaksanaan kerjanya sendiri. Di dalam 
sebuah organisasi formal seperti perusahaan, karyawan memegang 
peranan besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Karyawanlah yang 
bekerja sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

Karyawan akan bekerja dengan baik jika berada di lingkungan 
yang nyaman. Redding (dalam Pace dan Faules, 2006: 148) menyatakan 
bahwa iklim komunikasi organisasi lebih penting dibandingkan dengan 
keterampilan dan teknik komunikasi untuk menciptakan organisasi 
yang lebih efektif. Iklim dianggap lebih penting karena memengaruhi 
bagaimana cara menyesuaikan diri di organisasi, cara mengerjakan 
pekerjaan, apa saja yang ingin dicapai dan lainnya. Dengan mengetahui 
tentang iklim komunikasi di dalam organisasi kita bisa memahami lebih 

1 Dikutip dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/19/
ny2d7q368-pemprov-jabar-evaluasi-13-bumd pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 
14.53 WIB
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baik apa saja yang mendorong anggota organisasi untuk bersikap dengan 
cara tertentu.

Salah satu divisi usaha yang ada di PT Agronesia adalah 
Bandoengesche Melk Centrale (BMC). Menurut salah satu website travel 
terkemuka tripadvisor.com, BMC menduduki peringkat ke 219 dari 1.400 
restoran2 yang ada di Bandung. Meskipun masih masuk dalam kategori 
yang tinggi tetapi dibandingkan dengan beberapa restoran pesaingnya 
yang mengusung tema oldies, BMC belum mampu mengalahkan pamor 
dan peringkat dari restoran seperti Braga Permai Resto (4). Tizi’s (12), 
dan PT. Rasa (69). 

Menarik untuk dikaji adalah bagaimana hubungan antara iklim 
komunikasi organisasi dengan produktivitas kinerja yang ada di divisi 
makanan dan minuman PT Agronesia Bandung ini. Untuk mendapatkan 
hasil yang optimal kajian ini dielaborasi dengan tujuan penelitian sebagai 
berikut:
a. Bagaimana hubungan antara kepercayaan dengan produktivitas 

kerja karyawan;
b. Bagaimana hubungan antara pembuatan keputusan bersama dengan 

produktivitas kerja karyawan;
c. Bagaimana hubungan antara kejujuran dengan produktivitas kerja 

karyawan;
d. Bagaimana hubungan antara keterbukaan dalam komunikasi ke 

bawah dengan produktivitas kerja karyawan;
e. Bagaimana hubungan antara mendengarkan dalam komunikasi 

ke atas dalam komunikasi ke bawah dengan produktivitas kerja 
karyawan;

f. Bagaimana hubungan antara perhatian pada tujuan-tujuan 
berkinerja tinggi dengan produktivitas kerja karyawan.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

dan teknik pengujian statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
dari sampel sebesar 80 responden yang diambil secara random adalah 
Pearson Product Moment. Rumus ini digunakan untuk mengetahui 
derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Rumusnya adalah sebagai berikut:

2 Dikutip dari https://www.tripadvisor.co.id/Restaurants-g297704-Bandung_West_
Java_Java.html pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 14.44 WIB
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Dengan ketentuan sebagai berikut :
rxy  :  Koefisien Korelasi Pearson Product Moment
XY :  Jumlah perkalian antara variabel X dan variabel Y
X2 :  Jumlah dari kuadrat nilai X
Y2 :  Jumlah dari kuadrat nilai Y
n :  Jumlah variabel

Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang terdiri dari Iklim 

Komunikasi Organisasi (X) dan Produktivitas Kerja (Y) merujuk 
pada kerangka penelitian yang menggunakan Teori Iklim Komunikasi 
Organisasi dari Kopelman, Brief, dan Guzzo. Untuk mengetahui 
sejauhmana hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan dan 
Minuman BMC Bandung, maka hasil penelitian ini mendukung teori 
yang mempunyai hipotesis bahwa iklim organisasi, yang meliputi 
iklim komunikasi, penting karena menjembatani praktik-praktik 
pengelolaan sumber daya manusia dengan produktivitas. Jika sebuah 
perusahaan mengadakan insentif keuangan baru atau berperan serta 
dalam pembuatan keputusan mungkin muncul suatu perubahan dalam 
iklim organisasi. Perubahan iklim ini mungkin memengaruhi kinerja 
dan produktivitas. Iklim komunikasi organisasi diturunkan menjadi 
enam subvariabel yaitu: kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, 
kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan 
dalam komunikasi ke atas, dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja 
tinggi. 

Hubungan antara Iklim Komunikasi Organisasi dengan Produktivitas 
Kerja

Penelitian ini memfokuskan pada iklim komunikasi organisasi yang 
dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi 
Makanan dan Minuman BMC Bandung. Jika iklim komunikasi di Divisi 
BMC positif dan baik, maka produktivitas kerja karyawannya pun akan 
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baik. Sebaliknya, jika iklim komunikasi organisasi di Divisi BMC buruk dan 
negatif maka produktivitas kerja karyawannya pun akan rendah. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan terdapat hubungan yang 
sangat kuat antara iklim komunikasi organisasi dengan produktivitas 
kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC Bandung dengan nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,848. Adanya hubungan yang sangat kuat ini 
membuktikan bahwa iklim komunikasi organisasi mampu mempengaruhi 
produktivitas kerja karyawan dimana indikatornya adalah peran sumber 
daya manusia, kualitas pekerjaan, dan disiplin kerja.

Hal ini sesuai dengan hipotesis dari teori yang dikemukakan oleh 
Brief, Guzzo, dan Kopelman (dalam Pace dan Faules, 2006: 148) yang 
menyatakan bahwa iklim organisasi, yang meliputi iklim komunikasi, 
penting karena menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya 
manusia dengan produktivitas. 

Arah hubungan yang terjadi adalah positif. Semakin baik iklim 
komunikasi organisasi di suatu perusahaan maka produktivitas kerja 
karyawannya pun akan semakin meningkat. Iklim komunikasi organisasi 
di PT Agronesia Divisi BMC Bandung terdiri dari kepercayaan, pembuatan 
keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, 
mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan perhatian pada tujuan-
tujuan berkinerja tinggi. Sedangkan, produktivitas kerja karyawan BMC 
Bandung dijelaskan melalui indikator yang meliputi peran sumber daya 
manusia, kualitas pekerjaan, dan disiplin kerja. 

Hubungan antara Kepercayaan dengan Produktivitas Kerja
Penilaian responden mengenai subvariabel iklim komunikasi 

organisasi yang pertama yaitu kepercayaan berada dalam kategori sedang 
karena hampir setengah dari responden yaitu sebanyak 32 orang atau 40% 
merasa kepercayaan pada atasan berada di tingkat sedang. Sementara 
itu sebagian kecil lainnya yaitu 31 orang responden atau 38,75% berada 
pada kategori tinggi. Hanya sedikit dari responden yaitu 21,25% atau 17 
orang saja yang merasa bahwa tingkat kepercayaan pada atasan di BMC 
Bandung rendah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan antara 
atasan dan bawahan di Divisi BMC sudah cukup baik dan berada di 
kategori sedang.

Menurut Pace dan Faules (2006: 159) kepercayaan dalam iklim 
komunikasi adalah keadaan ketika semua personil atau anggota organisasi 
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dalam semua tingkat berusaha keras untuk mengembangkan dan 
mempertahankan hubungan yang di dalamnya mengandung, kepercayaan, 
kredibilitas, dan keyakinan yang didukung oleh tindakan dan pernyataan.

Kepercayaan dalam penelitian ini dapat dibuktikan lewat keyakinan 
atasan akan kemampuan bawahan dalam menyelesaikan tugasnya 
dan selalu memberikan tugas penting untuk mengasah kemampuan 
bawahan. Selain itu, keyakinan bawahan akan integritas dan kompetensi 
dari atasan pun dapat membuat hubungan rasa saling percaya tumbuh 
dalam organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan memiliki hubungan yang 
kuat dengan produktivitas kerja dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,722. Artinya, kepercayaan antara atasan dan bawahan mampu membuat 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC Bandung 
meningkat. Kepercayaan disini bisa dibuktikan lewat keyakinan atasan 
akan kemampuan bawahan dalam menyelesaikan tugasnya dan selalu 
memberikan tugas penting untuk mengasah kemampuan bawahan. 
Selain itu, keyakinan bawahan akan integritas dan kompetensi dari 
atasan pun dapat membuat hubungan rasa saling percaya tumbuh dalam 
organisasi.   

Koefisien determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara kepercayaan 

dengan produktivitas kerja karyawan didapat dengan menggunakan 
penghitungan seperti berikut: 

Berdasarkan hasil dari penghitungan di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa subvariabel kepercayaan memberikan kontribusi 
terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC 
Bandung sebesar 52,128% dan sebesar 47,872% oleh faktor lain.

Hubungan antara Pembuatan Keputusan Bersama dengan 
Produktivitas Kerja

Subvariabel kedua yaitu pembuatan keputusan bersama dalam 
penelitian ini merujuk pada atasan dan bawahan di Divisi BMC Bandung. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar dari responden 
yaitu sebanyak 62,5% atau 50 orang merasa sudah cukup mendapatkan 
kesempatan untuk membuat keputusan bersama karena berada pada 
kategori sedang. Lalu, sangat sedikit dari responden yaitu 22,5% atau 18 
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persen yang menjawab bahwa tingkat pembuatan keputusan bersama di 
PT Agronesia Divisi BMC rendah. Sisanya yaitu 15% atau 12 orang dari 
responden menganggap bahwa tingkat pembuatan keputusan bersama di 
BMC sudah sangat baik karena berada di kategori tinggi.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan 
keputusan bersama di BMC Bandung sudah dilakukan dengan cukup baik. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jika karyawan dilibatkan 
dalam pembuatan keputusan yang menyangkut masalah dan tujuan dari 
organisasi, maka karyawan akan merasa terpacu untuk bekerja lebih giat 
demi mencapat tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pembutan 
keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara adanya rapat rutin dan 
atasan meminta pendapat bawahan ketika rapat sedang berlangsung. 
Dengan begitu karyawan akan merasa bahwa pendapatnya berharga bagi 
kemajuan perusahaan.

Pembuatan keputusan bersama artinya para karyawan di semua 
tingkatan dalam organisasi harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi 
mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi, 
yang relevan dengan kedudukan mereka (Pace dan Faules, 2006: 159). 
Para pegawai di semua tingkat harus diberi kesempatan berkomunikasi 
dan berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka agar berperan serta 
dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan.

Hubungan antara pembuatan keputusan bersama (X2) dengan 
produktivitas kerja karyawan (Y) adalah 0,812. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 
pembuatan keputusan bersama dengan produktivitas kerja karyawan di 
PT Agronesia Divisi BMC Bandung. Arah hubungan yang terjadi adalah 
positif. Jadi semakin meningkat tingkat pembuatan keputusan bersama 
di Divisi BMC maka produktivitas karyawannya pun akan semakin 
meningkat.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara pembuatan keputusan 

bersama dengan produktivitas kerja karyawan didapat dengan 
menggunakan penghitungan seperti berikut:   

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
subvariabel pembuatan keputusan bersama memberikan kontribusi 
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terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC 
Bandung sebesar 65,934%  dan sebesar 34,066% oleh faktor lain.

Hubungan Kejujuran dengan Produktivitas Kerja
Subvariabel ketiga yaitu kejujuran menunjukan hasil yang baik. 

Hampir setengah dari responden yaitu sebanyak 41,25% atau 33 orang 
merasa bahwa ada kejujuran ketika berkomunikasi dengan atasan dan 
berada di kategori tinggi. Lalu, sebagian kecil dari responden yaitu 37,5% 
atau 30 orang yang menjawab bahwa kejujuran atasan di PT Agronesia 
Divisi BMC cukup baik dan berada di kategori sedang. Sedangkan, hanya 
sedikit dari responden yaitu 21,25% atau 17 orang yang menganggap 
bahwa atasan kurang jujur pada saat berkomunikasi dengan responden 
dan berada di kategori rendah.

Kejujuran mempunyai arti suasana umum yang diliputi kejujuran 
dan keterusterangan harus mewarnai hubungan-hubungan dalam 
organisasi, dan para pegawai mampu mengatakan “apa yang ada dalam 
pikiran mereka” tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada 
teman sejawat, bawahan, atau atasan (Pace dan Faules, 2006: 160).

Hubungan antara kejujuran (X3) dengan produktivitas kerja 
karyawan (Y) adalah sebesar 0,866. Dapat disimpulkan ada hubungan 
yang sangat kuat antara kejujuran dengan produktivitas kerja di Divisi 
BMC Bandung.  Dari hasil tersebut dapat diketahui jika kejujuran 
dijunjung tinggi dalam perusahaan maka karyawan akan merasa 
percaya diri dalam menjalankan tugasnya sehingga produktivitas pun 
dapat meningkat. Kejujuran ini dapat tergambar melalui pernyataan, 
sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh semua karyawan baik itu 
manajemen maupun staff.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara kejujuran dengan 

produktivitas kerja karyawan didapat dengan menggunakan 
penghitungan seperti berikut: 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
subvariabel kejujuran memberikan kontribusi terhadap produktivitas 
kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC Bandung sebesar 74,996% 
dan sebesar 25,004% oleh faktor lain.
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Hubungan Keterbukaan dalam Komunikasi ke Bawah dengan 
Produktivitas Kerja

Subvariabel keterbukaan dalam komunikasi ke bawah mengukur 
apakah atasan sudah berkomunikasi secara terbuka dengan bawahan atau 
belum. Sebagian besar dari responden yaitu sebanyak 60% atau 48 orang 
merasa atasan kurang terbuka dalam menyampaikan informasi karena 
berada pada kategori sedang. Lalu, sangat sedikit dari responden yaitu 
25% atau 20 orang yang menjawab bahwa keterbukaan dalam komunikasi 
ke bawah masih rendah di PT Agronesia Divisi BMC. Sisanya yaitu 15% 
atau 12 orang dari responden menganggap bahwa atasan sudah sangat 
terbuka dalam menyampaikan informasi karena berada di kategori tinggi.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian dari karyawan BMC 
merasa atasan cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada 
bawahan karena berada di kategori sedang. Artinya, karyawan atasan 
cukup terbuka dalam menyampaikan informasi yang didapatnya dan 
tidak terlalu menutup-nutupi informasi. 

Menurut Lewis (dalam Arni, 2001: 85) komunikasi ke bawah adalah 
untuk menyampaikan tujuan, untuk mengubah sikap, membentuk pendapat, 
mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, 
mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan 
anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.

Hubungan antara keterbukaan dalam komunikasi ke bawah (X4) 
dengan produktivitas kerja karyawan (Y). Dari hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa keterbukaan dalam komunikasi ke bawah mempunyai 
hubungan yang kuat dengan produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia 
Divisi BMC yaitu sebesar 0,725. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
jika informasi yang disampaikan oleh atasan pada bawahan terbuka, tanpa 
ditutupi oleh kepentingan pribadi, maka karyawan akan lebih semangat 
dalam bekerja sehingga produktivitas akan meningkat. Keterbukaan dalam 
komunikasi ke bawah ini dapat dicerminkan melalui sikap atasan yang tidak 
menyembunyikan informasi mengenai masalah pekerjaan di perusahaan, 
menyediakan media seperti mading untuk mengumumkan pengumuman 
secara serentak, dan informasi yang diterima oleh karyawan tidak simpang-
siur atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara keterbukaan dalam 

komunikasi ke bawah dengan produktivitas kerja karyawan didapat 
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dengan menggunakan penghitungan seperti berikut: 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
sub-variabel keterbukaan dalam komunikasi ke bawah memberikan 
kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi 
BMC Bandung sebesar 52,563% dan sebesar 47,437% oleh faktor lain.

Hubungan Mendengarkan dalam Komunikasi ke Atas dengan 
Produktivitas Kerja

Mendengarkan dalam komunikasi ke atas adalah keadaan dimana 
personel di semua tingkat harus mampu mendengarkan saran ataupun 
laporan-laporan masalah yang dikemukakan personel di tingkat bawahan 
dalam organisasi dengan pikiran terbuka, dan dianggap cukup penting 
jika tidak ada informasi yang berlawanan (Pace dan Faules, 2006: 160).

Berdasarkan hasil penelitian, subvariabel mendengarkan dalam 
komunikasi ke atas sudah cukup baik. Sebagian besar dari responden 
yaitu sebanyak 65% atau 52 orang merasa sudah cukup didengarkan 
aspirasi dan keluhannya karena berada dalam kategori sedang. Lalu, 
sebagian kecil dari responden yaitu 27,50% atau 22 orang yang menjawab 
bahwa mendengarkan dalam komunikasi ke atas masih berada di kategori 
yang rendah. Sangat sedikit dari responden yaitu 7,5% atau 6 orang dari 
responden menganggap bahwa atasan sangat baik dalam mendengarkan 
dan berada di kategori yang tinggi. Dilihat dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan atasan mendengarkan keluhan maupun 
saran dari bawahan sudah cukup baik karena berada di kategori sedang. 

Hubungan antara mendengarkan dalam komunikasi ke atas 
(X5) dan produktivitas kerja (Y) memiliki koefisien korelasi sebesar 
0,725. Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa keterbukaan dalam 
komunikasi ke bawah mempunyai hubungan yang kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa jika informasi yang disampaikan 
oleh atasan pada bawahan terbuka, tanpa ditutupi oleh kepentingan 
pribadi, maka karyawan akan lebih semangat dalam bekerja sehingga 
produktivitas akan meningkat. Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah 
ini dapat dicerminkan melalui sikap atasan yang tidak menyembunyikan 
informasi mengenai masalah pekerjaan di perusahaan, menyediakan 
media seperti mading untuk mengumumkan pengumuman secara 
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serentak, dan informasi yang diterima oleh karyawan tidak simpang-siur 
atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara mendengarkan dalam 

komunikasi ke atas dengan produktivitas kerja karyawan didapat dengan 
menggunakan penghitungan seperti berikut: 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
subvariabel mendengarkan dalam komunikasi ke atas memberikan 
kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi 
BMC Bandung sebesar 41,861% dan sebesar 58,139%  oleh faktor lain.

Hubungan antara Perhatian Pada Tujuan-Tujuan Berkinerja Tinggi
Pada subvariabel keenam yaitu perhatian pada tujuan-tujuan 

berkinerja tinggi responden menjawab bahwa perhatian seluruh 
karyawan sudah cukup baik. Sebagian besar dari responden yaitu 
sebanyak 55% atau 44 orang merasa perhatian pada tujuan-tujuan 
berkinerja tinggi sudah cukup baik dan berada di kategori sedang. 
Lalu, sebagian kecil dari responden yaitu 26,25% atau 21 orang yang 
menganggap bahwa perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi di PT 
Agronesia Divisi BMC rendah. Sisanya yaitu 18,75% atau 15 orang dari 
responden menjawab bahwa perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja 
tinggi di Divisi BMC sudah tinggi.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan di 
PT Agronesia Divisi BMC menganggap bahwa perhatian pada tujuan-
tujuan berkinerja tinggi di perusahaan berada dalam kategori sedang 
dan artinya sudah cukup baik. Sedangkan sebagian sisanya masih merasa 
bahwa perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi masih rendah. 
Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi bisa ditunjukan dengan 
rasa tanggung jawab akan pekerjaan, mampu menyelesaikan tugas tepat 
waktu, dan berkomitmen tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Nilai koefisien korelasi dari perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja 
tinggi (X6) dengan produktivitas kerja (Y) yaitu sebesar 0,836. Dari 
hasil penelitian dapat diketahui bahwa perhatian pada tujuan-tujuan 
berkinerja tinggi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi BMC. Dapat 
disimpulkan bila ada perhatian lebih pada tujuan-tujuan yang berkinerja 



258 |  Public Relations dan Periklanan 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0

 

tinggi seperti menurunkan biaya produksi ataupun rasa tanggung jawab 
untuk menyelesaikan pekerjaan maka produktivitas di suatu perusahaan 
tersebut akan ikut meningkat. 

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi dari hubungan antara perhatian pada tujuan-

tujuan berkinerja tinggi dengan produktivitas kerja karyawan didapat 
dengan menggunakan penghitungan seperti berikut:

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
subvariabel perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi memberikan 
kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi 
BMC Bandung sebesar 69,889% dan sebesar 30,111% oleh faktor lain.

Tabel 1: Hasil Uji Hubungan subvariabel 

No Hubungan  Koofisien 
Determinasi

Interpretasi

1 Hubungan antara Kepercayaan dengan Produkti-
vitas Kerja

52,128% Kuat

2 Hubungan antara Pembuatan keputusan bersama 
dengan Produktivitas Kerja

65,934%  Sangat kuat

3 Hubungan antara Kejujuran dengan Produktivitas 
Kerja

74,996% Sangat kuat

4 Hubungan antara Keterbukaan dengan Produkti-
vitas Kerja

52,563% kuat

5 Hubungan antara Mendengarkan dengan Produk-
tivitas Kerja

41,861% kuat

6 Hubungan antara Perhatian pada tujuan berkiner-
ja tinggi dengan Produktivitas Kerja

69,889% Sangat kuat

Penutup
Berdasarkan analisis dan hasil interpretasi dari hasil penelitian maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor kepercayaan dalam iklim komunikasi organisasi memiliki 

hubungan yang kuat dengan produktivitas kerja karyawan di PT 
Agronesia Divisi Makanan dan Minuman BMC Bandung. Rasa 
kepercayaan pada bawahan, keyakinan akan kemampuan bawahan, 
keyakinan bawahan akan kemampuan manajerial atasan, dan 
keyakinan bawahan akan integritas atasan dapat mempengaruhi 
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produktivitas kerja karyawan.
2. Faktor pembuatan keputusan bersama dalam iklim komunikasi 

organisasi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan dan 
Minuman BMC Bandung. Menyediakan waktu untuk berdiskusi, 
menanyakan pendapat bawahan, terlibat dalam proses penentuan 
tujuan, dan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan 
dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.

3. Faktor kejujuran dalam iklim komunikasi organisasi memiliki 
hubungan yang sangat kuat dengan produktivitas kerja 
karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan dan Minuman BMC 
Bandung. Keberanian untuk mengungkapkan pendapat, mampu 
mengungkapkan isi pikiran, dan adanya keterusterangan dalam 
berkomunikasi antara bawahan dan atasan dapat mempengaruhi 
produktivitas kerja karyawan.

4. Faktor keterbukaan dalam komunikasi ke bawah dalam iklim 
komunikasi organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan 
dan Minuman BMC Bandung. Adanya media untuk mendapatkan 
informasi, informasi yang sesuai dengan kenyataan, bahasa yang 
mudah dimengerti oleh bawahan, dan pemberian nasihat dari atasan 
dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.

5. Faktor mendengarkan dalam komunikasi ke atas dalam iklim 
komunikasi organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan dan 
Minuman BMC Bandung. Kesediaan mendengarkan keluhan dari 
bawahan, memberikan bawahan perhatian ketika berbicara, dan 
sikap open-minded dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi 
produktivitas kerja.

6. Faktor perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi dalam iklim 
komunikasi organisasi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 
produktivitas kerja karyawan di PT Agronesia Divisi Makanan 
dan Minuman BMC Bandung. Berkomitmen dalam mencapai 
tujuan perusahaan, dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan 
pekerjaan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
Ada pun saran yang disampaikan bahwa setiap perusahaan perlu 

memperhatikan Iklim komunikasi organisasi yang terdiri dari faktor: 
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kepercayaan, pembuatan keputusan bersama,  keterbukaan, kejujuran, 
mendengarkan,  dan perhatian pada tujuan berkinerja tinggi. Terlebih 
lagi yang sangat kuat hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan 
adalah: pembuatan keputusan Bersama, kejujuran, dan perhatian pada 
tujuan berkinerja tinggi agar diperkuat.
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Preferensi Bauran Komunikasi Pemasaran

Hilda Yunita Wono, Enrika Meliany
Universitas Ciputra

Pendahuluan
Di era yang sudah serba modern ini, berbagai informasi sangatlah 

mudah didapatkan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 
Sehingga tidak heran bila globalisasi telah membawa kebudayaan asing 
ke dalam negeri Indonesia. Kebudayaan ini lambat laun telah menjadi 
seperti kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri, seperti bahasa, cara 
berpakaian, dan juga termasuk jenis-jenis makanan yang disantap sehari-
harinya, seperti Chinese food, Japanese food, western food, dan lain 
sebagainya. Bahan dasar bumbu yang digunakan di setiap masakan tiap 
negara berbeda, namun kini di Indonesia berbagai jenis bumbu sudah 
mudah dijumpai di pasar tradisional maupun supermarket seperti saus 
barbeque, mayonnaise, saus tiram, saus wijen, saus raja rasa, saus inggris, 
dan masih banyak jenisnya lagi. 

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia (2016) menunjukkan 
bahwa pada tahun 2010 hingga 2013 terdapat peningkatan sebesar 
5,46% pada jumlah unit usaha industri kecap, dan sebesar 5,40% pada 
unit usaha Industri bumbu masak dan penyedap masakan. Perusahaan 
asal Surabaya bernama PT Iglo Indonesia juga ikut mengambil langkah 
untuk dapat menonjol di pasar. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 
2008 dengan nama produk Saos 58. Memiliki 6 jenis saus penyedap rasa 
yaitu, saus rasa raja; saus inggris; saus wijen; saus tiram; kecap asin; dan 
cuka masak. Hingga tahun 2018 perusahaan memiliki total 282 mitra 
kerja. Mitra kerja ini tersebar di 9 kota di Indonesia, yaitu kota Surabaya, 
Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, Makassar, Banyuwangi, 
dan Samarinda. PT Iglo Indonesia belum melayani penjualan langsung 
ke konsumen (business to customer), namun perusahaan melakukan 
penjualan ke para mitra kerja yang berperan sebagai distributor ataupun 
bekerja sebagai pemilik supermarket, depot, dan pedagang kaki lima 
atau untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan B2B 
(business to business). Pada awal tahun 2018, perusahaan melakukan 
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beberapa gebrakan dengan melebarkan strategi promosi. Gebrakan ini 
dilakukan dengan harapan dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. 

Gambar 1. 1 Contoh Kegiatan Promosi Perusahaan
Sumber: data perusahaan

Gambar 1.1 di atas merupakan contoh dua diantara delapan kegiatan 
yang telah dilakukan perusahaan, yaitu kegiatan press release dan acara 
sharing yang dilakukan di media sosial Facebook. Selain kedua kegiatan 
tersebut, perusahaan juga melakukan kegiatan promosi lain baik yang 
sudah pernah dilakukan maupun yang baru. Tidak hanya menggunakan 
media online, kegiatan promosi juga dilakukan secara offline. Penting 
bagi perusahaan untuk melakukan promosi di kedua media karena target 
pasar perusahaan tidak hanya di kota besar, namun juga di kota-kota 
kecil di Indonesia.

Tabel 1. 1 Bauran Komunikasi Pemasaran PT Iglo Indonesia menurut Teori Kotler

Bauran Komunikasi Pemasaran Kegiatan yang dilakukan
Periklanan •	 Iklan berbayar dan non berbayar di sosial 

media Facebook dan Instagram
•	 Website dengan domain berbayar (www.

rasaraja58.com) 
Promosi Penjualan •	 Memberikan potongan harga untuk pembe-

lian produk dengan jumlah banyak 
•	 Pemberian hadiah gelas untuk pembelian 

saos rasa raja di beberapa supermarket dan 
pasar tradisional (stok terbatas)
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Bauran Komunikasi Pemasaran Kegiatan yang dilakukan
Hubungan Masyarakat •	 Acara “Masak Bareng Saos 58”

•	 Menulis sebuah press release di website men-
genai sertifikasi halal dan BPOM pada setiap 
produk perusahaan

Penjualan Personal •	 Dilakukan oleh sales person door to door.

•	 Sales person menawarkan produk di bazaar 
atau booth

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Tabel 1.1 di atas merupakan data kegiatan promosi yang dilakukan 
oleh perusahaan PT Iglo Indonesia. Sesuai dengan teori yang dikatakan 
oleh Kotler(2012) yang membagi bauran komunikasi pemasaran 
menjadi lima jenis yaitu periklanan yang biasanya berbayar, promosi 
penjualan yang bisanya bersifat sementara, hubungan masyarakat yang 
dapat berupa tim public relation, penjualan personal yang langsung 
menawarkan produk kepada calon konsumen, dan pemasaran langsung 
yang biasanya dilakukan melalui email maupun telemarketing.

Kegiatan membangun jejaring sosial perusahaan melalui periklanan, 
promosi penjualan dan hubungan masyarakat dibentuk dan aktif pada 
bulan April 2018, omzet perusahaan mengalami kenaikan sebesar 20% 
pada bulan Juli 2018, dan merupakan pendapatan tertinggi perusahaan 
selama delapan tahun berdiri. Meskipun pada bulan Agustus terdapat 
penurunan sedikit, namun angka tersebut masih dapat dikatakan tinggi 
dibandingkan bulan-bulan sebelum April. Kenaikan omzet ini membuat 
perusahaan yakin bahwa kegiatan promosi yang dibuat pada tahun 2018 
ini memiliki dampak yang besar bagi penjualan perusahaan, namun hal 
tersebut belum dapat dipastikan karena data perusahaan belum dapat 
menjelaskan kenaikan omzet ini dipengaruhi oleh apa. 

Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan Bauran Komunikasi 
Pemasaran sebagai panduan spesifik mengenai periklanan, promosi 
penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana 
pemasaran langsung yang digunakan oleh perusahaan untuk 
mengomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun 
hubungan pelanggan. PT Iglo Indonesia yang sudah mulai menambah 
kegiatan promosinya dengan menggunakan metode baru untuk 
mengiklankan produk. Metode baru tersebut menggunakan media online 
yaitu dengan menggunakan iklan berbayar di media sosial Facebook 
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serta pembuatan website resmi perusahaan. Bentuk Bauran Komunikasi 
Pemasaran diharapkan dapat mempengaruhi suatu keputusan pembelian 
konsumen terhadap pembelian Saos 58.

Sangadji dan Sopiah (2013) membagi tahapan pada proses pembelian, 
dimana akan dilakukan oleh konsumen menjadi lima tahapan, yaitu:
1) Pengenalan kebutuhan

Dalam melakukan pengenalan kebutuhan dapat dilakukan pada 
saat konsumen menghadapi masalah, yaitu ketika terjadi sebuah 
perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang 
sedang terjadi terutama saat akan memasak dan membutuhkan 
bumbu tambahan.

2) Pencarian informasi
Dalam tahap kedua biasanya terjadi ketika pelanggan melihat suatu 
kebutuhan dapat terpenuhi dengan cara melakukan pembelian dan 
mengonsumsi produk tersebut baik barang ataupun jasa. Pelanggan 
akan mencari informasi yang ter-memori dalam ingatannya 
(pencarian internal) maupun mencari informasi tersebut dari luar 
(pencarian eksternal) dan apabila pernah mendapatkan terpaan 
promosi saos 58 dapat teringat.

3) Evaluasi alternatif
Di proses ini, konsumen melakukan evaluasi terhadap suatu produk 
baik barang ataupun jasa mana yang sesuai dengan keinginannya. 
Pada tahap ini, konsumen melakukan perbandinggan atas semua 
pilihan produk yang ada dan dapat memberikan manfaat untuk 
masalah yang sedang dihadapi konsumen. Tidak hanya saos 58 yang 
ada dipasaran, calon pembeli akan melakukan perbandingan dengan 
merek lainnya.

4) Keputusan pembelian
Pelanggan dapat menentukan bagaimana sikap dalam melakukan 
keputusan apakah akan membeli produk saos 58 tersebut atau tidak.

5) Hasil
Setelah melakukan pembelian produk baik barang maupun jasa, 
pelanggan biasnaya mengalami tingkat kepuasan, terdapat beberapa 
tingkat kepuasan hingga tidak puas. Proses ini termasuk penting 
untuk perusahaan agar mendapatkan suatu informasi apakah 
produk saos 58 telah memuaskan konsumen atau tidak. 
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Setelah mengetahui proses pengambilan keputusan, perusahaan 
perlu mempunyai strategi untuk kegiatan pemasaran yang paling disukai 
oleh konsumen. Hilda (2018) dalam jurnal komunikasi profesional 
menjelaskan bahwa preferensi konsumen memiliki hubungan yang erat 
dengan keputusan konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa. Saat 
dihadapkan dengan berbagai pilihan produk atau jasa dihadapannya, 
konsumen cenderung akan lebih memilih produk atau jasa yang 
dapat memberi tingkat kepuasan lebih saat digunakan, oleh karena itu 
preferensi dapat diartikan sebagai pilihan atau sesuatu hal yang lebih 
disukai oleh konsumen. 

Saat ini media sosial juga cenderung menjadi wadah untuk 
melakukan promosi sebuah produk barang maupun jasa, dimana dapat 
menghemat biaya dan pengguna media sosial yang semakin banyak. Hal 
tersebut daat mempengaruhi preferensi konsumen dan memungkinkan 
bagi konsumen dapat melakukan keputusan pembelian. Mayfield (2008) 
dalam Chan-Olmsted, Cho, and Lee (2013) mengklarifikasikan lima 
karakter pokok media sosial:
a) Participation, adalah sebuah tindakan yang didasari oleh 

keikutsertaan pengguna untuk ikut menggunakan media sosial, 
hal ini dapat berupa banyaknya jumlah kunjungan dan lama 
penggunaan. 

b) Opennes, suatu keadaan dimana  tidak terdapat hambatan pada suatu 
meida sosial dalam  melakukan akses terhadap suatu informasi dan 
membagikan konten maupun membuat testimonial pada website 
tertentu.

c) Conversation, merupakan percakapan yang biasa terjadi pada sebuah 
media sosial yang dapat tersebar secara cepat sehingga informasi 
dapat di terima secara cepat dan luas. 

d) Community, yaitu sebuah fitur yang dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan individu atau organisasi dalam membentuk komunitas 
dimana didalamnya memiliki kesamaan minat.

e) Connectedness, adalah suatu kondisi dimana suatu informasi 
yang terdapat dalam suatu media sosial berkarakteristik viral dan 
menyebabkan pengguna dapat terhubung satu sama lain dengan 
lebih mudah
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Pembahasan
Secara berturut-turut akan dijelaskan pembahasan tentang 

karateristik resonden (jenis kelamin, darimana mengetahui saus 58, 
frekuensi pembelian produk saos 58 PT Iglo Indonesia, dan  analisis 
preferensi konsumen PT Iglo Indonesia.

Data responden berdasarkan jenis kelamin
Dari total 144 responden, sebanyak 87 atau sebesar 60,4% berjenis 

kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 57 atau sebesar 39,6% berjenis 
kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen 
dari perusahaan adalah laki-laki, dan 69,4% responden yang memiliki 
pekerjaan.

Data responden berdasarkan cara mengetahui saos 58
Dari total 144 responden, sebanyak 59 atau sebesar 41% mengetahui 

produk Saos 58 melalui sales, sebanyak 32 atau sebesar 16% dari 
supermarket atau toko, sebanyak 33 atau sebesar 15,3% dari teman atau 
saudara, dan sisanya sebanyak 20 atau sebesar 13,9% dari sosial media 
atau website perusahaan. 

Data reponden menurut frekuensi pembelian produk saos 58
Dari total 144 responden, sebanyak 19 atau sebesar 13,2% telah 

membeli produk Saos 58 sebanyak satu kali, sebanyak 26 atau sebesar 
18,1% telah membeli sebanyak dua kali, dan sisanya sebanyak 99 atau 
sebesar 68,8% telah membeli sebanyak lebih dari tiga kali. 

Analisis preferensi konsumen
Dari hasil rata-rata nilai pembobotan ditemukan hasil peringkat 

dari setiap kegiatan, dimana semakin kecil hasil rata-rata pembobotan 
semakin tinggi peringkatnya. peringkat pertama ditempati oleh indikator 
kegiatan X7 dengan nilai pembobotan 1.91, peringkat ke-dua indikator 
kegiatan X2 dengan nilai pembobotan 2.02, peringkat ke-tiga indikator 
kegiatan X5 dengan nilai pembobotan 2.19, peringkat ke-empat indikator 
kegiatan X8 dengan nilai pembobotan 2.29, peringkat ke-lima indikator 
kegiatan X1 dengan nilai pembobotan 2.35, peringkat ke-enam indikator 
kegiatan X3 dengan nilai pembobotan 2.37, peringkat ke-tujuh indikator 
kegiatan X6 dengan nilai pembobotan 2.45, peringkat ke-delapan 
indikator kegiatan X4 dengan nilai pembobotan 3.61 sebagai peringkat 
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terendah atau kegiatan yang paling tidak menjadi preferensi konsumen.
Armstrong (2012) yang mendefinisikan penjualan personal sebagai 

strategi guna untuk menghasilkan penjualan dan membangun hubungan 
dengan konsumen, strategi ini memiliki banyak keuntungan. Preferensi 
ini sesuai dengan deskripsi responden dimana 59 orang atau sebesar 41% 
nya mengetahui produk perusahaan melalui sales person perusahaan. 
Keuntungan dari strategi ini adalah sales person sebagai perwakilan 
perusahaan dapat berinteraksi secara langsung dengan calon konsumen, 
yang mana mereka dapat menjelaskan detil dan kelebihan produk. Hal 
ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Sistaningrum (2006) 
bahwa penjualan personal adalah sebuah promosi yang dilakukan secara 
personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon 
pembeli yang bertujuan untuk merangsang pembelian. Selain itu dengan 
berinteraksi langsung juga sales perusahaan juga dapat meningkatkan 
hubungan antara perusahaan dengan konsumen, sehingga lebih 
mudah untuk menghimbau konsumen untuk melakukan pengulangan 
pembelian. 

Peneliti juga melakukan sebuah wawancara singkat dengan salah satu 
sales person perusahaan. Beliau menceritakan bahwa seringkali ketika 
mengunjungi supermarket atau toko kelontong, pemilik tidak tertarik 
untuk menjual kembali produk perusahaan. namun beliau memiliki 
cara lain untuk membuat mereka membeli produk perusahaan, yaitu 
dengan menitipkan beberapa produk di toko tersebut dan menggunakan 
sistem konsinyasi. Kemudian beliau akan mendatangi kembali beberapa 
hari kemudian untuk mengecek apakah ada yang beli, jika ada yang beli 
biasanya pemilik toko kemudian memutuskan untuk membeli produk 
perusahaan dan menjualnya.

Preferensi konsumen yang kedua adalah penggunaan website resmi 
perusahaan. Website resmi ini baru diluncurkan pada bulan april 2018 
bebarengan dengan peluncuran sosial media Facebook dan Instagram 
perusahaan. Tujuan utama perusahaan dalam penggunaan website resmi 
adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap citra 
perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa website juga 
termasuk dalam preferensi konsumen, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Budi dan Singgih (2015) mengenai website dari 
3 perusahaan telepon genggam di dunia yaitu Samsung, Nokia, dan 
Motorola. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Nokia yang sempat 
menjadi pemimpin pasar tetap harus mencari positioning yang tepat di 
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benak konsumen terutama di era kompetitif seperti saat ini. Persepsi 
konsumen terhadap Samsung dan Motorola lebih baik dibandingkan 
dengan Nokia karena kualitas website yang lebih bagus dan menarik. Hal 
ini menyebabkan konsumen lebih memilih untuk menjelajah lebih jauh 
ke website kedua perusahaan tersebut dibandingkan Nokia. Kesempatan 
ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mempengaruhi pengunjung 
website untuk membeli produknya. Kasus ini dapat diaplikasikan kembali 
ke perusahaan PT Iglo Indonesia, dimana perusahaan kompetitor belum 
memiliki website resmi. PT Iglo Indonesia telah memberikan persepi 
yang baik kepada konsumen melalui adanya website resmi sehingga 
meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen.

Kegiatan marketing communication mix selanjutnya yang menjadi 
preferensi konsumen adalah kegiatan hubungan masyarakat yang 
dilakukan di media sosial Facebook. Kegiatan hubungan masyarakat 
ini bernama “Masak Bareng Saos 58”. Kegiatan ini dijalankan pada 
pertengahan bulan September 2018. Dampak dari kegiatan ini dapat 
dilihat dari omzet perusahaan yang mengalami kenaikan dari bulan 
Agustus ke bulan September yaitu sebesar 12%.

Preferensi konsumen selanjutnya dalam membeli produk Saos 58 
adalah kegiatan penjualan personal di acara bazaar yang presentase 
peringkatnya hanya berbeda 0.10 dengan preferensi peringkat 
sebelumya. Strategi yang dilakukan hampir sama hanya saja dilakukan 
pada penjualan personal door to door namun strategi di dilakukan di 
sebuah booth yang dibuka perusahaan di sebuah acara. Contoh dari acara 
yang pernah diikuti oleh perusahaan adalah sebuah demonstrasi masak 
yang dilakukan di sebuah pasar tradisional di Surabaya. Strategi yang 
dilakukan adalah dengan menyediakan produk-produk beserta sales 
person di acara tersebut untuk langsung menawari pengunjung acara 
tersebut. Kelebihan dari strategi ini adalah konsumen yang berada di acara 
tersebut memiliki sebuah kesamaan yaitu minat dalam hal masak. Fakta 
inilah yang memudahkan sales person perusahaan untuk mendapatkan 
konsumen untuk membeli produk perusahaan. Sama seperti kegiatan 
penjualan personal door to door yang menempati preferensi peringkat 
pertama, dalam strategi ini perusahaan dapat lebih mudah berhubungan 
langsung dengan calon konsumen untuk menjelaskan kelebihan produk. 
Yang menyebabkan kegiatan penjualan personal di bazaar ini adalah 
karena frekuensi perusahaan dalam melakukan tidak sesering penjualan 
personal door to door. 
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Urutan kelima dari preferensi konsumen adalah iklan berbayar yang 
dilakukan di media sosial Instagram dan Facebook. Strategi promosi 
ini sebenarnya baru dilakukan oleh perusahaan pada bulan April 2018, 
dan sesuai yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian bahwa 
pembuatan media sosial ini memberi dampak pada omzet perusahaan 
pada bulan-bulan berikutnya. Keuntungan dari penggunaan iklan 
berbayar di media sosial adalah iklan langsung dapat ditujukan ke banyak 
orang yang sesuai dengan karakteristik yang sudah perusahaan pilih 
secara sekaligus. Sesuai dengan beberapa karakteristik media sosial yang 
diungkapkan oleh Chan-Olmsted, Cho, and Lee (2013) yaitu Opennes, 
kondisi saat media sosial tidak memiliki hambatan untuk mengakses 
informasi, membagikan konten dan membuat testimoni di website 
tertentu. Karakteristik ini yang memudahkan baik bagi perusahaan 
untuk mendapatkan informasi mengenai konsumen yang cocok dengan 
target pasar perusahaan, dan bagi konsumen yang dengan mudah dapat 
mencari informasi lebih lanjut mengenai produk yang membuat mereka 
tertarik. Media sosial ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. 

Kegiatan selanjutnya yang mendapat urutan keenam dalam preferensi 
konsumen adalah pemberian potongan harga jika membeli dalam jumlah 
banyak. Menurut Hermawan (2012) sebuah kegiatan promosi penjualan 
bersifat jangka pendek yang bertujuan mendorong keinginan konsumen 
dalam melakukan pembelian atau penjualan produk baik barang maupun 
jasa. Pembelian yang tidak terencana dapat menjadi sebuah akibat 
langsung dari satu atau beberapa tawaran yang disajikan oleh promosi 
penjualan. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut, 
karena sampel perusahaan merupakan mitra kerja yang berperan untuk 
menjual kembali produk perusahaan. Hal yang mendasari para mitra 
kerja dalam menjual kembali produk perusahaan bukanlah potongan 
harga namun mengenai apakah produk tersebut diminati di pasar atau 
seberapa banyak permintaan akan produk tersebut. 

Kegiatan promosi selanjutnya yang termasuk dalam yang paling 
akhir menjadi preferensi konsumen dalam membeli produk adalah 
penulisan artikel Halal dan BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memberi edukasi produk kepada konsumen mengenai sertifikasi yang 
telah dimiliki produk perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Maryam (2017) mengatakan bahwa keberadaan kegiatan hubungan 
masyarakat dianggap efektif karena dianggap mampu membangun brand 
awareness dan brand knowledge. Namun dalam penelitian ini, kegiatan 
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promosi hubungan masyarakat ini tidak menjadi preferensi konsumen 
dalam keputusan pembelian. Hal yang bisa menjadi penyebab kegiatan 
ini tidak masuk dalam preferensi konsumen mungkin adalah fakta bahwa 
sertifikasi Halal bukan hal yang utama bagi konsumen dalam membeli 
sebuah produk, bisa jadi konsumen yang menjadi sampel penelitian 
mayoritas bukan seorang muslim.

Kegiatan promosi perusahaan yang paling tidak menjadi preferensi 
konsumen adalah promo pemberian hadiah gelas pada pembelian 
produk dalam ukuran 600 ml. Promosi ini diberlakukan di pada setiap 
mitra kerja yang bergerak di supermarket dan toko kelontong, namun 
promo ini bersifat terbatas. Hasil dari kuisioner yang diberikan pada 144 
responden, didapatkan data bahwa promosi pemberian hadiah gelas ini 
dianggap kurang menarik dan tidak membuat responden melakukan 
pembelian. 

Penutup
Kesimpulan

Penjualan personal door to door menjadi preferensi utama dari 
konsumen dengan nilai bobot 1.91, namun perusahaan menggunakan 
seluruh media promosi yang ada sebagai sarana pengenalan dan 
pemasaran produknya. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah 
menjadi fokus perusahaan dari awal berdiri hingga saat ini. Penjualan 
personal memiliki keuntungan yaitu perusahaan dapat bertemu langsung 
dengan calon konsumen untuk memberikan product knowledge dan juga 
dapat membangun hubungan dengan calon konsumen. 

Saran
Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih 

menspesifikasikan target penelitian, apakah kegiatan promosi untuk 
B2B (business to business) atau B2C (business to customer) perusahaan 
yang akan diteliti. Karena bauran komunikasi pemasaran ini ditujukan 
untuk kedua jenis konsumen. Hal tersebut merupakan kekurangan dan 
kelemahan dari penelitian ini, dimana peneliti tidak berfokus pada salah 
satu jenis strategi promosi. Dengan lebih spesifiknya target penelitian, 
hasil dari penelitian ini akan lebih maksimal 

Saran bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi promosi 
adalah:
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a) Perusahaan sebaiknya leibih dapat memilih dan melakukan evaluasi 
terhadap media promosi yang digunakan agar penggunaan media 
promosi tersebut dapat lebih efektif, efesien, dan hemat biaya.

b) Perusahaan hendaknya terus mempertahankan dan mengembangkan 
kegiatan promosi penjualan personal door to door guna meluaskan 
jangkauan pasar.

c) Perusahaan diharapkan dapat mengembangkan dan memaksimalkan 
kegunaan dari website. Sesuai dari hasil dari penelitian bahwa 
website dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sekiranya 
website perusahaan dapat ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya 
sehingga dapat digunakan secara maksimal. 
Perusahaan juga dihimbau untuk selalu sadar akan lingkungan sekitar 

dan apa yang sedang menjadi tren, sehingga dapat terus menghadirkan 
kegiatan hubungan masyarakat yang diminati oleh konsumen.
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Pendahuluan
Suasana politik dan kebijakan pembangunan dalam negeri menjadi 

komoditas pokok geliat anak negeri menjadi isu yang sensitif untuk 
disampaikan ke masyarakat. Kedua isu inilah yang belakangan ini 
semakin mearik perhatian bagi sejumlah elit politik, para pelaku politik, 
para pemangku kebijakan, masyarakat, dan pelaku bisnis sejak semakin 
dekatnya kegiatan pesta demokrasi 2019 di Indonesia. Tren informasi 
yang tersebar di masyarakat menguat seiring dengan penyebaran 
informasi yang masif melalui media massa dan media sosial dalam upaya 
mempengaruhi arus pemilihan bagi pemilih dalam penentuan pemimpin 
bangsa di tahun 2019 ini. 

Penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial 
didukung oleh revolusi teknologi digital yang mewarnai kegiatan 
komunikasi bagi berbagai lembaga dengan stakeholders. Berbagai 
terobosan dan inovasi layanan berbasis digital di melalui media sosial 
marak dihadirkan oleh sumber informasi yang sekedar memproduksi 
isi informasi maupun menyebarkan informasi bagi “kebutuhan” publik. 
Kian maraknya alternatif penyampaian informasi yang disediakan 
oleh kecanggihan teknologi digital, mendesak para pelaku komunikasi 
(Pelaksana Hubungan Masyarakat/Humas) yang selama ini menjalankan 
aktivitasnya secara konvensional untuk dapat mengubah cara berpikir, 
bersikap, berperilaku disaat menjalankan aktifitas komunikasi. Dari 
kebiasaan yang menunggu aktifitas one ways ataupun two ways 
communication yang bersifat tradisional menjadi harus lebih aktif, kreatif, 
dinamis, dan cepat tanggap. 

Dalam implementasi kegiatan layanan informasi dan komunikasi 
lembaga pemerintahan, setidaknya ada beberapa hal stigma yang 
menjadi “brand positioning” bagi pelaksanaan aktifitas komunikasi dan 
informasi (humas) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sering 
dikaitkan dengan sangat birokratif dan kurang “lincah”. Sebagaimana 
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hal ini yang biasa dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan yang 
memiliki biro/bagian/bidang/sub/seksi humas dalam melaksanakan 
diseminasi informasi kegiatan lembaga pemerintahan untuk 
disampaikan ke masyarakat. Posisi masyarakat menjadi sasaran utama 
dalam penyampaian informasi bagi lembaga pemerintahan dikarenakan 
masyarakatlah yang telah mengamanatkan pengaturan kebutuhan pokok 
kehidupannya kepada pemerintah sebagai pengatur dan penjamin 
kebijakan. Sehingga wajar apabila ‘hati” masyarakat sering menjadi arena 
perebutan untuk memperoleh kekuasaan di lembaga pemerintahan di 
era demokrasi yang didukung oleh teknologi digital seperti sekarang 
ini. Sebab menurut Drajat (2008) resistensi yang tinggi dari masyarakat 
adalah sikap yang dapat menolak terhadap program-program pemerintah 
yang dilaksanakan dan akan menjadi penghambat program sosialisasi 
capaian hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. 

Keberadaan humas di lembaga pemerintahan yang selalu dinilai 
kurang proaktif, kurang sensitif, dan kurang aware dalam menghadapi 
kebutuhan informasi masyarakat perlu ditingkatkan kembali secara 
pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang kehumasan dalam 
menghadapi era persaingan “perang” informasi yang semakin tidak 
terbatas. Di sisi lain, posisi masyarakat sekarang merupakan masyarakat 
yang melek terhadap cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai 
platform media/channel komunikasi yang tersedia seperti sekarang ini. 
Hal lain yang membuat peran dan posisi humas semakin tidak berdaya 
adalah adanya karakteristik mewujudkan good governance melalui 
pelayanan publik oleh humas belum optimal dalam tampilan pesan-pesan 
di website pemerintah (Yazid, 2015). Maka dari itu, disinilah pentingnya 
keberadaan lembaga komunikasi dan informasi publik (humas) bagi 
lembaga pemerintahan yang berfungsi dapat mengedukasi masyarakat 
agar menjadi lebih mengetahui, memahami dan berperilaku yang “sopan” 
dalam menyampaikan aspirasi yang menunjang pada kebijakan yang 
akan diputuskan oleh pemerintah. Sehingga tantangan humas di lembaga 
pemerintahan pun sekarang menjadi makin tinggi sejak era digital, yang 
dimana harus memiliki keahlian mengkomunikasikan regulasi dan 
memiliki inovasi yang berkembang seiring dengan keberadaan fungsi 
media sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebab kehadiran media 
informasi yang mampu memberikan akses informasi secara cepat dan 
luas masih mutlak dibutuhkan oleh berabagai macam publik (B, 2018). 
Untuk itu, selain beritegritas, kemampuan humas dalam pelaksanaan 
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kegiatan komunikasi dan informasi di lembaga pemerintahan ialah 
kemampuan yang profesional dan tidak lagi memposisikan humas 
hanya sebagai juru bicara dan “aksesoris” kelengkapan dalam memenuhi 
peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus dapat dikaryakan 
sebagaimana mestinya tugas dan fungsi humas di lembaga profit 
(perusahaan).   

Berdasarkan latar belakang informasi di atas dapat ditarik menjadi 
sesuatu yang penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang hasilnya 
dituangkan dalam sebuah tulisan artikel ilmiah untuk mengetahui tentang 
peran strategis humas lembaga pemerintahan di era digital. Lembaga 
pemerintahan tidak terlepas dari tuntutan penyampaian informasi yang 
harus disediakan secara cepat dan akurat dan harus ditambahkan dengan 
gencar berinovasi sebagai bagian dari upaya menghadapi disrupsi yang 
diakibatkan oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan peran strategis public relations di lembaga pemerintahan 
dalam perspektif excellent in public relations. Lebih khusus lagi, dengan 
akan menjelaskan cara-cara di mana hubungan publik berkontribusi 
pada efektivitas lembaga pemerintahan. 

Pembahasan
Guna menghadapi kompetisi yang semakin ketat, derasnya gelombang 

disrupsi dan informasi, termasuk menjamurnya kehadiran informasi 
yang disajikan melalui berbagai platform media online yang dapat 
dinikmati oleh berbagai masyarakat, humas di lembaga pemerintahan 
biasanya sudah terstigmakan sebagai lembaga informasi dan komunikasi 
yang “kurang” dalam berbagai hal baik secara sumber daya manusia 
maupun infrastruktur. Fenomena ini membawa tantangan tersendiri 
bagi para praktisi humas di lembaga pemerintahan dalam menghadapi 
desakan revolusi informasi yang dapat menjadi tsunami komunikasi bagi 
lembaga apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana hal biasanya, 
humas di lembaga pemerintahan sering terjebak pada aktifitas-aktifitas 
rutin yang telah menjadi warisan “leluhur” para pendahulunya dalam 
mengerjakan tugas dan fungsi komunikasi dan telah menjadi “dosa 
turunan” bagi para pelaksana humas selanjutnya, seperti kegiatan kliping, 
protokol pimpinan, jamuan relasi bagi kegiatan pimpinan dan lembaga. 
Dimana paradigma seperti ini sesungguhnya masih ada, namun seiring 
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dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, humas 
di lembaga pemerintahan mau tidak mau harus dapat menyesuaikan 
dengan tuntutan akan dampak peralatan teknologi informasi yang dapat 
mempengaruhi persepsi, citra, dan reputasi lembaga. 

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang menuntut 
transparansi penyelenggaraan sistem pemerintahan pada semua jenjang 
lembaga pemerintah. Good governance and clean goverment sekarang 
bukan lagi slogan tetapi telah menjadi bagian dari pengimplementasian 
sistem penyelenggaran pemerintahan. Dalam kerangka menuju birokrasi 
modern, menghindari responsibility, akuntabel dan transparansi adalah 
keniscayaan. Tuntutan-tuntutan ini akan mendapat jawabannya ketika 
humas sebagai lembaga pemerintah yang melakukan manajemen 
komunikasi dan informasi terhadap publik pemangku kepentingan 
mampu mengambil peran sebagai komunikator, fasilitator, dan 
desiminator yang profesional dan andal. Tugas humas dalam perannya, 
pertama sebagai komunikator di lembaga pemerintahan bertugas:  1) 
berbicara ke khalayak internal dan eksterna lembaga dengan berperan 
menjadi seorang juru bicara lembaga, juru runding dalam negosiasi, 
juru lobi, dan protokol acara; 2) memediasi dengan perannya menjadi 
penghubung bagi lembaga dengan publiknya; dan 3) public counseling 
dengan perannya menjadi tempat konsultasi publik, melayani pengaduan 
publik, menyediakan informasi bagi publik tentang kebijakan, kegiatan, 
produk/jasa yang dihasilkan lembaga dalam rangka mendapatkan 
pengertian dan pemahaman dari publik. 

Kedua, penjabaran tugas humas di lembaga pemerintahan dalam 
perannya sebagai pembangun hubungan (fasilitator) memiliki tugas: 1) 
employee relations (menjalin hubungan baik dengan seluruh pegawai, 
melakukan koordinasi yang lintas sektoral, menyelenggarakan program 
komunikasi yang dapat meningkatkan ikatan bersama serta jaminan 
sosial, dan melakukan kunjungan/pertemuan pribadi dengan pegawai); 
2)  multicultural relations (menjalin hubungan yang baik dengan 
setiap anggota kelompok pegawai dalam lembaga yang berasal dari 
berbagai suku, agama, ras, hobi, dan lain sebagainya); 3) media relations 
(menyediakan informasi bagi media berupa visi-misi, kebijakan dan 
posisi lembaga, megatur wawancara antara pers dengan pimpinan, 
mengadakan konferensi pers, menyiapkan naskah-naskah terkait 
penyebaran informasi positif bagi publik); 4) community relations (terlibat 
aktif dalam aara penghargaan, mendukung kegiatan masyarakat sekitar, 
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membuat program pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat 
sekitar, dan sebagainya); dan 5) organisational relations (menjalin 
hubungan baik antarlembaga, birokrat, politisi, melakukan intelejen pada 
kebijakan dan kegiatan pemerintahan, menyikapi pernyataan terkait 
dengan isu-isu strategis lembaga). 

Dan terakhir, tugas humas dalam perannya sebagai pendukung 
manajemen (desiminator)  meliputi tugas: 1) sebagai konseling manajemen 
(mengikuti rapat-rapat penting pimpinan, mewakili lembaga dalam 
asosiasi lembaga, memberikan masukan mengenai cara penanganan 
komunikasi berikutnya, membantu pembuatan iklan layanan masyarakat, 
mengelola survey publik dan analisisnya; 2) sebagai yang menjalankan 
riset dan evaluasi lembaga (mengumpulkan dan mengorganisir umpan 
balik dari berbagai sumber, memonitor pemberitaan di media massa, 
memantau opini publik, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan humas); 3) sebagai programing (menetapkan skala prioritas 
pengendalian publik, pemilihan media, penentuan waktu dan isi pesan 
yang disampaikan, mengelola sponsorship, mengadakan pendidikan 
dan pelatihan bagi pimpinan dan staf kehumasan, dan mengurusi even 
perayaan hari jadi lembaga; dan 4) sebagai fungsi informasi (menyusun 
daftar publik, memetakan publik, membuat laporan kegiatan kehumasan 
lembaga secara berkala, pengdokumentasian, pengelolaan website dan 
media sosial sebagai sumber informasi bagi publik, dan sebagainya.

Ketiga fungsi humas di lembaga pemerintahan tersebut dilakukan 
terkait dengan situasi peran dan fungsi humas era sebelum “booming” 
nya perangkat canggih teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga hal 
diatas sesuai dengan impelementasi definisi humas dari Grunig dan Hunt 
(1984) yang mendefinisikan humas sebagai manajemen komunikasi 
antara organisasi dan publiknya. Untuk mengetahui sejauhmana 
mengenai peran strategis public relations dalam suatu organisasi dapat 
dilihat dari pemanfaatan tipologi yang disarankan Grunig dan Hunt 
(1984) sebagai preferensi terhadap penggunaan dimensi hubungan 
publik sebagai kerangka kerja analitis kegiatan kehumasan, termasuk 
di lembaga pemerintahan. Adapun peran strategis public relations di 
lembaga pemerintahan ditinjau dari strategi hubungan masyarakat 
terdiri atas: (a) komunikasi simetris-etis, (b) komunikasi dua arah, 
(c) komunikasi yang dimediasi, dan (d) kegiatan sosial. Selanjutnya, 
pengembangan strategis public relations tersebut dapat diidentifikasi 
menjadi empat model evolusi public relations yang sekarang terkenal 
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yaitu agen pers dan informasi publik yang lebih bersifat mengandalkan 
penggunaan informasi satu arah. Dan sisanya yaitu model asimetris yang 
terkait dengan persuasi serta model simetris yang berhubungan dengan 
dialog dan pembangunan hubungan yang menampilkan komunikasi 
dua arah baik untuk diseminasi maupun penelitian/umpan balik (Smith, 
2005). Maka dari itu, berdasarkan teori dan konsep Grunig dan Hunt 
tersebut, permasalahan peran humas di lembaga pemerintahan sudah 
menjadi lumrah berada pada tipologi yang bersifat satu arah sebagai agen 
komunikasi dan bersifat dua arah yang berperan sebagai fasilitator disaat 
melaksanan kegiatan jumpa pers dan pembuatan press release dengan 
merujuk pada paradigma tradisional model peran public relations.   

Ke depannya humas di lembaga pemerintahan harus mempunyai 
peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan 
akses informasi publik secara wajar. Adanya UU KIP, merupakan 
momentum bagi humas di lembaga pemerintahan untuk menjalankan 
fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan 
pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-
langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. 
Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk 
media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan 
pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak 
informatif, dan tidak membumi. Sampai saat ini, hampir setiap lembaga 
dan kantor pemerintah baik pada tingkat nasional maupun lokal memiliki 
bagian humas, walaupun peranan, fungsi dan posisinya dalam struktur 
organisasi masih belum jelas (Putra, 2008).

Untuk dapat mengimbangi situasi era disrutip ini, humas di 
lembaga pemerintahan memiliki tantangan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh 
keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap 
publik. Kondisi seperti ini tidak mudah untuk merubah perilaku para 
pemberi informasi (pejabat publik) yang bermentalkan “lebih senang” 
dilayani. Dengan adanya UU KIP pejabat publik harus melayani 
informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Dalam 
upaya memperjelas peran dan fungsi humas sebagai lembaga informasi 
dan komunikasi publik yang merujuk pada Grunig dan Hunt (1984) 
dapat dijelaskan bahwa dimensi pertama adalah komunikasi simetris-
etis, di mana faktor komunikasi simetris pada dasarnya berkaitan dengan 
keseimbangan tujuan komunikasi organisasi yaitu, apakah komunikator 
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mau melakukan perubahan dari sisi masing-masing atau tidak. Sehingga 
intinya, perpaduan kedua faktor ini tampaknya akan menyajikan peran 
dan posisi humas akan secara inheren etis jika mengikuti prinsip-prinsip 
model simetris dua arah. Selanjutnya, untuk dimensi kedua, komunikasi 
yang dua arah lebih mengandalkan pada proses dialog sebagai pananda 
kunci yang bersifat dialog “bertukar informasi” sehingga terjalin 
pemberdayaan komunikasi antara komunikator lembaga dengan audiens 
(masyarakat). Maka dari itu, humas sebenarnya telah diakui secara luas 
sebagai praktik komunikasi “yang dimediasi”. Komunikasi termediasi 
dikonseptualisasikan sebagai kegiatan hubungan masyarakat yang terjadi 
melalui media massa atau materi yang dimediasi. Dengan demikian, 
kegiatan humas yang terjadi melalui tatap muka dan media massa adalah 
kunci untuk menentukan sejauh mana komunikasi interpersonal dan 
komunikasi yang dimediasi dapat digunakan (Huang, 2001). Penggunaan 
tersebut terkait dengan efek terbatas yang dapat dimanfaatkan oleh 
humas bahwa kekuatan media minimal akan cenderung mengadvokasi 
komunikasi antarpribadi dan pada akhirnya untuk berbuat sesuatu 
tindakan komunikasi.

Untuk memperjelas keberadaan profesi Humas Pemerintah sekarang 
ini yang terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dikarenakan 
adanya tuntutan dan ekspektasi publik akan hak atas informasi (people 
right to know) dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia 
yang profesional di bidang kehumasan pemerintah (Government Public 
Relations/GPR) melalui rekruitmen tenaga humas pemerintah (THP) 
sejak 2017. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Sugiyanto, 
Sumartias, Yulianita, & Komala, 2016) yang menyebutkan bahwa GPR 
di Indonesia dibangun secara simetris dalam jaringan, idealis atau kritis 
sebagai bagian dari kompetensi individu, dan kinerja manajerial. Selain 
itu, GPR profesional di Indonesia juga didukung oleh peraturan dan 
kebijakan. Sehingga keberadaan GPR di Indonesia diatur oleh peraturan 
dan kebijakan pemerintah untuk menjadi lebih profesional. Berdasarkan 
hukum pelaksanaan tugas Government Public Relations (GPR) tercantum 
dalam Pasal 28F UUD 1945, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, dan PermenPAN Nomor : 30 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Artinya berdasarkan pijakan hukum tersebut, Humas 
harus mampu membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung 
pemerintah melalui berbagai inisiatif kehumasan. 
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GPR atau sering disebut dengan pranata Humas adalah pekerjaan 
yang bersifat fungsional yang dilakukan oleh seorang PNS/ASN yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan. 
Secara umum tugas pranata humas di lembaga pemerintahan adalah 
melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi: 
(1) Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan; (2) Pelayanan 
informasi; (3) Pelaksanaan hubungan kelembagaan; (4) Pelaksanaan 
hubungan personil; dan (5) Pengembangan pelayanan informasi dan 
kehumasan. Sedangkan menurut Wilcox et al. (2003) menyatakan 
bahwa ciri kegiatan public relations adalah (1) Disengaja. Hubungan 
masyarakat disengaja, bukan sembarangan; (2) Direncanakan. Ini 
terorganisir, bukan jangka pendek; (3) Kinerja. Hubungan masyarakat 
tidak dapat efektif kecuali didasarkan pada yang sebenarnya kinerja 
suatu organisasi; dan (4) Kepentingan umum. Ini memperkuat gagasan 
bahwa PR harus bermanfaat bagi organisasi dan kepada masyarakat 
umum (Theaker, 2004). Kondisi ini sejalan dengan pemerintah sebagai 
pelaksana pembangunan dan pengambil kebijakan yang membutuhkan 
corong dalam penyampaian informasi mengenai capaian dan kinerja 
kepada publik sasarannya. Selainitu juga, posisi masyarakat sebagai 
objek yang menikmati pembangunan dan pelaksana kebijakan juga 
harus mengetahui sumber informasi yang tepat dan terbuka sebagai 
implementasi kausalitas adanya Undang- undang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat atau 
sebalknya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meletakan paradigma baru bagi 
tata kelola kehumasan pemerintah seiring tuntutan penyelenggaraan 
pemerintahan yang mengarah kepada good governance. Dimensi 
keterbukaan, mudah akses, akuntabel dan transparan menjadi 
tuntutan penyelenggaran pelayanan kehumasan pemerintah. Untuk 
membangun pemerintahan yang sehat dan bersih dibutuhkan kritikan 
dan pendapat publik. Masyarakat dijamin haknya secara bebas untuk 
memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat. Komunikasi dua arah yang efektif akan menepis tindakan 
dan prasangka negatif masyarakat terhadap pemerintah serentak 
menumbuhkan perubahan-perubahan positif dalam tubuh pemerintah. 
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Ketangkasan humas menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai 
masukan bagi pimpinan instansi pemerintah akan mengarahkan 
keberpihakan setiap keputusan kepada kepentingan publik. Disini 
humas tidak saja tampil sebagai lembaga yang membangun citra positif 
tetapi lebih dari itu memberi andil dalam menciptakan penyelenggaraan 
sistem pemerintahan yang transparan dan populis. Dalam menangani 
informasi bagi masyarakat biasanya humas pemerintahan menghadapi 
berbagai kalangan pihak media dengan tampil pengemban informasi 
bagi kemajuan bangsa. Sebagai pengembang komunikasi lembaga 
pemerintahan, humas perlu mengupdate berbagai informasi. Selain itu, 
tugas humas lembaga pemerintahan biasanya menyampaikan informasi 
terkait dengan sifat pribadi (masalah profesionalisme PNS/ASN), 
kedinasan untuk dijelaskan ke masyarakat dengan tujuan untuk tidak 
menimbulkan resisten pada hasil koreksian dari berbagai pihak dan tidak 
mendiskriditkan permasalahan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan 
di masyarakat.

Dalam era keterbukaan informasi publik ini adalah sebaiknya humas 
dapat mensinergikan informasi publik, optimalisasi jaringan komunikasi 
dan informasi, membentuk opini publik melalui agenda setting lembaga 
pemerintahan, dengan tujuan dapat mempublikasikan semua kebijakan 
dan kinerja pemerintah seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung 
publik. Selain itu kebaradaan humas pemerintahan adalah dalam rangka 
pemenuhan hak tahu publik, mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam 
perumusan kebijakan publik, meningkatkan citra positif pemerintah, 
mampu menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada 
publik, dan mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan 
yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara 
yang benar. Sehingga peran strategis humas lembaga pemerintahan 
menurut (Tulung, 2015) adalah: (1) Credibility, yaitu mampu menjadi 
sumber informasi yang dipercaya media atau publik; (2) Context, 
yaitu mampu menyampaikan isi informasi sesuai dengan karakteristik 
khalayak sasaran dan media; (3) Clarity, yaitu mampu menyampaikan 
informasi yang akan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dimengerti oleh publik dan media; (4) Continuity, yaitu memiliki 
kemampuan melakukan layanan informasi publik yang diberikan secara 
terus menerus kepada publik atau media; dan (5) Channel, yaitu mampu 
menggunakan berbagai macam saluran yang mudah diakses oleh publik 
atau media.
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Peran strategis humas di era digital ini adalah intinya humas harus 
dapat dihubungi kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan 
platform digital yang sudah disediakan oleh lembaga berdasarkan 
perkembangan teknologi informasi sekarang ini yaitu era 4.0 dan menjelang 
5.0. selanjutnya, keberadaan humas di lembaga pemerintahan dalam 
menyampaikan informasi kepada masyarakat apabila mengindikasikan 
pada capaian “negatif ”, maka humas pemerintahan sering menjadi 
“bahan pelampiasan” bagi kalangan media untuk mengetahui lebih 
lanjut penyebab situasi dan kondisi keterpurukan capaian lembaga. 
Akibatnya humas sering babak belur apabila tidak memiliki amunisi 
yang cerdas dalam menghadapi permasalahan komunikasi dan informasi 
yang terjadi. Selama ini langkah tradisional strategis yang cepat dan 
biasa dilakukan oleh humas pemerintahan ketika mendapatkan suatu 
informasi baik positif maupun negatif dilakukan dengan cara jumpa 
pers dalam rangka memberikan keterangan informasi yang lebih valid 
(mengklarifikasi) dan harus disampaikan oleh pimpinan tertinggi 
yang menguasai persoalan yang menjadi trending topic di masyarakat. 
Tampilnya pimpinan lembaga merupakan perlu dilakukan dalam rangka 
menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan dan nilai kepercayaan 
yang diberikan masyarakat kepada lembaga melalui informasi yang 
dikemas, diolah dan dipublikasikan oleh kalangan media. 

Pelaksanaan jumpa pers merupakan gaya profesional humas yang 
masih “tradisional” dan ampuh untuk membungkam kalangan media. 
Namun demikian, model yang cocok dengan keadaan era digital seperti 
sekarang ini yang serba cepat, terbuka, dan tidak terbatas keberadaan 
humas profesional harus mulai dapat meninggalkan model komunikasi 
satu arah (asimetris) dan berubah ke model dua arah timbal balik 
(simetris). Model ini berisi deskripsi teknik-teknik berkomunikasi 
antara humas dengan publiknya yang mengandung dua dimensi yakni 
arah komunikasi dan keseimbangan komunikasi. Arah komunikasi 
menyangkut perilaku komunikasi apakah monolog yang bersifat 
menyebarkan informasi atau dialog yang bersifat pertukaran informasi. 
Sedangkan keseimbangan komunikasi berkaitan dengan posisi seimbang 
atau tidaknya komunikasi yang dibangun antara lembaga dan publiknya.

Menurut Fawkes (2004), Grunig dan Hunt (1984), dan Harrison 
(2009), model ekselen adalah model ideal karena membangun diaog 
secara penuh dengan publik serta fokus pada upaya membangun 
hubungan dan pemahaman bersama. Publik bukan penerima yang pasif 
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tetapi juga dapat berubah peran sebagai subyek. Model ini menyaratkan 
humas berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan juga 
menyuarakan aspirasi publik dan media. Humas berupaya agar suara 
publik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah 
keputusan yang diambil menyangkut kebijakan pembangunan harus 
melalui proses mendengarkan pihak-pihak lain. Ini berarti humas harus 
menyediakan informasi publik secara terbuka mencakup kesuksesan dan 
kegagalan. Informasi tentang kegagalan atau kekurangan disampaikan 
dengan alasan-alasan penyebab dan langkah-langkah yang sedang dan 
akan dilakukan untuk mengatasinya dengan kata lain base on data. Oleh 
karena itu humas di lembaga pemerintahan dituntut untuk menyediakan 
saluran-saluran komunikasi yang memadai untuk menerapkan 
komunikasi ekselen sebagai komunikasi ideal dalam membangun 
kinerjanya. Di tengah arus teknologi informasi yang tak terbendung 
dengan drastisnya peningkatan masyarakat “melek teknologi”, humas 
harus responsif menyediakan saluran-saluran komunikasi yang tidak 
hanya konvensional tetapi juga online. Penggunaan saluran-saluran 
virtual menjadi keniscayaan bagi humas di lembaga pemerintahan. 
Informasi yang berasal dari hasil diskusi-diskusi publik di ruang virtual 
dengan menggunakan jejaring sosial membuat sebuah isu begitu cepat 
beredar sehingga menuntut kepekaan humas untuk meresponnya.

Maka dari itu, peran strategis humas di era digital ini harus 
dapatmenghadirkan seorang humas itu yang multi talenta. Artinya 
kualifikasi dasar humas merupakan ahli komunikasi tetapi juga dituntut 
harus dapat mengoperasionalisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait 
dengan teknologi informasi yang mendukung pada aspek marketing 
yang dapat menjual branding personal, produk, dan lembaga di benak 
pikiran masyarakat. Sehingga secara praktsnya bedanya peran humas era 
digital dengan konvensional adalah dalam hal penggunaan mediumnya 
dan pendekatan komunikasinya. Adapun yang dimaksud dengan Digital 
PR adalah salah satu strategi yang menggabungkan PR strategi dengan 
konten marketing PR yang terkait dengan social media sebagai saluran 
dan sekaligus audiensnya. 

Untuk humas di era digital cara mengukur kinerja profesional 
humas digital ini sangat mudah karena informasi data sudah terkumpul 
dengan baik (big data). Penilaian evaluasi tersebut dapat dikategorikan 
dengan cara short term dengan indikatornya adalah impression dari 
publik, reach audiens, biaya yang dikeluarkan selama kegiatan publikasi 
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melalui online. Apabila penilaiannya dengan kategori long term maka 
indikatornya yang jelas dapat dilihat adalah dari engagment media online 
seperti tampilan fanpage, jumlah view, follower, dan respon yang terjadi.  
Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK) yang dilakukan oleh humas sebenarnya merupakan sebagai sarana 
sinergitas yang dibangun oleh lembaga dengan publiknya dalam rangka 
memperoleh pemahaman dan kepercayaan tentang konten informasi 
yang positif sebagai wujud moral action di masyarakat. Lebih jauhnya lagi, 
peran strategis Humas di lembaga Pemerintahan dalam memanfaatkan 
TIK sebagai sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam menjalin 
kebersamaan dan keberagaman untuk mewujudkan bhinneka tunggal 
ika. Dimana peran dan fungsi Humas Pemerintah dapat memberikan nilai 
tambah melalui penyajian konten positif untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi arus perubahan nilai 
sosial budaya dari gelombang era globalisasi yang semakin kuat dan 
bersifat menghipnotis.

Kini keberadaan digital PR tidak bisa ditinggalkan dengan program 
komunikasi di suatu lembaga. Hal ini seiring dengan penetrasi peralatan 
komunikasi yang semakin serba canggih yang dimiliki oleh publik dalam 
mengadakan interaksi dan komunikasi dengan berbagai publik. Di sisi 
lain dengan kepemilikan alat komunikasi berupa mobile phone dan 
smartphone yang melebihi jumlah penduduk Indonesia menandakan 
bahwa masyarakat sekarang sudah terpapar oleh teknologi informasi 
dan komunikasi sehingga bisa menghasilkan bentuk masyarakat yang 
kritis atau egois. Kondisi ini juga menyebabkan positioning media 
berubah dan bertransformasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat yang semakin dimanjakan oleh “teknologi” dalam 
mendapatkan suatu informasi. 

Keberadaan digital PR yang bertransformasi menjadi channel-channel 
komunikasi online semakin bertambah seperti website, blog, video blog, 
twitter, line, facebook, linked, dan sebagainya yang membuka peluang-
peluang baru untuk membentuk citra, persepsi, dan brand bagi suatu 
lembaga. Adanya kebiasaan komunikasi yang berubah menyebabkan sifat 
komunikasi yang kompleks dan menjadi alasan digital PR dibutuhkan 
oleh praktisi/pelaku PR di berbagai lembaga. Alasan nya adalah bahwa 
kegiatan online itu membutuhkan informasi secara detik atau menit 
harus dapat dipenuhi sebagai bagian dari capaian kebutuhan informasi 
publik yang setiap saat harus memberikan informasi ke berbagai media 
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yang beragam. Dan tantangan sekarang bagi humas di era digital ini 
ternyata korporasi media telah dikuasai oleh “politisi” yang berafiliasi 
dengan kelompok tertentu yang menyebabkan dalam proses dan hasil 
pemberitaan bisa berbeda dengan yang diinginkan oleh humas yang bisa 
berupa nilai pemberitaan yang dapat dianalogikan memiliki nilai A, A+ 
bahkan B. Sehingga peran strategis humas di era digital apalagi berfungsi 
sebagai juru bicara harus siap-siap menerima pengaduan secara hukum 
karena telah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) dalam menyampaikan informasi. Padahal posisi humas 
bukan yang menentukan kebijakan namun tetap saja mendapatkan untuk 
dilaporkan ke lembaga hukum. 

Pada akhirnya humas di lembaga pemerintahan harus bisa membuka 
akses komunikasi dua arah antara pemerintah dan publiknya serta harus 
bisa menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai bahan masukan 
untuk pemerintah agar keseluruhan peyelenggaraan pemerintahan 
adalah jawaban atas kebutuhan dan tuntutan publik secara berimbang, 
terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, humas harus 
langsung tampil dan tidak ragu-ragu dengan tetap mempertimbangkan 
aspek etika profesi dalam menyampaikan suatu informasi sehingga 
masalah tersebut tidak begitu “liar” berada di masyarakat. Dengan 
hadirnya beberapa media sosial dan media networking di internet seperti 
blog, Facebook, Twitter, Myspace, Linkedin, Geogle Plus dan yang lainnya 
telah menjadi alat interaksi, diskusi dan pembentuk opini publik yang 
dapat berpengaruh membentuk opini publik dan mendorong perilaku 
sosial tertentu.

Penutup
Humas pemerintah harus melakukan perubahan pendekatan dalam 

bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik yaitu dengan cara 
meninggalkan peran pasif – reaktif menjadi proaktif, dan interaktif. 
Adapun peran strategis humas di era digital adalah menjalankan peran 
sebagai inisiator, komunikator, negosiator, mediator, dan fasilitator 
yang dapat membuka komunikasi simetris serta memfasilitasi seluruh 
perkembangan aspirasi publik sebagai bagian dari penguatan sistem 
lembaga komunikasi dan informasi dalam mewujudkan komitmen 
tampilnya humas yang profesional, cerdas, dan multi talenta dalam 
membangun komunikasi simetris dengan publiknya.
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