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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 Kajian Teori 

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan 

tinjauan para ahli / kerangka teoritis yang berkenaan dengan penelitian yang 

diteliti, dapat dijabarkan sebagai berikut : 

2.1.1 Hubungan Masyarakat (Humas) 

2.1.1.1 Definisi Humas 

Karena ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kemunculan 

humas dalam organisasi, maka beberapa organisasi besar kadang-kadang 

hanya mempunyai depertemen atau bagian humas yang kecil. Bahkan para 

praktisi sendiri tidak sepakat dalam hal seperti apa struktur dan tempat terbaik 

untuk fungsi humas di berbagai tipe organisasi. Konsekuensinya, bagian 

humas internal dibuat secara timbal-sulam agar sesuai dengan organisasi dan 

situasi khususnya, terutama agar sesuai dengan harapan pimpinan.
9
  

Aktivitas Humas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi 

timbal balik (to way communicatin) antara perusahaan atau suatu lembaga 

dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan 

dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi 

barang atau pelayanan jasa, dan sebagainya demi kemajuan perusahaan atau 

citra positif bagi lembaga bersangkutan. Jadi, kegiatan humas tersebut sangat 

erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari 

masyarakat.
10

  

Pada dasarnya aktivitas Humas meliputi kegiatan mulai dari 

pembenahan organisasi itu sendiri sehingga kegiatan yang bersifat 

membangun atau menciptakan citra perusahaan yang positif dimata publiknya. 
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Secara struktural, humas merupakan kegiatan integral dari suatu lembaga atau 

organisasi. 

Humas merupakan salah satu fungsi manejemen yang bersifat melekat 

pada perusahaan (corporate management fuction). Itu berarti bagaimana 

humas dapat berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik (to way 

communicatin) dengan menciptakan saling mengerti (mutual understanding), 

saling menghargai (mutual appeciation), saling mempercayai (mutual 

confidence), menciptakan (good will), memperoleh dukungan publik (public 

support), dan sebagainya demi terciptanya citra positif bagi suatu lembaga 

atau perusahaan (corporate image). 

Secara struktural, fungsi humas didalam sebuah organisasi merupakan 

bagian integral yang tidak dapat dipisahkn dari suatu kelembagaan atau 

oranisasi. Dalam mengatasi masalah humas akan menjalankan fungsinya yaitu 

kepentingan menjaga nama baikdan citra organisasi atau persahaan agar 

organisasi atau perusahaan selalu dalam posos yang menguntungkan. Salah 

satu metode yang digunakan adalah dengan cara-cara edukatif, informatif 

yang mengandung arti suatu ajakan atau himbauan bukan berupa paksaan.
11

 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan 

sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Humas dalam melaksanakan 

manajemen kehumasan, membangun citra atau nama baik lembaga, organisasi 

atau produk yang diwakilinya. 

Humas adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang 

membantu mencapai tujuan sebuah organisasi, membantu mendefenisikan 

filosofi serta memfasilitasi perubahan organisasi. Humas berkomunikasi 

dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk 

mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara 

tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Humas merupakan perantara 

antara pimpinann dengan publiknya, baik dalam upaya membina hubungan 

masyarkat internal maupun eksternal. Sebagai publik mereka berhak 
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mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas, program kerja dan rencana-

rencana usaha suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan keadaan, 

harapan-harapan, keinginan-keinginan publik sebagai sasarannya. 
 

Dari defenisi di atas maka dapat disimpulkan Humas merupakan 

seseorang yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan baik secara internal 

maupun eksternal dan mampu untuk menganalisis, menasehati dan 

mempunyai wawasan yang luas untuk meningkatkan suatu lembaga kepada 

masyarakat umum, adapun ciri-ciri humas itu sendiri: 

1.  Komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah sacara timbal balik. 

2. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari atas penyebaran informasi 

penggiatan persuasi dan pengkajian pendapat umum. 

3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas 

menginduk. 

4. Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak 

di luar organisasi. 

5. Efek yang diharapakan adalah terbinanya hubungan yang harmonis 

antara organisasi dan khalayak. 

Public Relations/Humas melakukan kampanye melalui komunikasi 

dua arah dan menyampaikan pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta strategi 

komunikasi persuasif public secara ilmiah (scientific pesuasive). Untuk 

kebenaran informasi diperhatikan untuk membujuk public agar mau bekerja 

sama, bersikap terbuka sesuai harapan organisasi. Dalam hal ini masalah 

feedback dan feedfoward dari pihak publik diperhatikan, serta berkaitan 

dengan informasi mengenai khalayak di perlukan sebelum melaksanakan 

komunikasi. Maka kekuatan, membangun hubungan (relationship) dan 

pengambilan inisiatif selalu di dominasi oleh si pengirim (sourcer).
12
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2.1.1.2 Ciri-ciri Humas 

Ciri-ciri dan fungsi sangat erat kaitannya, fungsi atau dalam bahasa 

Inggris fuction, sumber pada perkataan bahasa latin, factio yang berarti 

penampilan, perbuatan pelaksanaan atau kegiatan. Dalam kaitannya dengan 

Humas dalam suatu instansi berfungsi apabila humas itu menunjukkan 

kegiatan yang jelas, yang dapat dibebaskan dari kegiatan lainnya. Berfungsi 

atau tidaknya humas dalam organisasi dapat diketahui dari ada tidaknya yang 

menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas adalah: 

1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik. 

2. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan 

oleh manajemen suatu organisasi. 

3. Publik yang menjadi sasaran kagiatan Humas adalah publik 

internal dan eksternal.
13

  

Operasional humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publik yang mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik 

yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. 

2.1.1.3 Tujuan, Tugas dan Fungsi Humas 

2.1.1.3.1 Tugas Humas 

Menurut Frank Jefkin, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Harris 

Munandar ada enam butir tujuan humas, yaitu : 

a. Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan 

dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan perusahaan. 

b. Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. 

c. Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai 

perusahaan kepada masyarakat luas dalam rangka mendapat 

pengakuan. 
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d. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta 

membuka pasar-pasar baru. 

e. Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan 

khalayak.
14

 

Menurut Rosady Ruslan, tujuan utama humas adalah 

“mengembangkan atau membangun hubungan yang baik, tidak hanya dengan 

pers, tetapi dengan berbagai pihak diluar atau kalangan terkait”. Jadi tujuan 

humas itu sendiri adalah niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan 

senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain. 
15

 

2.1.1.3.2 Tugas Humas 

Menurut F. Rachmandi tugas humas adalah : 

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas informasi atau 

pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambaran kepada public, 

sehingga public mempunyai pengertian yang benar tentang hal 

ikhwal lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan. 

b. Memonitoring, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta 

pendapat umum. 

c. Memperlajari dan melakukan analisis reaksi public terhadap 

kebijakan lembaga maupun segala macam pendapat. 

d. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan 

media massa untuk mendapatkan public favour, public opinion, 

dan perubahan sikap. 
16
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2.1.1.3.3 Fungsi Humas 

Fungsi utama humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal 

maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkann 

motivasi dan partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau 

opini public yang menguntungkan bagi organisasi. 

Fungsi humas juga dikemukakan dalam konsep fungsional humas 

yang dikemukakan oleh Scott M. Cultip dan Alan center yang kemudian 

dikutip dan diterjemahkan oleh Onong Uchjana memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari 

public-public suatu organisasi, sehingga suatu kebijakan beserta 

opreasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan public-publik tersebut. 

b. Menasehati dan manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijakan dan operasional untuk dapat diterima secara maksimal 

oleh public. 

c. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan operasional organisasi. 
17

 

Fungsi Humas yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan 

instrument yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan 

budaya organisasi  dan susasana kerja yang kondusif. Kegiatan-kegiatan 

tersebut haruslah dilakukan secaa berkesinambungan dan menyeluruh. 

Berkesinambungan berarti harus dilakukan dengan konsisten dan istiqomah, 

menyeluruh mempunyai arti kegiatan ini membutuhkan keterlibatan seluruh 

individu dalam organisasi sesuia dengan tugasnya masing-masing. Disini 

komunikasi dan kerjasama sangat vital dalam pencapaian tujuan humas, yaitu 
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meciptakan opini public yang menguntungkan dan mendukung kebijakan-

kebijakan organisasi. 

Jadi BPPMKB memiliki tujuan, tugas dan fungsi dari humas setiap 

kegiatannya. Salah satunya yaitu mengkampanyekan program KB kepada 

pasangan usia produktif di Kota Pekanbaru. 

Fungsi humas menurut Cutlip & center and Candflield dalam Ruslan 

pada bukunya “manajemen Humas dan Manajemen komunikasi (konsep dan 

aplikasi)” fungsi humas yaitu: 

a. Menunjang aktivitas utama manejemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi) 

b. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

c. Mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang di 

wakilinya atau sebaliknya. 

d. Melayani keinginan publik dan memberi sumbang saran kepada 

pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama. 

e. Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur 

arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publik atau 

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.
18

 

 

Ada berbagai macam model-model Humas yang dikemukakan oleh 

berbagai macam pakar, dengan perspektif yang berbeda, untuk keperluan 

tulisan ini ada beberapa model yang perlu penulis kemukakan antara lain: 

a.   Press Agentry Model (Model Keagenan Press atau Model Propaganda) 

Model ini menggambarkan program-program Humas dengan tujuan tunggal 

untuk memperoleh publisitas melalui media massa yang menguntungkan 

(favorable) organisasi, kebenaran dari informasi yang disampaikan menjadi 
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tidak penting. Menurut Gruning (1992) praktisi yang mempraktikan model ini 

sering dipandang tidak lebih seekdar flack. 

b. Public Information Model (Model Informasi Publik). Model ini 

menggambarkan kegiatan Humas bertujuan untuk penyebaran  informasi 

kepada public. Praktisi yang mempraktikan model ini sering dijuluki media 

dan membuat press release sesering mungkin. Namun demikian berbeda 

dengan model press agentry, dalam model ini praktisi sudah 

mempertimbangkan pentingnya dalam informasi. 

c.   Two Way Model (Model Asismetris dua arah). Model ini  sudah lebih 

canggih dari kedua model sebelumnya. Praktisi Humas yang mempraktikan 

model ini menggunakan hasil riset untuk mengembangkan pesan-pesan 

sekitarnya lebih mudah untuk membujuk publik agar publik berpikir, bersikap 

dan bertindak sesuai dengan harapan-harapan organisasi. Model ini disebut 

juga sebagai model persuasi ilmiah yang menggunakan hasil-hasil penelitian 

tentang sikap, misanya untuk merancang pesan. 

d.   Two Way Symeirical Model (model simetris dua arah). Model ini 

menggambarkan sebuah model Humas yang beroperasi berdasarkan penelitian 

dan menggunakan komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan 

pemahaman dengan public strategic. Model ini menekankan pentingnya 

sebuah perubahan perilaku organisasi untuk merespon tuntutan public. 

Dengan kata lain Humas dalam sebuah organisasi disamping berfungsi untuk 

mempersuasi public juga berfungsi untuk membujuk pengelola organisasi.  

Model Simetris dua arah, menggambarkan sebuah model public 

relations/Humas, menekankan pentingnya sebuah perubahan perilaku 

organisasi untuk tuntutan public. Dengan kata lain, public relations/Humas 

dalam suatu organisasi disamping untuk mempersuasi public juga berfungsi 

untuk membujuk pengelola organisasi. Model public relations inilah yang 

paling etis dan bisa diterima secara sosial. 

Disamping model di atas penelitian ini menggunakan Cybernetic 

Model.  Model merupakan studi regulasi dan kontrol dalam sistem yang 
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menekankan pada sifat feedback umpan balik. Cybernetics Model 

berhubungan dengan cara-cara system menggunakan output untuk menaksir 

efek dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Proses regulasi system 

melalui feedback meliputi beberapa aspek. Sistem harus punya jalur penuntun 

kendali, pusat kendali harus tahu kondisi lingkungan untuk merespon. Pusat 

harus punya sentivitas pada aspek lingkungan bagi pencapaian tujuan.
19

 

 

Model Komunikasi Public Relations (Model Two Way Asymmetrical) 

             Communication with 

     Persuasive aim 

  

 

  

 Feedback From or 

Feedforward about public.  

Gambar. 1 

 

Tahapan model ini. Public Relations/Humas melakukan kampanye 

melalui komunikasi dua arah dan menyampai pesan-pesan berdasarkan hasil 

riset serta strategi komunikasi persuasif public secara ilmiah (scientific 

pesuasive). Untuk kebenaran informasi diperhatikan untuk membujuk public 

agar mau bekerja sama, bersikap terbuka sesuai harapan organisasi. Dalam hal 

ini masalah feedback dan feedfoward dari pihak publik diperhatikan, serta 

berkaitan dengan informasi mengenai khalayak di perlukan sebelum 

melaksanakan komunikasi. Maka kekuatan, membangun hubungan 

(relationship) dan pengambilan inisiatif selalu di dominasi oleh si pengirim 

(sourcer).
20

 Humas merupakan bagian dari proses perubahan dan pemecahan 
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masalah dalam organisasi yang dilakukan secara ilmiah Menurut Cutlip dan 

Center ada 4 proses kerja humas yaitu: 

1. Pengumpulan Fakta 

Tahap pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau 

pengetahuan, opini dan sikap perilaku pihak-pihak yang terkait 

dengan dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijaksanaan 

organisasi. Pada dasarnya ini adalah fungsi inteligen organisasi. 

Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses 

pemecahan masalah dengan menentukan “Apa yang sedang terjadi 

saat ini?” 

2. Perencanaan dan Pemograman 

Informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan 

untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi tujuan, 

tindakan dan komunikasi, taktik, dan sasaran. Tahap ini akan 

mepertimbangkan temuan dalam rangka dalam membuat kebijakan 

dalam program organisasi. Tahap kedua ini akan menjawab 

pertanyaan “Berdasarkan apa yang kita tahu tentang situasi, dan apa 

yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ubah dan apa yang 

harus kita katakan?” 

3. Pelaksanaan dan Komunikasi 

Tahap ketiga adalah mengimplementasikan program aksi dan 

komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk 

masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. 

Pertanyaan didalam tahap ini adalah “Siapa yang harus melakukan 

dan menyampaikan, dan kapan, dimana, dan bagaimana caranya?” 

4. Evaluasi Program 

Tahap terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas 

persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan 

dilakukan sembari program diimplementasikan, dan didasarkan 

pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu 
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berhasil atau tidak. Program akan dilanjutkan atau dihentikan 

setelah menjawab pertanyaan “Bagaimana keadaan kita sekarang 

atau seberapa baik tahap yang telah kita lakukan?”. 

 Untuk menjalankan peranan seorang Humas harus mempunyai daya 

cipta didalam melaksanakan kerjanya, ia harus memiliki pengertian dasar 

yang luas tentang kekuatan-kekuatan sosial ekonomi yang erat hubungannya 

dengan kehidupan publik. Baik sebagai individu maupun sebagai Kegiatan 

utama dari humas dalam mewakili top managemen suatu lembaga atau 

organisasi merupakan bentuk kegiatan two way communication adalah ciri 

khas dari fungsi dan peranan humas. Hal ini tersebut dikarenakan salah satu 

tugas humas bertindak sebagai narasumber informasi (source of information) 

dan merupakan saluran informasi (channel of information).  

Fungsi dari Humas menurut Ruslan adalah:  

a. Sebagai Comunicator atau penghubunga antara organisasi atau 

lembaga yang mewakili publiknya. 

b. Relationship, yaitu kemampuan humas yang membangun 

hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan 

publik internal dan eksternal. 

c. Peran Back up manajemen, yakni sebagai pendukung dalam 

fungsi manajmen organisasi atau perusahaan. 

d. Membantu Good Image Maker, artinya peranan humas berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.
21

 

 

2.1.2 Kampanye 

2.1.2.1 Pengertian kampanye 

Sering terjadi kerancuan pengertian atau istilah kampanye yang 

disamakan dengan propaganda, dan secara operasional keduanya adalah sama-

sama melakukan kegiatan komunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan 
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tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. 

Bedanya : 

Pertama istilah propaganda terlebih dulu dikenal dalam kegiatan 

komunikasi  yang dirancang untuk jangka panjang, misalnya dalam bidang 

kegiatan ajaran keagamaan, politik hingga kepentingan propaganda militer 

melalui komunikasi searah.  

Sedangkan kedua, konsep kampanye yang lahir kemudian dan 

melakukan kegiatan komunikasi secara terencana yang lebih moderat, 

terbuka, toleran, dengan waktu terbatas atau jangka pendek, dan program yang 

jelas, persuasive serta dapat di identifikasikan secara jelas melalui sumbernya 

(komunikator) dan selalu berkonotasi positif.
22

  

Pengertian secara umum tentang istilah kampanye yang dikenal sejak 

1940-an adalah kampanye secara umum menyampaikan suatu kegiatan yang 

bertitik tolak untuk membujuk. Telah banyak  dikemukan beberapa ilmuwan, 

praktisi komunikasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Leslie B. Snyder (2002) 

Secara garis besar bahwa kampanye komunikasi merupakan 

aktifitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung 

ditujukan khalayak tertentu, pada periode waktu yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. P faudan Parrot (1993) 

Bahwa suatu kampanye yang secara sadar, menunjang dan 

meningkatkan proses pelaksanaan yang terencana pada periode 

tertentu untuk bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran 

tertentu. 

c. Rogers dan storey (1987) 

Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan 

komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan 
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dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara 

berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. 

 

d. Raja sundaram (1981) 

Suatu kampanye merupakan koordinasi dari berbagai perbedaan 

metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada 

permaslahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam 

kurun waktu tertentu.
23

  

Kegiatan-kegiatan kampanye : 

a. Adanya aktivitas proses komunikasi kampanye untuk 

mempengaruhi khalayak. 

b. Untuk membujuk dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi. 

c. Ingin menciptakan efek atau dampak tertentu seperti yang 

direncanakan. 

d. Dilaksanakan dengan tema spesifik dan narasumber yang jelas. 

e. Dalam kurun waktu tertentu atau telah ditetapkan, dilaksanakan 

secara terorganisasi dan terencana baik untuk kepentingan kedua 

belah pihak atau sepihak.
24

 

2.1.2.2 Jenis-jenis kampanye 

 Aktivitas komunikasi dalam berkampanye biasanya berkaitan dengan 

suatu kepentingan dan tujuannya apa, siapa khalayak sasarannya, dalam 

rangke kegiatan apa, untuk membujuk dan memotivasi khalayak?. Dalam 

berbagai kegiatan tersebut, terdapat beberapa jenis program kampanya yang 

dilaksanakan secara prinsip merupakan kegiatan yang bertitik tolak 

memotivasi atau membujuk, dan mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis 

kampanye kegiatan menjual produk, kandidat dan ide atau gagasan perubahan 

soaial, yaitu sebagai berikut: 
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1. Product - Oriented Compaigns 

Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk dan biasanya 

dilakukan dalam kegatan komersial kempanye promosi pemasaran 

suatu peluncuran produk baru. Sedangkan kampanye PR bertujuan 

untuk membangun citra positif perusahaan melalui program 

kepedulian dan tanggung jawab soaial. 

2. Candidate – Oriented Compaigns 

Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk 

kepentingan kempanye politik, dan misalnya kampanye pemilu 

dalam era reformasi tahun 2004 lalu, untuk kampanye caleg (calon 

legislatif atau anggota DPR/MPR), serta kampanye pilpres- capres 

dan cawapres (pemilihan calon persiden dan wakil presiden) hingga 

jabatan publik lainnya yang berupaya meraih dukungan yang 

sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kampanye pilitik, 

serta kampanye komunikasi pemasaran dan periklanan atau 

menggunakan teknik-teknik kampanye PR dalam jangka waktu 

relatif pendek, 3 - 6 bulan dengan dukungan dana yang cukup besar 

untuk pengeluaran periklanan komersial, publikasi dan biaya 

perjalanan kampanye beraudiensi dengan para pendukungnya di 

berbagai lokasi yang tersebar di nusantara 

3. Ideoligical or Cause - Oriented Compaigns 

Jenis kampanye ini berorientas yang bertujuan bersifat kasus dan 

berdimensi perubahan sosial, misalnya kegiatan kampanye 

nonkomersial, Anti HIV/AIDS, Anti narkoba, program keluarga 

berencana nasional (KBN), Sadar bayar pajak,dan hingga 

kampanye Kadarkum (kampanye sadar hukum), pelestarian 

lingkungan alam dan hudup sebagainya.
25
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2.1.2.3 Pelaksanaan Fungsi Humas Dalam Mengkampanyekan Program 

Keluarga Berencana 

Tujuan sentral humas adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian 

sasaran (target) yaitu masyarakat. Menurut Effendy dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktek istilah Hubungan Masyarakat yang di singkat 

Humas sebagai terjemah dari istilah Public Relations .
26

 Dengan pengertian 

bahwa sasaran kegiatan adalah khalayak dalam (Internal Public) dan 

khalayak keluar (Eksternal Public) yang merupakan sasaran Public  

Relations. 

Dengan demikian dalam suatu instansi dibutuhkan Hubungan 

Masyarakat (Humas) yang mempunyai fungsi menjembatani antara suatu 

instansi dengan publiknya. Didalam perannya diharapkan Humas menjadi 

mata dan telinga, serta tangan kanan bagi top manajemen dari 

organisasi/lembaga. 

Keberadaan humas di sebuah perusahaan mempunyai tujuan yaitu 

sebagai upaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan 

publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan 

informasi dan merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. 

Pendekatan BPPMKB  dalam mengkampanyekan program keluarga 

berencana antara lain : 

1. Pendekatan kemasyarakatan (community approach). 

Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta 

masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara 

berkelanjutan. 

2. Pendekatan koordinasi aktif (active coordinative approach). 

Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan 

pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang 

dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan 

dengan menerapkan kemitraan sejajar. 
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3. Pendekatan integrative (integrative approach) 

Memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat 

mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua 

masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat 

pada semua pihak. 

4. Pendekatan kualitas (quality approach). 

Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan 

(provider) dan penerima pelayanan (klien) sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

5. Pendekatan kemandirian (self rellant approach) 

Memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan 

masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran 

dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional. 

6. Pendekatan tiga dimensi ( three dimension approach). 

Strategi tiga dimensi program kb sebagai pendekatan program kb 

nasional. Strategi ini diterapkan atas dasar survei terhadap 

kecenderungan respon pasangan usia subur (PUS) di Indonesia 

terhadap ajakan (KIE) untuk berkb.  

 

2.2  Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Gunawan, Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan judul 

skripsi “Strategi Humas BKKBN Dalam Mensosialisasikan 

Program Keluarga Berencana Di Provinsi Riau”, tahun 2006. 

Dalam menganalisi data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan 

dilapangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Humas BKKBN Riau dalam mensosialisasikan Program KB tidak 

bekerja sendiri, Humas memerlukan peran komunikator baik dari 
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internal maupun eksternal. Penelitian ini terfokus kepada strategi 

humas dalam mensosialisasikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana, Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dengan judul “Perananan 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonoi Masyarakat Di 

Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota 

Pekanbaru”, tahun 2006. Dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun factor 

pendukung terlaksananya program tersebut adalah dari 

pemerintahan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah bahkan dari BPPMKB dan kelurahan dalam mensukseskan 

program yang dilaksanakan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Heni  Gusti Randa Putri, 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Dengan judul “Strategi Binmas Kepolisian Sektor Bukit Raya 

Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Kampanye Anti Narkoba”, 

tahun 2008. Hasil dari penelitian ini melakukan Strategi Binmas 

Polsek Bukit Raya dalam mensosialisasikan kampanye anti 

narkoba, bahwa strategi komunikasi yang diterapkan bidang humas 

ini cukup berhasil. Dari hasil penelitian, di buat beberapa 

kesimpulan bahwa Humas Polsek Bukit Raya membuat tahapan-

tahapan tersebut terbagi atas 4 yakni pengumpulan data, perumusan, 

implementasi, dan evaluasi. Dilihat dari implementasinya, strategi 

yang diterapkan lebih sering menggunakan penyuluhan dan 

mensosialisasikan kampanye anti narkoba ketimbang media cetak. 

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penulis lakukan yaitu 

penelitian tersebut membahas mengenai strategi dan peran humas dalam 

melakukan sosialisasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai 

pelaksanaan fungsi humas dalam mengkampanyekan program. Disini kita 
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dapat mengetahui pelaksanaan fungsi humas seperti apa yang dilakukan 

BPPMKB dalam mengkampanyekan program KB di Pekanbaru. Setiap 

pasangan usia produktif harus mengikuti program KB agar mengurangi 

populasi penduduk. Dengan penyuluhan dan kampanye yang baik, maka akan 

terciptanya citra positif. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama menitik 

beratkan pada strategi humas dan fungsinya. 

2.3 Kerangka Pikir 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan penafsiran serta 

memudahkan pemahaman tentang kerangka pikir atau istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah yang 

berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Pengumpulan fakta 

Merupakan salah satu tahap mencari dan mengumpulkan fakta atau 

data sebelum melakukan tindakan, yang di jadikan dasar dalam penentuan 

sebuah permasalahan di BPPMKB Kota Pekanbaru dalam mengkampanyekan 

program KB. Pengumpulan fakta dilakukan sebagai berikut : adanya laporan 

atau informasi dari luar atau masyarakat, melakukan survey. 

b. Perencanaan dan Pemograman 

 Berdasarkan fakta atau data yang telah diperoleh, selanjutnya dibuat 

rencana tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah 

itu dan cara dalam mengkampanyekan program KB. Perencanaan dan 

pemograman adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan rapat dan mengkomunikasikan dengan kepala  

BPPMKB. 

2. Melakukan pengawasan dan meninjau ulang akan kepastian 

informasi. 

3. Melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat. 
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c. Pelakasanaan dan Komunikasi 

Rencana yang disusun dengan baik oleh Humas BPPMKB Kota 

Pekanbaru sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan fakta atau data 

tadi kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasoinalnya 

sesuai dengan kegiatan yang telah di jadikan dalam bentuk program. 

Pelaksanaan dan komunikasinya seperti : 

1. Tim sosialisasi turun kelapangan mensosialisasikan di desa-

desa/Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. 

2. Melakukan kerjasama secara langsung dengan warga desa yang 

ada di Kota Pekanbaru. 

d. Evaluasi Program 

Tahap terakhir dalam program ini adalah melakukan penilaian atas 

persiapan, impelementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan 

dilakukan sembari program diinplementasikan, dan didasarkan pada evaluasi 

atas umpan balik tentang bagaimana progam itu berhasil atau tidak. Evaluasi 

ini menjadi dasar dari program yang telah dibentuk. 

Evaluasi programnya sebagai berikut: 

1. Melakukan survey ulang ketempat yang telah di adakan sosialisasi. 

2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang ada di 

Kota Pekanbaru. 
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Gambar Bagan Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Humas Bppmkb 

Kota Pekanbaru Dalam Mengkampanyekan Program Kb Kepada 

Pasangan Usia Produktif Di Kota Pekanbaru 
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