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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1.  Perencanaan Humas 

a. Pengertian Perencanaan humas 

Perencanaan humas secara umum yaitu semua bentuk kegiatan perencanaan 

komunikasi baik kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dan publiknya 

yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian.
9
 

Pendapat lain dari pengertian perencanaan humas menurut Cangara, 

perencanaan humas adalah suatu proses yang berkesinambungan. Ia senantiasa 

memerlukan tinjauan agar tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan.
 10

 

Sebalum dilakukan sebuah perencanaan tentu humas harus mengetahui 

mengapa dilakukan sebuah perencanaan. ada empat alasan mengapa dilakukan 

sebuah perencanaan : 

1) Untuk menetapkan target- target operasi PR yang nantinya akan menjadi 

tolak ukut atas segenap hasil yang diperoleh. 

2) Untuk memperhitungkan jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. 

3) untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program PR yang 

telah diprioritaskan itu. 
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4) Untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai 

dengan ketersediaan staf pendukung atau personil yang mencukupi, 

dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, 

kamera, kendaraan, dan sebagainya, serta anggaran dana yang teredia.
 11

 

Tanpa adanya suatu program yang terencana dengan baik, seorang praktisi PR 

akan terpaksa beroperasi secra inisiatif sehingga ia mudah kehilangan arah. Ia akan 

selalau tergoda mengerjakan hal-hal baru dan meniggalkan hal – hal lama yang belum 

terselesaikan. 

b. Asas Perencanaan 

Menurut Cangara, humas memiliki beberapa tipe perencanaan, diantaranya 

adalah: 

1) Rencana jangka pendek yang mungkin menjadi tujuan tetap 

2) Rencana jangka panjang yang bertujuan menyelesaikan masalah dalam 

waktu relatif singkat 

3) Kombinasi antara rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
 12

 

Dari beberapa macam tipe perencanaan tersebut, dalam membuat sebuah 

perencanaan perlu diperhatikan beberapa prinsip seperti sifat, waktu dan lingkungan. 

Perencanaan harus memperhitungkan situasi baik dalam maupun di luar organisasi itu 

sendiri, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam penyusunan perencanaan tersebut. 

2. Perencanaan Humas Enam Langkah 

Perencanaan humas enam langkah yang  sudah diterima secara luas oleh para 

praktisi humas profesional adalah sebagai berikut: 
13

 

1) Pengenalan Situasi 

a) Perencanaan Logis 

                                                             
11
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12
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13 Frank Jaffkins . Public Relations, Erlangga, Jakarta. 2003, hlm. 56. 

 



13 
 

Ini merupakan penyusunan rencana yang didasarkan pada pencapaian 

tujuan. Tentu saja, keberhasilan ditentukan oleh keahlian dan efisiensi proses 

pelakasanaannya, kunci utama dalam menyusun suatu rencana secara logis 

adalah pemahaman terhadap situasi yang ada. Ini bisa diperoleh dengan 

mengajukan dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti : dimana posisi 

kita sekarang? Apakah ada kesalahpahaman antara organisasi ini dengan 

khalayanya. 

b) Proses Transfer Humas 

Pada situasi ini, tujuan yang hendak dicapai adalah mengubah empat 

sikap negatif menjadi sikap positif. Melalui pengubahan tersebut diharapkan 

pada akhirnya akan tercapai suatu pengetahuan yang dapat menumbuhkan 

pemahaman.  

      Gambar 1 : 1 Proses Transfer Humas 

 

 

  

 

 

           

c) Kompromi yang diperlukan 

Dengan menyadari berbagai kesulitan dalam melaksanakan proses 

transfer PR dari sikap negatif  menjadi sikap positif, maka setiap praktisi PR 

harus selalu realistis jangan sampai terjebak dalam sikap yang optimisme 

yang berlebihan.
 
 

d) Pengumpulan Pendapat 
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Salah satu metode yang paling sering digunakan oleh praktisi PR 

adalah pengumpulan pendapat atau studi sikap dimana seorang pewawancara 

akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah responden sampel 

yang dianggap cukup mewakili suatu khalayak yang hendak dituju.
 
 

 

e) Pemecahan Masalah 

Setelah kita mampu mengenali situasinya dengan baik, maka kita akan 

dapat mengenali masalah yang ada serta mencari cara untuk memecahkannya.
 
  

 

Dalam pengenalan situasi yang akan di bahas oleh penulis adalah melalui 

kelima poin yang sudah dijelaskan diatas karena dalam pengenalan situasi penulis 

merasa humas perlu melakukan perencanaan logis agar mengetahui apakah ada 

kesalahpahaman antara organisasi dengan masyarakat dengan begitu humas dapat 

mengatasi kesalahpahaman yang ada dimasyarakat sehingga humas dapat berdiskusi 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Banyak cara yang bisa dilakukan 

oleh humas dalam pengenalan situasi misalnya langsung turun kemasyarakat, 

memantau berita-berita yang ada di media massa.   

2) Penetapan Tujuan 

Dari serangkaian pembahasan mendalam yang dilakukan dengan sejumlah 

pimpinan organisasi terkemuka, berikut ini dapat disajikan sebuah daftar yang 

memuat aneka tujuan dari kegiatan-kegiatan PR. Ruang lingkup tujuan PR itu sendiri 

ternyata sedimikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, 

maka harus selalu membuat skala prioritas. Dan sekian banyak hal yang bisa 

dijadikan tujuan kegiatan PR sebuah perusahaan, beberapa diantaranya adalah a) 

Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-

kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan; b) Untuk menyebarluaskan cerita 

yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan 

pengakuan; c) Untuk mensosialisasikan perusahaan kepada masyarakat luas, serta 

membuka pasar-pasar ekspor baru; d) Untuk mempersiapkan penerbitan saham 
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tambahan atau karena adanya perusahaan yang akan go public; e) Untuk memperbaiki 

hubungan antara perusahaan itu dengan khalayaknya, sehubungan dengan telah 

terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah 

paham dikalangan terhadap niat perusahaan; f) Untuk mendidik para pengguna atau 

konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-

produk perusahaan; g) Untuk meyakinkan khalayak bahwa perusahaan mampu 

bertahan atau bangkit kembali setelah terjadi suatu krisis; h) Untuk meningkatkan 

kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapai risiko pengambil-alihan 

(take-over); i) Untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru; j) Untuk 

menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pimpinan 

perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari; k) Untuk mendukung 

keterlibatan perusahaan sebagai sponsor dari penyelenggaraan suatu acara; l) Untuk 

memastikan bahwa politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk 

perusahaan yang positif, agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan, 

undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang merugikan; m) Untuk 

menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan.  

Dari banyaknya tujuan dari kegiatan perencanaan  kehumasan di atas, dalam 

penelitian ini penulis mengambil tujuan dari perencanaan humas yang sesuai dengan 

permasalahan penulis yaitu a) Untuk mengubah citra umum di mata khalayak 

sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan; 

b) Untuk menyebarluaskan cerita yang telah dicapai oleh perusahaan kepada 

masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan; c) Untuk memperbaiki hubungan 

antara perusahaan itu dengan khalayaknya, sehubungan dengan telah terjadinya suatu 

peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham dikalangan 

terhadap niat perusahaan; d) Untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru. 

3) Definisi Khalayak  

Sebesar apapun organisasi ia tidak mungkin menjangkau semua khalayaknya. 

Bahkan sebagian dari khalayak itu harus disisihkan jika khalayak yang potensial 

terlalu luas atau bervariasi walaupun beberapa jenis khalayak masih bisa kita jangkau 
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sekaligus melalui media-media tertentu seperti surat kabar dan televisi. Meskipun 

televisi merupakan media yang ampuh tetapi tetap saja tidak memungkinkan kita 

mengirim pesan-pesan khusus ke berbagai macam khalayak yang berlainan dalam 

waktu yang bersamaan dan apabila terjadi itu akan menjadi tidak bermanfaat 

melainkan akan memboroskan dana saja. 

4) Pemilihan Media dan Teknik-teknik PR 

Setelah mengetahui situasi secara jelas, kita dapat segera mempelajari daftar 

media PR beserta tujuan dan jenis khalayak yang hendak dituju sebagai landasan 

pemilihan media, media yang tercantum dibawah ini adalah media utama bagi 

kegiatan PR : 

a) Media pers (press). Media ini terdiri dari berbagai macam koran yang 

beredar dimasyarakat secara umum, baik yang berskala regional maupun 

nasional atau bahkan internasional. 

b) Audio-visual. Media yang berupa slide dan kaset vidio agar dapat diputar 

kembali pada pesawat televisi. 

c) Radio baik skala lokal, nasional hingga internasional. 

d) Televisi 

e) Pameran 

f) Bahan-bahan cetakan yang bersifat mendidik, informatif dan menghibur 

yang disebarkan dalam berbagai bentuk guna untuk mencapai tujuan PR 

tertentu. 

g) Penerbitan buku khusus 

h) Surat langsung tidak hanya ditunjukkan pada orang-orang tertentu 

melainkan lembaga-lembaga yang relevan atau untuk dipajang ditempat 

umum. 

i) Pesan-pesan lisan penyampaian pesan dilakukan secara tatap muka dalam 

kesempatan-kesempatan tertentu. 
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j) Pemberian sponsor suatu organisasi bisa pula menjalankan kegiatan PR-

nya melalui penyediaan dana atau beasiswa universitas, olahraga , amal 

dan sebagainya. 

k) Jurnal organisasi istilah jurnal organisasi sering disebut sebagai “jurnal 

internal” atau “koran perusahaan”. Namuan semua istilah itu mengacu 

pada suatu bentuk terbitan sebuah perusahaan atau organisasi yang sengaja 

dibuat didalam rangka mengadakan komunikasi dengan khalayaknya. 

Jurnal terbagi dua yakni jurnal internal dan jurnal eksternal. 

5) Perencanaan Anggaran 

Humas merupakan kegiatan yang padat karya, sehingga pos pengeluaran 

terbesar dihabiskan untuk membayar pemakaian jam kerja alias gaji pegawai. Pos 

pengeluaran lain yang cukup besar juga melibatkan pemakaian alat-alat canggih 

seperti kamera video, komputer, hingga mesin cetak modern. 

Ada beberapa alasan mengapa di lakukan perencanaan anggaran yaitu sebagai 

berikut: 

a) Untuk mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam rangka 

membiayai suatu program atau kampanye PR. 

b) Untuk mengetahui program-program PR apa saja yang bisa dilakukan 

dengan jumlah ana yang tersedia. 

c) Setelah program dan jumlah biaya yang diperlukan diketahui secara pasti, 

maka anggaran dapat berfungsi sebagai pedoman atau daftar kerja yang 

harus dipenuhi. 

d) Anggaran memaksakan disiplin atas pengeluaran dana sehingga mencegah 

terjadinya pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan, sehingga segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran akan berjalan  sesuai rencana 

yang ditetapkan. 

e) Setelah program telah selesai, maka hasil- hasilnya dapat dibandingkan 

dengan anggaran tadi guna mengetaui apakan dana yang disediakan sudah 

memadai atau sebaliknya.
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6) Pengukuran Hasil 

Apabila anggaran dapat dipandang sebagai faktor kelima dari model 

perencanaan PR, maka pengukuran hasil merupakan langkah terakhir apakah hasil 

yang dicapai sudah sesuai dengan yang di harapkan. Ada beberapa metode untuk 

mengukur hasil  yaitu: 

a) Metode tingkat liputan 

b) Berdasarkan data statistik peringkat dan jumlah khalayak 

c) Evaluasi berdasarkan sumber 

d) Pengukuran pendapat 

e) Evaluasi berdasarkan umpan – balik secara langsung 

f) Umpan balik media 

g) Pengukuran peningkatan pemahaman.
 
 

Dari penjelasan diatas, sangat jelas untuk memperoleh hasil yang maksimal bukan 

secara kebetulan, melainkan berkat kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh 

yang dilakukan oleh humas dalam mencapai tujuan.  

 

c. Manfaat Perencanaan Humas 

Manfaat yang diperoleh dari dilakukannya sebuah perencanan oleh humas 

adalah sebagai berikut: 

1) Membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi 

terhadap lingkungan yang sering berubah-ubah. 

2) Mengefektifkan dan mengesiensikan koordinasi atau kerja sama antar 

departmen dan pihak terkait lainnya. 

3) Mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. 

4) Menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau 

perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. 

5) Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi, 

pelaksanaan, komunikasi, target dan sasaran yang hendak dicapai dimasa 

mendatang. 
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6) Menetapkan klasifikasi rencana kerja humas yaitu rencana stategis (sesuai 

dengan kebijakan tujuan jangka panjang), rencana tetap (reguler, yang 

dapat dilakukan berulang-ulang) dan rencana tertentu (rencana jangka 

pendek, khusus dan terbatas).
14

 

3. Humas 

a. Pengertian Humas 

Humas  merupakan segala bentuk komunikasi yang terencana, baik sifatnya 

internal (ke dalam ) maupun sifatnya eksternal (ke luar). Antara suatu organisasi 

dengan  semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian.
15

 

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manejemen khusus yang membantu 

pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah , saling pengertian, 

penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan 

manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat 

informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisi dan menekankan tanggung 

jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen 

mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai system 

peringatan awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan 

riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya.
16

 

 

b. Humas Pemerintah 

Humas dalam lembaga pemerintah ( Departemen, lembaga non departemen, 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ) merupakan suatu keharusan fungsional 

dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan 

lembaga pemerintah kepada masyarakat.
17
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Humas sesungguhnya sebagai manajemen modern, secara struktural 

merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya humas 

bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi 

tersebut. Hal tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua 

arah timbal balik anatara organisasi suatu lembaga yang di wakili dengan 

publiknya.Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya visi misi dan tujuan 

bersama dari organisasi atau perusahaan tersebut.
18

 

c. Fungsi Humas Pemerintah 

Menurut Ruslan dalam bukunya manajemen Public Relations & Media 

Komunikasi fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada dasarnya, antara lain 

sebagai berikut : 

1) Mengamankan kebijakan pemerintahan. 

2) Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi 

mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara 

nasional kepada masyarakat. 

3) Menjadi komuniktor dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintahan di satu pihak, dan 

menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya 

di lain pihak. 

4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi 

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 19

 

Jadi jelas bahwa Humas merupakan suatu landasan organisasi yang 

difungsikan untuk memajukan suatu organisasi dengan tujuan manajemen dalam 

suatu organisasi dimana bisa memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan 
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19
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, PT.RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 1998.  hlm. 343. 



21 
 

ataupun khalayak, juga mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau instansi yang 

sesuai dengan kebutuhannya.Begitu juga dengan Humas Pemerintah Kota Pekanbaru 

yang harus bisa menjalankan fungsi humas yang sesuai agar apa yang menjadi tujuan 

dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga harus melakukan perencanaan yang baik 

pula sehingga dapat berjalan secara teratur dan mempunyai landasan yang sesuai. 

 

4. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

Sosialiasi (pemasyarakatan) juga mengandung arti penyedia sumber daya ilmu 

pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota 

masyarakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia 

dapat aktif dalam masyarakat.
 20

 Syarat terpenting untuk berlangsungnya sosialisasi 

iyalah interaksi sosial, dimana sosialisasi tersebut dapat berlangsung secara tatap 

muka , tetapi biasanya juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui saran media. 

Jadi penulis dapat menyimpukan dari pengertian diatas bahwa sosialisasi 

“Visi dan Misi Kota Pekanbaru” merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh 

Humas sehingga visi dan misi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sehingga 

masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. 

 

b. Tujuan Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan  bagian dari publikasi dan memiliki kemiripan dengan 

promosi. Promosi sering dihubungkankan dengan penjualan , tetapi kenyataannya 

promosi mempunyai arti yang luas. Promosi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas 

yang ditujukan untuk memberitahukan , membujuk atau mempengaruhi masyarakat 

untuk tetap menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan 

organisasi, kegiatan promosi yang dimaksud adalah proses memberitahukan dan 
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mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh 

organisasi.
21

 

c. Tipe Sosialisasi 

Setiap kelompok masyarakat memiliki standardan nilai yang berbeda-beda. 

Perbedaan standar dan nilaipun tidak lepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe 

sosialisasi , diantaranya sebagai berikut : 

1) Formal  

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga- lembaga yang berwenang 

menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara seperti pendidikan disekolah 

dan pendidikan militer. 

2) Informal 

Sosialisasi ini terdapat dalam di masyarakat atau dalam pergaulan 

yang bersifat kekeluargaan, seperti diantara teman, sahabat, sesama anggota 

klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada didalam masyarakat.
 22

 

 

5. Kota Bersih 

Kota bersih adalah suatu kondisi kota atau kabupaten yang bersih dan 

nyaman, aman,dan sehat uuntuk dihuni penduduk yang dicapai melalui 

terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang teritegrasi yang di 

sepakati oleh masyarakat dan pemerintahan daerahnya yang dalam hal ini 

menyangkut pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan 

maksud tatanan disini adalah sasaran yang yang akan di capai oleh kota atau 

kabupaten tersebut sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing- masing 

kecamatan di kabupaten atau kota tersebut.hal ini seperti yang tertuang dalam 
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peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri kesehatan nomor 34 tahun 2005 

dan nomor 1138/menkes/pb/vIII/2005 tentang penyelenggaraan kota sehat.
23

 

Menurut pengertian diatas, jelas gerakan kota bersih ditiap Negara berbeda, 

tergantung permasalahannya yang di hadapi masing-masing, sehingga tidak dapat 

dibandingkan program apa saja yang di jalankan oleh pemerintahannya karena tiap 

masalah daerah berbeda. 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini penulis 

mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi maupun judul 

memang tidak begitu ada persamaan tetapi penulis melihat ada suatu keterkaitan 

antara permasalahan terdahulu seperti: 

1.  Rozalia (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ). Rumusan 

masalah “Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik”. 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan 

kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam 

melaksanakan keterbukaan informasi public. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diamati. Hasil dari penelitian ini proses perencanaan 

telah dilaksanakan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan lagi karena belum 
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menjangkau seluruh daerah di  Provinsi Riau  dan anggaran masih banyak 

tersisa.
24

 

2. Irza Darini Paramita, M. Subur Drajat dan Ani Yuningsih (Universitas 

Islam Bandung). Rumusan masalah ” Perencanaan Komunikasi Bank 

Mandiri dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan”. Pada 

penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri cabang simpang tiga Tarakan 

untuk melihat kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Peneltian ini 

menggunakan metode deksriptif . perbedaan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini 

objeknya pada Kualitas Pelayanan, Hasil dari penelitian ini adalah 

Perencanaan Bank Mandiri Cabang Simpang Tiga Tarakan sudah baik 

kemudian perencanaan dan pemrograman yaitu tahap merencanakan dan 

membuat program sesuai dengan apa yang telah diketahui dalam tahap 

fact finding, dan selanjutnya mengambil tindakan dan berkomunikasi yaitu 

tahap pelaksanaan komunikasi, serta tahap terakhir evaluasi program yaitu 

melakukan suatu evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dari tahap 

pertama sampai tahap berikutnya.
 25

 

3. Sekar Komariah (Studi Ilmu Komunikasi). Rumusan masalah “ 

Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan”. 

Penelitian ini menunjukan bahwa dalam perencanaan komunikasi BPJS 

kota Balikpapan membuat perencanaan setiap satu tahun sekali. Peneliti 

menggunakan metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif.
 

Hasil 

penelitian maka dapat diketahui dari segi analisis khlayak BPJS kota 
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Balikpapan mengkategorikan khlayak menjadi dua yaitu perserta penerima 

bantuan iuran dan bukan peserta penerima bantuan iuran, dari segi 

penentuan tujuan BPJS Kota Balikpapan menjalankan visi dan misi yang 

telah dibuat, dari segi pemilihan media BPJS Kota balikpapan memilih 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi 

bermedia,dari segi rancangan pesan BPJS Kota Balikpapan dalam 

sosialisasi pesan yang disampaikan berupa ajakan untuk menjadi peserta 

JKN, dari segi evaluasi program BPJS Kota Balikpapan mengevaluasi 

program yang dijalankan setiap satu tahun sekali. Perencanaan 

komunikasi ini ditujukan untuk merumuskan langkah-lanngkah agar 

program Jaminan Kesehatan Nasional dapat mencapai tujuan.
 26

 

C. Kerangka Pikir 

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijaksanaan–kebijaksanaan dan prosedur–prosedur seorang 

individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan 

suatu program tindakan untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.
27

 

1. Pengenalan situasi : Pengenalan situasi ini penting agar seorang Bin mas 

mengetahui bagaimana citra organisasi yang dipimpinnya di mata 

khalayak. Pengenalan situasi ini dapat dilakukan dengan cara memantau 

langsung kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat dan menanyakan 

keluhan yang yang ada di masyarakat. 

2. Definisi Tujuan : Tujuan disini penting sehingga kegiatan-kegiatan yang 

akan di buat oleh bin mas akan menjadi terarah. Tujuan bin mas Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mensosialisasikan visi dan 
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misi yaitu untuk menimbulkan suatu pemahaman yang sama antara Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan dengan khalayak sehingga khalayak dapat 

berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan juga tidak menimbulkan fikiran 

negatif terhadap program yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru. 

3. Definisi Khalayak : Dengan banyaknya masyarakat yang berlatar belakang 

yang berbeda mulai dari agama, budaya, usia, pendidikan tentu perlunya 

mendefinisikan khalayak sehingga dapat menggunakan media yang cocok 

untuk jenis khalayak yang dituju sehingga tidak terjadinya pemborosan 

anggaran. 

4. Pemilihan Media dan Teknik-Teknik PR :  Media merupakan alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin di sampaikan 

kepada khalayak. Jenis media sangat bervariasi sehingga seorang PR harus 

bisa memilih media yang sesuai dengan khalayak yang ingin dituju. 

Dalam pemilihan media, bin mas dalam mensosialisasikan visi dan misi 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota pekanbaru bekerja sama dengan 

media cetak, media online dan Elektronik. 

5. Perencanaan Anggaran : Dalam menjalankan kegiatan apa yang 

direncanakan oleh bin mas tentu anggaran sangat diperlukan. Bin mas 

membuat anggaran seperti Untuk mengetahui seberapa banyak dana yang 

diperlukan dalam rangka membiayai suatu program, untuk membayar alat-

alat yang digunakan dan sebagian dari beberapa untuk membayar media-

media yang digunakan. 

6. Pengukuran Hasil : Setelah kegiatan yang direncanakan berjalan 

pengukuran hasil sangat perlu dilakukan agar bin mas mengetahui apakah 

kegiatan tersebut telah tercapai sesuai tujuan atau belum. Untuk mengukur 

keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan 

pendapat di masyarakat, dan prestasi-prestasi apa yang telah diperoleh 

oleh masyarakat itu sendiri. 
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Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perencanaan Binmas dinas 

kebersihan dan pertamanan kota dalam sosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih, 

peneliti mengambil langkah perencanaan humas yang terdapat di dalam buku  Frank 

Jafkins berjudul Public Relatons edisi kelima, dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini: 

Untuk Lebih Jelas Dapat Di Lihat Pada Bagan 1.1 

Kerangka Pikir 

Perencanaan Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru 
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