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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

     Citra merupakan salah satu penunjang untuk mencapai suksesnya tujuan 

program pemerintah, dengan adanya citra menjadikan nilai tambah kepecayaan 

dan mulusnya melaksanakanprogram sebuah lembaga.  Citra merupakan sebuah 

tujuan utama yang harus dicapai untuk mensukseskan kegiatan atau program yang 

akan dijalankan. Menurut Frank Jefkins dalam (Soemirat&Ardianto, 2014:114) 

menyimpulkan bahwa secara umum citra diartikan sebagai seseorang atau 

individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuannya dan 

pengalamannya.  

     Citra biasanya berlatar dari kepercayaan public yang berawal dari apa yang 

mereka rasakan, apa yang mereka ketahui baik dari pengalaman pribadi maupun 

informasi yang diterima dari orang lain. Secara sedehana citra memberikan 

perubahan yang besar bagi sebuah organisasi atau lembaga misalnya sebuah 

organisasi atau lembaga memiliki citra yang buruk dimata public, hal ini akan 

berdampak pada kurangnya kepercayaan public terhadap program yang kita jalani. 

Membangun citra memanglah bukanlah persoalan yang mudah, realitas 

menunjukan bahwa pembentukan citra sering mengalami pasang surut apalagi jika 

sebelumnya mendapat “sorotan” dimata public yang merujuk pada kepercayaan 

public.  
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     Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat, 

namun tidak menjadikan pemerintah Kabupaten Purwakata berkecil hati untuk 

mempunyai nilai lebih di mata publik membuktikan kepada masyarakat bahwa 

Kabupaten Purwakarta mampu bersaing dengan kabupaten lainnya sehingga 

Kabupaten Purwakarta mempunyai nilai lebih atau citra yang baik dimata publik. 

Adanya pujian dari Ketua ADKASI (Anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluru 

Indonesia) seusai menyaksikan pertunjukan Air Mancur Taman Sri Baduga 

menyatakan:  

“Saya speechless, tidak bisa berkata-kata.Sungguh ini merupakan wahana 

atraksi kelas dunia yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi saat saya ketahui 

bahwa Purwakarta merupakan Kabupaten terkecil kecil kedua di Jawa 

Barat”.
1
 

      
     Keberhasilan peningkatan citra Kabupaten Purwakarta juga bisa dilihat dari 

segi pariwisata yangmana banyaknya masyarakat dari luar kota datang dengan 

sendirinya ke Kabupaten Purwakarta dengan alasan untuk berwisata. Begitupun 

demikian dalam hal segi pariwisata Kabupaten Purwakarta mendapatkan pujian 

dari Walikota South Windsor Amerika Serikat Saud Anwar pada hari Minggu 

(22/5) menyatakan “Ini indah sekali, saya sudah beberapa kali keliling dunia 

tetapi Taman di Purwakarta adalah yang terindah”.2 

     Citra Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini sedang mendapatkan 

perhatian baik dimata public hal ini terbukti dengan salah satunya Kabupaten 

Purwakarta mendapat pujian lagi dari Lukman Said selaku Ketua ADKASI 

(Anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) seusai menyaksikan 

 

1 Majalalah Sawala. Ketua ADKASI Lukman Said "Purwakarta Insprirasi Indonesia" No.035/IV/Mei/2016) 
2 .Majalalah Sawala. Walikota South Windaor: Taman di Purwakarta Terbaik di Dunia. No.035/IV/Mei/2016) 
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pertunjukan Air Mancur Taman Sri Baduga
 
menyatakan, "Sungguh sangat banyak 

aspek yang dapat digali di Purwakarta. Daerah ini eksotis, masyarakatnya ramah. 

Maka Negara harus hadir untuk mempromosikan aset bangsa ini”
3
 

     Baru-baru ini Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pembangunan 

berkarater yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga Tahap Ke Tiga dan Museum 

Diorama Purwakarta. Taman Air Mancur Sri Baduga merupakan taman air 

mancur terbesar seasia tenggara yang diresmikan langsung oleh Menteri 

Pariwisata dan artis ibu koata lainnya. Peresmian acara ini  Menteri Pariwisata 

Arief Yahya memberikan pujian diambil dari mengakatan “Tekad Pemkab 

Purwakarta meningkatkan kunjungan wisatawan ke, daerah ini dan ini sangat 

bagus,” puji Menpar.
4  

     Selain itu juga saat peresmian Museum Diorama yang dihadiri beberpa pejabat 

salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhun Binsar Pandjaitan, 

beliau mengatakan  “Model museum seperti ini saya kira harus dikembangan juga 

di daerah lain” ujarnya.
5
 

     Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadikan praktisi humas untuk 

mengikutinya, misalnya penggunaan media. Kehadiran media menjadikan sebuah 

alat untuk melaksakan tujuan. Perkembangan teknologi melahirkan beberapa 

bentuk media, seperti website, media sosial dan sebagainya. Perkembangan 

teknologi merubah pola komunikasi lambat laun berbasis internet. Internet 

 

3
 Majalah Sawala. Ketua ADKASI Lukman Said “Purwakarta Inspirasi Indonesia.Hal.23. No.35/IV/Mei/2016. 

4
 www.mediaindonesia.com/news/read/93062/sri-baduga-terbesar-di-asia-tenggara/2017-02-20. Diakses 19 Maret 2017 Pukul 04.00 PM WIB 

5 . m.antaranews.com/berita/618251/menko-luhut-puji-museum-diorama-purwakarta. Diakses 19 Maret 2017 Puku l 05.00 PM WIB  

http://www.mediaindonesia.com/news/read/93062/sri-baduga-terbesar-di-asia-tenggara/2017-02-20
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memberikan  pola baru dalam berkomunikasi, dimana memungkinkan setiap 

orang memudahkan mengkases informasi sesuai dengan kebutuhannya. 

     Maraknya penggunaan media online dikalangan instansi, lembaga 

pemerintahan, perusahaan maupun perorangan sebagai sarana informasi ataupun 

eksistensi diri untuk mempunyai citra positif dimata public. Media memberikan 

manfaat bagi praktisi humas untuk memberikan informasi dan memudahkan 

praktisi humas untuk melangsukan salah satu fungsinya yaitu dalam ranah citra. 

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten yang memilih 

menggunakan media online dan media sosial untuk mempublikasikan kegiatanya. 

     Sejak awal tahun 2017 berdasar  kan Surat Keputusan Pemerintah Daerah 

Purwakarta yang mengganti Humas distruktur organisasi pemerintahan Kabupaten 

Purwakarta menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika namun  dengan fungsi 

yang sama. Upaya yang dilakukan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Purwakarta untuk mengenalkan dan membentuk citra Kabupaten Purwakarta salah 

satunya yaitu penggunaan website. Penggunaan media yang digunaan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika seperti website, yang dikelola dengan baik serta 

dijaga kesegarannya karena selalu mengupdate berita secara berkala dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sehingga 

public mengetahui keberadaannya. 

     Eksistensi Kabupaten Purwakarta semakin terlihat nyata baik dari segi 

pembangunan maupun pelayanan public, satunya dilihat dari segi eksistensi 

pemerintah purwakarta yang sering muncul di media baik cetak, online dan 

program televis swasta. 
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     Periode kedua dibawah kepemimpinan Dedi Mulyadi memberikan perubahan 

yang sangat pesat diawali pada tahun 2013 dimana Kabupaten Purwakarta mulai 

menggunakan sosial media. Awalnya pihak pemerintah Kabupaten Purwakarta 

enggan menggunakan sosial media untuk mempublikasikan kegiatannya dengan 

asalan  tidak perlu diumbar semua kegiatan cukup kita jalani saja, namun dengan 

dorongan humas (yang sekarang menjadi dinas komunikasi dan  informatika) 

menjadikan pemerintah Kabupaten Purwakarta menggunakan sosial media untuk 

mempublikasikan kegiatannya. 

     Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa media sosial yang digunakan yaitu 

facebook, twitter, instagram dan website. Semua media yang digunakan oleh 

pemerintah Kabupaten Purwakarta aktif dan selalu dijaga kesegarannya dengan 

mengupdate berita-berita seputar Kabupaten Purwakarta maupun kegaiatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwkarta. Lain halnya dengan yang 

lain, setelah peneliti melaksanakan pra penelitian dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara kepada salah satu staf Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Pemerintah Daerah Purwakarta memperbaharui media sosialnya 

bukan soal pencitraan biasa namum dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta mempublikasikan kegiatan yang telah terjadi.  

     Media sosial yang miliki Kabupaten Purwakarta memiliki banyak pengunjug, 

dilihat data pra penelitian yang diperoleh bahwa fanspage resmi Kabupaten 

Purwakarta memiliki peningkatan pengikut dilihat dari grafik yang meningkat 

0,4% dari minggu sebelumnya yang menjukan semakin bertambah minat publik 

mengunjungi media sosial tersebut. Media sosial yang digunakan ini 
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disambungkan langsung dengan website (www.purwakartakab.go.id) jadi seluruh 

berita yang dilihat dari fanspage atau twitter langsung disambungkan dan masuk 

ke situs website. Selain itu juga dilihat dari data fanspage mengenai tayanan video 

tentang kegiatan peresmian Taman Air Mancur Sri Baduga tahap ke tiga yang 

memiliki 2,1rb like dan 925 lomentar selain itu juga dalam video mengenai 

pengenalan tempat wisata baru di Purwakarta yang ditonton sebanyak 26rb 

tayangan, 1,7 tanggapan, dan 480 komentar. 

     Meningkatnya jumlah pengunjung dalam fanspage tersebut menggambarkan 

bahwa penyampaian informasi melalui penggunaan media disadari pentingnya 

oleh pihak pemerintah karena dengan adanya informasi ini memberikan bukti 

kepada masyarakat adanya kegaiatan pemerintah, dan upaya pemerintah dalam  

mesukseskan programnya. Selain itu adanya beberapa pujian tersebut merupakan 

salah satu bukti keberhasilan Kabupaten Purwakarta dalam membangun citra yang 

positif dengan mendapat perhatian dari beberapa tokoh, yang iharapkan menjadi 

motivasi kepada pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya bidang 

dinaskomunikasi dan informamasi untuk terus membangun strategi yang lainnya 

guna memberi citra positif bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

     Seluruh kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata strategi Dinas 

Komunikasi dan Informatika pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk 

membentuk dan meningkatkan citra positif di mata public. Meningkatnya citra 

Kabupaten Purwakarta melalui banyaknya kegiatan nyata pemerintah dan 

banyaknya potensi-pontesi yang dikembangkan dan dipublikasikan melalui media 

menjadikan citra Kabupaten Purwakarta meningkat dengan baik.  

http://www.purwakartakab.go.id/
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1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

membuat focus dan pertanyaan penelitian “Bagaimana Strategi Peningkatan 

Positif Citra Melalui Penggunaan Webiste pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Purwakarta?” Peneliti membuat batasan masalah untuk 

mempermudah cangkupan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah-langkah penentuan masalah Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan 

citra melalui website? 

2. Bagaimana pelaksanaan atau perencanaan program Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan 

citra melalui website? 

3. Bagaimana pelaksanaan dan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan citra melalui 

website? 

4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan citra melalui website? 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terarah dan jelas. Berdasarkan 

rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah proses Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan 

citra melalui website. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan 

citra melalui website. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan komunikasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 

dalam peningkatan citra melalui website. 

4. Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Purwakarta dalam peningkatan citra melalui website 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

     Secara praktis kegunaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk Dinas 

Komunikasi dan Informatika. Kabupaten Purwakarta untuk terus berupaya 

meningkatkan citra Kabupaten Purwakarta. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

     Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan Ilmu Humas 

khususnya tentang strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam ranah citra 

yang bisa meningkatkan kepercayaan public melalui website.Adapun kegunaan 

praktis meliputi tiga aspek, yaitu: 

a. Kegunaan Penelitian bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai 

bakal calon sarja ilmu komunikasi humas.Sehingga memahami kaitan ilmu 

pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dengan realitas pekerjaan. 
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b. Kegunaan Penelitian bagi Universitas/Lembaga 

Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi, pendidikan mengenai 

praktiknya untuk meningkatkan citra suatu lembaga melalui strategi humas 

yang dijalani. 

c. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian diharapkan para mahasiswa sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai pengaplikasian pada teori dan praktiknya terutama pada 

pemahaman mengenai pentingnya sebuah strategi yang akan membentuk citra. 

1.5. Landasan Pemikiran 

1.5.1. Hasil Peneltian Sebelumnya 

     Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan 

sebagai bahan referensi dan masukan yang mana dapat dilihat persamaan dan 

peredaan peneletian yang akan dibuat sehingga terjaga keaslian dalam pembuatan 

penelitian ini.  

     Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Harun Yahya mahasiswa 

Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012.Penelitian ini berjudul 

mengenai “Strategi Humas Dalam Membentuk Citra Positif Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah humas 

dalam membentuk citra positif.Penelitian ini mengggunakan metode penelitian 

fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

      Hasil penelitian ini bahwa humas Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (PKS) 

melakukan empat tahapan yaiyu menggali, mengolah dan solusi, eksekusi dan 



10 

 

evaluasi.Selain itu juga dengan melakukan cara lainnya yaitu mengedepankan 

pelayanan dan pendampingan masrakat dalam bentuk kesehatan, melakukan 

publikasi luar mengenai ucapan selamat atau infromasi tentang daerah atau 

agenda partai, membuat dan memangun relasi dengan menggunakan media masa 

yang dilakukan semaksimal melalui iklan dan pengelolaan media sosial agar 

mendapatkan citra yang positif dimata public. 

     Kedua, Silvi Zakiah Itsani mahasiswa Hubungan Masyarakat, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul “Strategi Public Relations Meningkatkan 

Citra Perusahaan PT. BIO FARMA (PERSERO)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran mengenai strategi public relations meningkatkan citra 

pereusahaan melalui media sosial di PT. BIO FARMA (PERSERO).Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. 

     Hasil penelitian ini, bahwa praktisi Public Relations PT. Bio Farna (Persero) 

menggunakan strategi four step Public Relations yaitu mengedintifikasi masalah 

dengan memahami media sosial dan memperhatikan respon penilaian yang 

dikemukakan di media sosial, merencanakan program untuk merumuskan tujuan 

dari konten yang disajikan, melaksakan program yang sudah dirumuskan sesuai 

tujuan, mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. 

     Ketiga, Wisnu Trisnomurti mahasiswa Hubungan Masyarakat, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul “Strategi Humas Kepolisian Sektor 

Palabuhanratu dalam Meningkatkan Citra Positif Polisi di Palabuhanratu”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Humas Kepolisian 

Sektor Palabuhanratu dalam Meningkatkan Citra Positif Polisi di 

Palabuhanratu.Penelitian ini memggunakan metode peneltian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

     Hasil penelitian ini bahwa, humas kepolisian sector palabuhan ratu dalam 

meningkatkan citra positif yaitu melaksanakan tugas tepat guna dan tepat sasaran 

sehingga menjadikan polisiyang berakarakter positif dan bersahabat dengan 

masyarakat sebagaimana program porli menjadi ukuran polsek Palabuhanratu 

dalam menjalankan program Bhabinkamtibmas, yaitu pembinaan ketertiban 

masyarakat, pembinaan pengamanan swakarsa, pembinaan kepolisian masyarakat, 

pembinaan potensi masyarakat. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Metode 

Penelitian  

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Dengan Penelitian 

Yang Akan 

Dilaksanakan 

1. Ahmad 

Harun 

Yahya 

Tahun 

2012 

Strategi 

Humas 

dalam 

Membentu

k Citra 

Positif 

Partai 

Keadilan 

Sejahtera 

Merode 

Penelitian 

Kualitatif 

dengan 

menggunak

an teori 

fenomenolo

gis 

Humas Partai 

Keadilan 

Sejahtera 

melakukan 

proses strategi 

dengan empat 

tahapan yaitu 

dengan cara 

menggali, 

Pebedaan 

penelitian Harun 

Yahya terdapat 

pada tempat 

penelitian yang 

digunakan, 

penelitian Ahmad 

Harun Yahya 

dilaksanakan di 
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(PKS) mengolah dan 

solusi, 

eksekusi dan 

evaluasi.  

Partai Politik, 

sedangkan peneliti 

memilih tempat 

pada 

pemerintahan. 

2. Silvia 

Zakiah 

Itsnaini 

Tahun 

2016 

Strategi 

Public 

Relations 

Meningkat

kan Citra 

Perusahaa

n PT. 

BIOFAR

MA 

(PERSER

O) (Studi 

Kasus 

Penggunaa

n Media 

Sosial 

sebagai 

Strategi 

Meningkat

kan Citra 

Perusahaa

n PT. Bio 

Farma 

(Persero) 

JL. 

Pasteur 

No. 28 

Metode 

Penelitian 

Studi Kasus 

dengan 

pendekatan 

Kualitatif  

Praktisi public 

relations di 

PT. BIO 

Farma 

menggunakan 

strategi four 

step Public 

yaitu 

mengedintifik

asi masalah 

dengan 

memahami 

media sosial 

dan 

memperhatika

n respon 

peniliaian 

masyarakat di 

media sosial, 

kedua 

merencanakan 

program 

dengan 

mengadakan 

pertemuan 

untuk 

Perbedaan 

penelitian Silvia 

Zakiah Itsnaini 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan terdapat 

pada lokasi 

penelitian yang 

digunakan, 

Penelitian Silvia 

Zakiah Itsnaini 

dilaksanakn di 

BUMN sedangkan 

penelitian ini 

dilaksanakan di 

dinas 

pemerintahan. 
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Bandung) merumuskan 

tujuan dari 

konten yang 

akan 

disajikan, 

ketiga yaitu 

pelaksanaan 

program, 

keempat 

mengevaluasi 

program yang 

telah 

dilaksanakan 

dengan 

mengamati 

report konten 

di media 

sosial. 

3. Wisnu 

Trisnomur

ti 

Strategi 

Humas 

Kepolisian 

Sektor 

Palabuhan

ratu dalam 

Meningkat

kan Citra 

Positif di 

Palabuhan

ratu 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Pendekatan 

Penelitian 

Kualitatif 

Hasil 

penelitian 

tersebut 

bahwa humas 

polsek 

Palabuhanratu 

dalam 

menjalankan 

program 

Bhabinkamtib

mas, yaitu 

pembinaan 

ketertiban 

Perbedaan 

penelitian Wisnu 

Trisnomurti 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan terdapat 

pada pendekatan 

metode penelitian 

yang digunakan, 

Penelitian Wisnu 

Trisnomurti 

menggunakan 

metode penelitian 
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masyarakat, 

pembinaan 

pengamanan 

swakarsa, 

pembinaan 

kepolisian 

masyarakat, 

pembinaan 

potensi 

masyarakat. 

deksriptif 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

penelitian studi 

kasus. 

1.5.2. Landasan Pemikiran 

1.5.2.1. Strategi 

Menurut Ahmad S. Adnanputra dalam (Ruslan, 2010:133) strategi adalah 

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

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

fungsi dasar dari proses manajemen. Strategi merupakan apa dan bagaimana 

yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga.Strategi diupayakan untuk 

menggiring persepsi mereka yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Strategi dibentuk brdasarkan komponen sasaran umumnya yaitu public yang 

mempunyai kepentingan yang sama. Strategi didalamnya termasuk dalam tahap 

sikap, tindakan, dan persepsi. 

1.5.2.2. Humas 

     Humas atau sering disebut dengan public relations merupakan aktivias untuk 

memberikan kepecayaan kepada public melalui seni berkomunikasi. Humas atau 

sering disebut pubic relations erat kaitannya dengan seni, yang mana seni ini 

ditampilkan salah satunya dalam bentuk seni berkomunkasi yang dituntut mampu 
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memberikan keuntungan, dampak positif dan kesamaan makna untuk organisasi 

tersebut. Menurut British Institute Public Relations dalam (Ruslan, 2010:15), 

Public relations adalah memikirkan merencanakan dan mencurahkan daya untuk 

membangun dan menjaga saling pengertian antar organisasi dan publiknya. 

1.5.2.3. Citra 

     Setiap lembaga/instansi/perusahaan pasti memiliki citra yang melekat dimata 

public, entah itu citra positif maupun negative.Tidak sedikit pemerintahan yang 

memiliki citra postif dimata public ketika pemerintah tersebut sukses dalam 

menjalankan programnya dan dekat dengan masyarakat banyak.Citra merupakan 

cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai yang mana citra biasanya didasari 

dengan keperayaan dan pandangan masyarakat. 

     Adanya teori dan konsep dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan 

referensi penelitian yang relevan dengan focus kajian penelitian mengenai strategi 

Divisi Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 

dalam upaya meningkatkan citra. Peneliti memilih konsep perencanaan Cutlip and 

Center menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui “proses 

empat tahapan atau langkah-langkah pokok” yaitu sebagai berikut: 

a. Pencarian Fakta / Permasalahan (Fact Finding) 

b. Perencanaan dan Program (Planning dan Programing) 

c. Komunikasi (Communicatin) 

d. Evaluasi (Evaluation) 

       Berdasarkan kerangka pemikiran dan kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini, penulis merumuskan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1. 

Skema 

Penelitian

 
Sumber: Kerangka berpikir peneliti 

 

     Skema penelitian menengenai strategi peningkatan citra melalui penggunaan 

website yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Purwakarta, peneliti beranggapan bahwa hal ini menggunakan empat proses 

tahapan kerja punlic relations menurut Cutlip and Center bahwa proses kerja itu 

berdasaran empat tahapan. Empat tahapan tersebut meliputi pertama  fact finding 

atau pencarian fakta. Pencarian fakta disini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika agar mengetahui apa saja yang menjadi masalah, apa saja yang 

menjadi hambatan dalam upaya peningkatan citra melalui penggunaan website. 

     Kedua planning and programming atau perencanaan dan pelaksanaan. Tahap 

ini merupakan tahapan pembuatan perencaan dan program. Setelah mengetahui 

apa saja yang menjadi masalah yang ada lalu membuat perencanaan dan program 

atau apa saja yang harus dilakukan agar permasalahan ini bisa diatasi. Ketiga 

Taking Actions and Communicating atau aksi dan komunikasi. Tahap ini 

merupakan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kabupaten Purwakarta agar apa yang telah direncanakan terlaksana 

atau apa saja yang telah dilakukan dan mengapa demikian sehingga bisa 

melaksanakan  yang telah direncanakan. 

     Keempat evaluation atau evaluasi merupakan tahap penilaian yang dilakukan 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar apa yang telah direncakan bisa 

memberikan dampak dan menanggulangi masalah yang ada. Empat tahapan itu 

dituangkan dalam website resmi Kabupaten Purwakarta yaitu 

www.purwakartakab.go.id.  Setelah keempat tahapan tersebut dituangkan dalam 

website barulah akan menghasilkan citra yang baik untuk Kabupaten Purwakarta 

1.6. Langkah-Langkah Penelitian 

     Penelitian ini akan menggunakan dengan beberapa langkah yaitu sebagai 

berikut: 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

     Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu Pemeritah Daerah Kabupaten 

Purwakarta Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Purwakarta yang beralamat di JL. Ganda Negara No. 11A, 

Nageri Kidul Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa 

barat. 

1.6.2. Paradigma dan Pendekatan 

     Pada dasarnya penelitian harus memiliki keyakinan system yang akan 

dijadikan landasan dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang akan dibahas. 

Menurut Denzin & Licon dalam (Gunawan, 2013:26) menyatakan: 

“a paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that 

deals with ultimates or first principle”  

http://www.purwakartakab.go.id/
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Suatu paradigm dapat dipandang sebagai sepercangkat pepercayaan dasar (atau 

yang berada di balik fisik atau metafisik) yang bersifat pokok atau prinsip 

utama. 

 

     Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigm 

konstriktivistik. Menurut Guba dalam (Gunawan, 2013:49) mengemukakan: 

“constructivists concur with the ideological argument that inquiry cannot be 

value-free. If “reality” can e seen only through window, it can equally be seen 

only through a value window. Many contructions are possible.” 

Kaum konstruktivistik dengan pandangan bahwa penelitian itu tidak bebas 

nilai. Jika “realitas” hanya dapat dilihat melalui jendela teori, maka itu hanya 

dapat dilihat sama melalui jendela ini. Banyak pengonstruksian dimungkinkan. 

 

     Penelitian ini menggunakan paradigm konstruktivistik dengan alasan bahwa 

kenyataan itu selalu tekait dengan nilai jadi tidak mungkin bebas nilai dan 

pengetahuan hasil konstruksi manusia itu bersifat berkembang terus dan tidak 

bersifat tetap. Konstruktivistik berarti menciptakan makna dan penilaian sendiri. 

Penelitian ini membahas bagaimana strategi peningkatan citra positif melalui 

website yang mana hasil dari konstruksi ialah peningkatan citra positif  karena 

dalam konstruktivistik memiliki pandangan bahwa realitas itu bebas sesuai 

dengan pandangan peneliti.Maka dari itu citra melalui media merupakan hasil dari 

konstruksi humas. 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam 

(Gunawan, 2013:83) penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian untuk 

memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran 

menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan 

dalam latar (setting) yang alamiah. 
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     Penelitian kualitatif bertujuan menguatamaan penghayatan yang berusaha 

memahami dan menafsirkan makna dalam suatu peristiwa. Penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisis yang ada di Kabupaten Purwakarta.Selanjunya 

menggambarkan mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan citra melalui 

media sosal maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

1.6.3. Metode Penelitian 

     Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Whitney 

dalam (Nazim, 2013:43), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Metode penelitain deksriptif merupakan metode yang 

mempelari masalah-masalah manusia baik berupa suatu objek, kondisi, ataupun 

sebuah peristiwa. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh, mengenai peneltian yang sedang dilaksanakan. 

Metode penelitian deskriptif bisa saja membandingkan fenomena-fenomena 

tertentu. Metode penelitian ini bermaksud membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi arau daerah 

tertentu. 

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data 

1.6.4.1. Jenis Data 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif sehingga jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data mengenai empat langkah humas atau 

four step public relations yaitu meliputi fact finding, planning and programming, 
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communicating and evaluating mengenai peningkatan citra melalui website yang 

digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. 

1.6.4.2. Sumber Data 

a. Sumber data primer, yang menjadi sumber informan mengenai informasi 

tentang strategi humas pemerintah daerah kabupaten purwakarta dalam 

upaya meningkatkan citra. Penentuan informan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada focus penelitian yaitu kepada humas. 

b. Sumber data sekunder, adalah beberapa warga kabupaten Purwakarta, buku-

buku, dokumen resmi, website resmi, serta tulisan-tulisan lainnya mengenai 

citra dan data lainnya yang dianggap relevan sesuai dengan focus penelitian. 

1.6.5. Teknik Pemilihan Informan  

     Tekhnik pemilihan informan sebagai sumer data pada penelitian ini yaitu 

berdasarkan pada pokok penelitian dan pertimbangan. Informan yang akan 

dijadikan sebagai sumber informasi ini harus memiliki syarat yaitu pegawai Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan warga Kabupaten 

Purwakarta. adapun kriteria-kriteria syarat yang menjadi infomran dalam focus 

kajian penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. 

2. Pengelola website resmi Kabupaten Purwakarta. 

3. Bagian pembuat berita di Website resmi Kabupaten Purwakarta. 

4. Telah bekerja minimal 5tahun di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Purwakarta. 
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5. Warga Kabupaten Purwakarta minimal usia 20 tahunyang aktif menggunakan 

internet dan selalu membuka website Kabupaten Purwakarta. 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.6.1. Wawancara yang mendalam 

     Menurut Mantja wawancara mendalam mencangkup dua proses dasar yaitu 

mengembangkan hubungan baik (rapport) dan mengejar perolehan informasi. 

Secara sederhana metode wawancara merupakan metode yang respondennya 

sudah menentu, sudah ditentukan dan dapat dipercaya (Gunawan, 2013:167). 

Pemilihan metode peneltian ini dengan alasan bahwa dengan wawancara penulis 

dapat mendapatkan informasi secara detail dengan cara tatap muka, mendalam 

dan terus menerus.  

     Wawancara yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu kepada beberapa 

pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan website karena terlibat langsung. 

1.6.6.2. Observasi Partisipan Pasif 

     Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara 

sistematis. Menurut Poerwandari dalam (Gunawan, 2013:143) observasi 

merupakan metode paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu 

kita selalu terlibat dalam proses mengamati. 

     Metode observasi partisipan pasif digunakan oleh peneliti karena peneliti tidak 

memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan tetapi peneliti hanya mengamati 

narasumber objek kajian yang menjadi sumber data yang digunakan. Metode ini 



22 

 

dipilih karena peneliti dapat melihat langsung fakta dari data yang diperoleh dari 

narasumber. 

1.6.6.3. Dokumentasi 

     Menurut Kriyato, dokumen merupakan sumber pengumpulan data sekunder 

yang diperoleh dari beberapa sumber yang relevan dengan focus kajian penelitian, 

seperti buku-buku, dokumen, surat kabar, internet mengenai kehumasan, dan citra 

serta dokumen lainnya yang mengacu berhubungan dengan penelitian (2010:120). 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. 

1.6.7. Teknik Analisis Data 

       Analisis data kuliatatif adalah cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang 

khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep) 

(Kriyanto,2010:196). Teknik analisis data dilakukan agar mengetahui data apa 

yang masih diperlukan, pertanyaan apa saja yang perlu diajukan, metode apa yang 

harus digunakan untuk mendapatkan informasi yang baru sertia mengetahui 

kesalahan apa yang harus diperbaiki. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan 

untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut: 

1.6.7.1. Reduksi Data 

       Reduksi data merupakan proses pengumpulan data yang didapatkan di 

lapangan kemudian dianalisis dengan memililih hal-hal yang pokok sesuai dengan 

focus penelitian yang kemudian dicarikan temanya agar memberikan gambaran 

tentang hasil pengamatan. 
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1.6.7.2. Penyajian Data 

       Penyajian data merupakan memberikan gambaran mengenai secara 

menyeluruh dalam bentuk apapun yang memudahkan peneliti menguasai data 

yang telah diperoleh baik berupa narat ataupun grafik. 

1.6.7.3. Penarikan Kesimpulan 

       Setelah data dipilih dan digambarka secaa keseluruhan sesuai dengan focus 

penelitian diambil kesimpulannya secara jelas sehingga peneliti mendapatkan 

makna dari data yang diperoleh. 


