
 

 

 

ABSTRAK 

 

Muhamad Yusuf Rizqi Herdana, Kampanye Public Relations mengenai 

Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Pemerintah Kota Bandung (Studi pada kegiatan 

Kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru melalui Cyber Public Relations dalam Upaya 

penekanan penyebaran Covid-19 diKota Bandung). 

Kebiasaan manusia berubah semenjak kehadiran virus baru yang dinamakan 

Corona Virus Disease-2019. Hingga saat ini, belum adanya vaksin maupun 

pengobatan khusus yang ampuh untuk penderita yang terinfeksi virus corona. 

Sehingga penanganan yang bisa di lakukan hanya dengan membiasakan diri hidup 

berdampingan dengan virus Covid-19 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana proses kegiatan Kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. 

Penelitian ini menggunakan Paradigma naturalistik yang bertujuan untuk 

memaknai informasi yang diberikan oleh informan. Pendekatan yang digunakan 

adalah interpretatif dengan menggunakan metode studi kasus dimana penelitian ini 

bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan mendeskripsikan dalam bentuk 

kata-kata mengenai proses dan tahapan kampanye Public Relations adaptasi 

kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara mendalam 

dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampanye Public Relations 

mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung 

di lakukan denga menggunakan 4 tahap kampanye seperti kampanye model 

ostegaard, diawali dengan tahap pertama, melakukan pencarian fakta dengan 

beberapa metode melalui kegiatan monitoring media untuk mengamati kondisi 

masyarakat, dan kebijakan pimpinan bekerja sama dengan dinas pendidikan ,bagian 

ekonomi dan bidang sosial keagamaan Pemerintah Kota Bandung, Tahap kedua, 

melakukan perancangan kegiatan kampanye dengan menetapkanobjek kampanye 

seperti pembelajaran daring, PPDB, MPLS, AKB di pasar, kantor, gereja, masjid 

pada transportasi online dan pada kegiatan iedul adha . Tahap ketiga, melakukan 

pelaksanaan kegiatan kampanye melalui Cyber public Relations dikemas dengan 

videografis,infografis, simulasi dan press release. Tahap keempat, melakukan 

evaluasi kegiatan kampanye, melalui monitoring media dan melalui pengelolaan 

Press Release. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota 

Bandung telah melakukan kampanye Public Relations mengenai Adaptasi 

Kebiasaan Baru menggunakan model kampanye Ostergaard dengan melalui 

beberapa tahapan seperti pencarian fakta, perancangan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan, dan evaluasi . 

 

Kata Kunci: Kampanye Public Relations, Covid-19 
 

 
 

 

 

 
 

ii 



 

 
 
 

 


	ABSTRAK

