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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi sampai hari ini memiliki 

perkembangan yang sangat pesat, mulai dari teknologi mekanik hingga 

teknologi digital saat ini. Pada awalnya akses untuk mendapatkan sebuah 

informasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan sukar. Namun, dengan 

adanya revolusi digital yang dilengkapi dengan sistem komunikasi internet saat 

ini akses untuk mendapatkan informasi bisa didapat dengan sangat mudah dan 

cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

dimanfaatkan oleh banyak profesi, salah satunya adalah praktisi hubungan 

masyarakat (Humas). Suryadi (2017: 49) menjelaskan bahwa perkembangan 

media informasi tersebut mendorong praktisi humas untuk memanfaatkan 

media baru yang cukup kompeten dalam menyajikan informasi ke publik. 

Saluran tersebut dapat menunjang kinerja praktisi humas di manapun, dalam 

menjalankan peran sebagai jembatan atau penghubung aspirasi masyarakat. 

Digital public relations merupakan sebuah keilmuan profesi humas yang 

dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat 

ini. Teknologi digital menjadi salah satu alat yang dimanfaatkan oleh praktisi 

humas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penghubung 

atau jembatan komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal. Seorang 

humas dalam menyebarkan sebuah informasi kepada sasaran publiknya dapat 

menggunakan beberapa media, di antaranya website dan social media. Irfandi 
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(2021: 1) menerangkan bahwa digital PR adalah sebuah kegiatan humas yang 

memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan website guna 

menyebarkan informasi kepada publik. 

Seiring perkembangan zaman saat ini, seorang humas idealnya mampu 

menerapkan keilmuan Digital PR. Nurjanah dan Nurnisya (2016: 134-135) 

menjelaskan bahwa Digital PR merupakan sebuah praktek dari seorang humas 

dalam melaksanakan tugas dan peran kehumasan yang memanfaatkan 

perkembangan media internet. Ada banyak sekali istilah penyebutan yang 

digunakan oleh para akademisi mengenai perkembangan teknologi dan 

informasi, beberapa di antaranya ada yang menggunakan media baru, siber, 

media sosial, media web, media online dan digital PR. 

Tidak hanya berfokus pada kegiatan digital, dalam menyampaikan 

informasinya pun seorang humas idelanya dapat mengaitkannya dengan 

kegiatan offline. Nasrullah (2014: 14) mengungkapkan bahwa kegiatan 

kehumasan yang dilaksanakan melalui media digital tentu memiliki kaitan 

yang erat dengan kegiatan humas secara offline. Di sisi lain penggunaan media 

digital memiliki keunggulan untuk menjangkau publiknya lebih luas secara 

geografis, kapasitas interaksi yang besar,  dan dapat dilaksanakan secara real 

time, kedua pelaksanaan tugas dan fungsi humas tersebut, memiliki 

kesinambungan yang idealnya dilaksanakan secara konsisten. 

Pelaksanaan kegiatan Digital PR ini telah diatur oleh pemerintah mengenai 

Keterbukaan Informasi Publik pada Undang-Undang No.14 tahun 2008, hal 

tersebut mewajibkan lembaga publik untuk menyampaikan informasi secara 
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berkala. Salah satu perusahaan yang melaksanakan kegiatan Digital PR sesuai 

dengan UU No.14 tahun 2008 ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero).  

Hendras Andri Pratama (staf unit humas corporate image) mengatakan 

urgensi di masa sekarang, terutama pada tahun 2011-an kredibilitas sebuah 

lembaga itu bisa dilihat dari produk komunikasinya, salah satunya dengan 

adanya website lembaga (Observasi virtual, pada 5 Januari 2021). 

Berdasarkan pernyataan tersebut jika produk komunikasi suatu lembaga 

atau  perusahaan itu bagus artinya mencerminkan lembaga tersebut memiliki 

kredibilitas yang bagus. Maka dari itu, penting bagi praktisi humas yang 

melaksanakan kegiatan Digital PR untuk menentukan indikator yang tepat 

guna mempublikasikan sebuah informasi pada website lembaga atau 

perusahaan. 

Indra Hartawan (Country Manager Exabytes Indonesia) Ada peningkatan 

penyewaan hosting yang berbeda dibandingkan dengan Malaysia dan 

Singapura. Sebenarnya, Indonesia dapat meningkat lebih signifikan apabila 

literasi digital di Indonesia sudah lebih merata (Observasi virtual, pada 8 Mei 

2022).  

Dilansir pada laman industri.kontan.co.id dapat diketahui bahwa 

peningkatan internet, khususnya Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut 

menjadikan jumlah penggunaan website di Indonesia mengalami kenaikan 

sebesar 9.4% pada kuartal II tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media internet berbasis website memiliki kebermanfaatan bagi 

pengelolaan digital marketing sebuah perusahaan.  
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Pada alamat web resmi ppid.kai,id, unit humas kantor pusat PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) secara aktif melakukan kegiatan kehumasan dan 

merupakan penanggungjawab utama image perusahaan di mata publik dan 

BUMN, hal ini dibuktikan dengan diraihnya tiga penghargaan pada acara 

anugerah humas Indonesia 2021. Ketiga penghargaan tersebut, yaitu kategori 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sub kategori PPID 

pembantu dengan perolehan silver winner, kategori Pelayanan Informasi 

Publik terinovatif sub kategori website dengan perolehan bronze winner, dan 

Pelayanan Informasi Publik terinovatif sub kategori laporan pelayanan 

informasi publik dengan perolehan bronze winner. (Observasi virtual, pada 28 

November 2021 pada website ppid.kai.id) 

Berdasarkan data observasi yang dipaparkan pada latar belakang menjadi 

landasan untuk mempelajari bagaimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id. Sebagai perusahaan jasa 

pelayanan transportasi yang besar di Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) menyadari bahwa bisnis memiliki kaitan erat dengan reputasi 

perusahaan, yang idealnya  didukung dengan pengelolaan informasi terbaik. 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, dan menganggap 

masyarakat sebagai analisis sistematis kesadaran sosial melalui pengamatan 

langsung dan rinci dari perilaku sosial yang dibahas. Pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang mana dalam melakukan penelitian 

ini dapat ditemukan fenomena secara alamiah dan dideskripsikan melalui kata-

kata. Penelitian ini menggunakan konsep four steps public relations, hasil akhir 
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dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana unit Humas PT. Kereta Api 

Indonesia dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id melalui 

konsep four steps PR. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian 

diteteapkan pada “Bagaimana Pengelolaan Digital PR Melalui Website 

ppid.kai.id?” Untuk mengupas fokus penelitian secara mendalam, maka 

diajukan pertanyaan penelitian di antaranya: 

1) Bagaimana Pencarian Data (Fact Finding) unit Humas dalam mengelola 

digital PR melalui website ppid.kai.id? 

2) Bagaimana Perencanaan dan Pemrograman (Planning and Programming) 

unit Humas dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id? 

3) Bagaimana Aksi dan Komunikasi (Taking Action and Communicating) 

unit Humas dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id? 

4) Bagaimana Evaluasi  program (Evaluating the Program) unit Humas 

dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Pengelolaan Digital PR 

Melalui Website ppid.kai.id, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui Pencarian Data (Fact Finding) unit Humas dalam 

mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id. 
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2) Untuk mengetahui Perencanaan dan Pemrograman (Planning and 

Programming) unit Humas dalam mengelola digital PR melalui website 

ppid.kai.id. 

3) Untuk mengetahui Aksi dan Komunikasi (Taking Action and 

Communicating) unit Humas dalam mengelola digital PR melalui website 

ppid.kai.id. 

4) Untuk mengetahui Evakluasi Program (Evaluating the Program) unit 

Humas dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id. 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1. Kegunaan Teoritis  

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengasihkan manfaat 

ilmiah bagi perkembangan kehumasan khususnya dalam bidang penelitian 

pengelolaan digital PR. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai tambahan 

referensi untuk penelitian-penelitian pada pokok bahasan yang sama. 

D.2. Kegunaan Praktis 

Hakikatnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengasihkan penjelasan 

bagi para praktisi atau sarjana di bidang kehumasan khususnya dalam 

pengelolaan digital PR, sehingga instansi terkait dapat menjadikan penelitian 

ini sebagai acuan untuk pelaksanaan program selanjutnya. 
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E. Landasan Pemikiran 

E.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu berisi tiga jurnal penelitian dan dua skripsi. 

Hasil penelitian terdahulu ini dilampirkan untuk mencari perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan pada penelitian 

saat ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zhilli Arsyika dengan judul 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi 

Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini memiliki 

tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelayanan informasi 

publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

Kabupaten Indragiri hulu telah melaksanakan pengelolaan digital PR yang 

baik, bahkan berhasil. Hal tersebut dikarenakan komitmen antara pemerintah, 

masyarakat dan komunitas  yang saling bersinergi. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Syuderajat dan Kenanga 

Puspitasari dengan judul Pengelolaan Media Sosial oleh unit corporate 

communication PT GMF Aeroasia. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk 

mengetahui pengelolaan media sosial PT. GMF Aeroasia yang dikelola oleh 

unit corporate communication dengan menggunakan teori media baru. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa tim corporate communication dalam 

mengelola media sosial PT GMF Aerosia melakukan persetujuan terlebih 

dahulu kepada kepala corporate communication-nya untuk kemudian 
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dieksekusi ke beberapa media sosial PT GMF Aerosia, diantaranya facebook, 

instagram, youtube dan linkedin. Penggunaan keempat media sosial tersebut, 

sesuai dengan segmentasi perusahaan yang lebih menekankan B-to-B. Untuk 

inteaksi dengan audiens sendiri sangat kurang dan terkesan lambat dalam 

menanggapi. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sifa Fauziah dengan judul 

Pengelolaan Website sebagai Media Penyampaian Informasi Publik oleh 

Humas Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu 

untuk mengetahui bagaimana Humas Badan Kepegawaian Negara dalam 

menyampaikan informasi publik  melalui website. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa Humas Badan Kepegawaian Negara dalam mengelola 

website sudah bisa dibilang baik, karena informasi yang selalu update. Meski 

begitu, ada beberapa hal yang harus dibenahi, seperti narahubung  Humas 

BKN dan penempatan materi informasi agar mudah diakses oleh pengunjung. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rina Himaturipa dengan judul 

Pengelolaan Website Sebagai Media Informasi Publik (Studi Kasus Humas 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini 

memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui pengelolaan dengan metode studi 

kasus pada website Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai media 

informasi publik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Humas 

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengelola informasi publik dengan 

baik, tahapannya dimulai dari mencari data melalui data primer dan sekunder, 

implementasi program hingga evaluasi menggunakan cara formal dan 
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informal, salah satunya dengan pemberian reward terhadap pengelola yang 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eneng Rismawato dengan judul 

Pengelolaan Cyber Public Relations dalam Membentuk Corporate Branding : 

Studi Deskriptif Kualitatif di Media Sosial PT Len Industri (Persero). 

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara 

membentuk corporate branding melalui pengelolaan cyber public relations di 

media sosial PT Len Industri (Persero). Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa Praktisi Humas PT. Len Industri terbilang berhasil dalam membentuk 

corporate branding, dalam pelaksanaanya humas PT. Len Industri 

melaksanakan empat tahapan, yaitu share untuk dapat terhubung dengan 

publiknya hingga membangun kepercayaan, optimze atau pengoptimalan 

informasi untuk dipublikasikan, manage atau mengelola informasi yang 

sudah dipublikasikan dengan cara monitoring, interaksi dan respon cepat, 

terakhir ada engage atau mengikutsertakan publiknya untuk mencapai tujuan. 

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Hasil Relevansi Perbedaan 

1 Zhilli 

Arsyika 

(2016), 

JOM Fisip 

Vol.3 No.2 

Universita

s Riau 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Informasi 

Publik Oleh 

Pejabat 

Pengelola 

Informasi 

Dan 

Dokumenta

si (PPID) 

Kabupaten 

Indragiri 

Hulu 

Kualitatif 

eksploratif 

Kabupaten 

Indragiri 

hulu telah 

melaksanak

an 

pengelolaan 

digital PR 

yang baik, 

bahkan 

berhasil. 

Hal tersebut 

dikarenakan 

komitmen 

Objek 

yang 

dimuat 

sama yaitu 

PPID. 

Perbedaan 

terletak pada 

teori yang 

digunakan 

yaitu teori 

pelayanan 

publik baru, 

objek pada 

PPID 

Kabupaten 

Indragiri hulu 

dan lokasi 

penelitian di 
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antara 

pemerintah, 

masyarakat 

dan 

komunitas  

yang saling 

bersinergi. 

Kantor 

Pemerintah 

Daerah 

Indragiri 

hulu. 

2 Fajar 

Syuderajat

, Kenanga 

Puspitasari 

(2017), 

Komuniti, 

Vol.9 No.2 

Fikom 

Universita

s 

Padjadjara

n 

Pengelolaan 

Media 

Sosial Oleh 

Unit 

Corporate 

Communica

tion PT 

GMF 

Aeroasia 

Deskriptif 

kualitatif 

Tim 

corporate 

communicat

ion dalam 

mengelola 

media sosial 

PT GMF 

Aerosia 

melakukan 

persetujuan 

terlebih 

dahulu 

kepada 

kepala 

corporate 

communicat

ion-nya 

untuk 

kemduian 

dieksekusi 

ke beberapa 

media sosial 

PT GMF 

Aerosia, 

diantaranya 

facebook, 

instagram, 

youtube dan 

linkedin. 

Penggunaan 

keempat 

media sosial 

tersebut, 

sesuai 

dengan 

segmentasi 

perusahaan 

yang lebih 

menekanka

Tema 

yang 

dimuat 

sama yaitu 

online 

atau 

digital 

public 

relations 

Perbedaan 

terletak pada 

teori yang 

digunakan 

yaitu teori 

media baru, 

objeknya 

media sosial 

yang dikelola 

unit 

corporate 

communicati

on dan lokasi 

penelitiannya 

di PT GMF 

Aeroasia. 
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n B-to-B. 

Untuk 

inteaksi 

dengan 

audiens 

sendiri 

sangat 

kurang dan 

terkesan 

lambat 

dalam 

menanggapi 

3 Sifa 

Fauziah, 

(2019), 

Jurnal 

Prodi D-III 

Humas, 

Universita

s Negeri 

Jakarta 

Pengelolaan 

Website 

sebagai 

Media 

Penyampaia

n Informasi 

Publik oleh 

Humas 

Badan 

Kepegawaia

n Negara 

Studi 

Kasus, 

Kualitatif 

Humas 

Badan 

Kepegawaia

n Negara 

dalam 

mengelola 

website 

sudah bisa 

dibilang 

baik, karena 

informasi 

yang selalu 

terupdate. 

Meski 

begitu, ada 

beberapa 

hal yang 

harus 

dibenahi, 

seperti 

narahubung  

Humas 

BKN dan 

penempatan 

materi 

informasi 

agar mudah 

diakses oleh 

pengunjung. 

Objek 

yang 

dimuat 

sama yaitu 

website 

PPID. 

Perbedaan 

terletak pada 

meodologi 

penelitian 

yang 

menggunaka

n studi kasus, 

dan lokasi 

penelitian di 

Badan 

Kepegawaian 

Negara. 

4 Rina 

Himaturip

a (2018), 

Skripsi 

Jurusan 

Pengelolaan 

Website 

Sebagai 

Media 

Informasi 

Studi 

kasus 

kualitatif 

Humas 

Kementeria

n Agama 

Provinsi 

Jawa Barat 

Mengamat

i 

pengelolaa

n website 

dengan 

Perbedaan 

terletak pada 

metode yang 

menggunaka

n studi kasus 
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Ilmu 

Komunika

si 

Konst. 

Humas. 

UIN 

Sunan 

Gunung 

Djati. 

Publik 

(Studi 

Kasus 

Humas 

Kantor 

Wilayah 

Kementrian 

Agama 

Provinsi 

Jawa Barat) 

mengelola 

informasi 

publik 

dengan 

baik, 

tahapannya 

dimulai dari 

mencari 

data melalui 

data primer 

dan 

sekunder, 

implementa

si program 

hingga 

evaluasi 

menggunak

an cara 

formal dan 

informal, 

salah 

satunya 

dengan 

pemberian 

reward 

terhadap 

pengelola 

yang 

menjalanka

n tugasnya 

sesuai 

dengan 

ketentuan. 

konsep 

online 

public 

relations. 

dan lokasi 

penelitian 

pada Humas 

Kementerian 

Agama 

Provinsi Jawa 

Barat. 

5 Eneng 

Rismawati 

(2018), 

Skripsi 

Jurusan 

Ilmu 

Komunika

si 

Konst. 

Humas. 

UIN 

Sunan 

Gunung 

Pengelolaan 

Cyber 

Public 

Relations 

dalam 

Membentuk 

Corporate 

Branding : 

Studi 

Deskriptif 

Kualitatif di 

Media 

Sosial PT 

Deskriptif 

kualitatif 

Praktisi 

Humas PT. 

Len Industri 

terbilang 

berhasil 

dalam 

membentuk 

corporate 

branding, 

dalam 

pelaksanaan

ya humas 

PT. Len 

Mengamat

i 

pengelolaa

n cyber 

public 

relations 

melalui 

media 

sosial. 

Perbedaan 

terletak pada 

teori yang 

digunakan 

yaitu Konsep 

the Circular 

Model of 

SOME for 

Social Media, 

objek pada 

media sosial 

dan lokasi 

penelitian di 
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Djati. Len Industri 

(Persero) 

Industri 

melaksanak

an empat 

tahapan, 

yaitu share 

untuk dapat 

terhubung 

dengan 

publiknya 

hingga 

membangun 

kepercayaan

, optimze 

atau 

pengoptimal

an 

informasi 

untuk 

dipublikasik

an, manage 

atau 

mengelola 

informasi 

yang sudah 

dipublikasik

an dengan 

cara 

memonitori

ng, interaksi 

dan respon 

cepat, 

terakhir ada 

engage atau 

mengikutser

takan 

publiknya 

untuk 

mencapai 

tujuan. 

PT Len 

Industri 

(Persero). 
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E.2. Landasan Teoritis 

E.2.1. Konsep four Steps Public Relations  

 Sama halnya dengan seorang praktisi Humas dalam mengelola sebuah 

kegiatan, pada penelitian ini menggunakan teori empat langkah praktisi PR 

atau yang biasa dikenal dengan four steps PR yang dikemukakan oleh Cutlip, 

Center dan Broom pada bukunya “Effective Public Relations” (2006: 321). 

Berikut ini merupakan empat langkah PR: 

1) Fact Finding 

Fact finding atau pencarian fakta merupakan langkah awal bagi seorang 

praktisi humas dalam persiapan melaksanakan sebuah kegiatan PR. Pada 

tahap ini seorang humas berfokus pada pencarian fakta-fakta yang sedang 

terjadi pada saat ini. 

2) Planning and programming 

Planning and programming merupakan tahap kedua yang menjawab 

hasil dari fact finding pada tahap pertama, yang kemudian melakukan 

perencanaan kegiatan yang idealnya dilaksanakan berdasarkan situasi dan 

kondisi terkini. 

3) Taking action and communicating 

Tahap ketiga ini menjelaskan bagaimana seorang Humas menerapkan 

hasil dari perencanaan sebelumnya sebagai bentuk komunikasi guna 

mencapai tujuan. Pada tahap ini juga timbul pertanyaan mengenai siapa 

yang akan menyampaikan pesan, kapan, di mana, dan bagaimana cara 

penyampaiannya. 
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4) Evaluating the program 

Setelah ketiga tahapan sebelumnya selesai, tahapan terakhir ialah 

melaksanakan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan, yaitu 

dengan meninjau ulang persiapan, pelaksanaan dan hasil dari program. 

Pada akhirnya, program disepakati apakah akan dilanjutkan atau 

dihentikan setelah hasil peninjauan ulang oleh perusahaan. 

E.3. Kerangka Konseptual 

E.3.1. Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan asal kata dari kelola, dalam kamus besar bahasa 

Indonesia memiliki arti sebagai proses melaksanakan aktivitas tertentu 

dengan menggerakan tenaga dan memberikan pengawasan tehadap suatu 

aktivitas dalam mencapai tujuan.  

Istilah pengelolaan memiliki kesamaan makna dengan istilah manajemen. 

Kedua istilah tersebut pun memiliki tujuan yang sama, yaitu tercapainya 

sebuah tujuan dari suatu lembaga atau perusahaan. Wardah (2017: 4) 

menjelaskan bahwa Management ditafsirkan pada bahasa Indonesia artinya 

adalah pengelolaan atau manajemen. Dalam hal ini kedua kata teresebut 

memiliki kesamaan arti, yaitu untuk mengontrol, mengatur ataupun 

mengurus. 

E.3.2. Digital Public Relations  

Ada banyak sekali istilah penyebutan yang digunakan oleh para akademisi 

mengenai perkembangan teknologi dan informasi, beberapa di antaranya ada 
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yang menggunakan media baru, siber, media sosial, website, virtual, online, 

dan digital PR.  

Digital public relations (PR) merupakan sebuah keilmuan profesi humas 

yang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

digital saat ini. Onggo (2004: 14) mendefinisikan digital atau cyber PR 

merupakan sebuah kegiatan kehumasan yang memanfatkan perkembangan 

teknologi dan menggunakan internet sebagai media publikasinya.  

Kegiatan digital PR dimaknai sebagai bentuk implementasi tugas dan 

fungsi humas dengan memanfaatkan media digital untuk melakukan interaksi 

dengan publiknya. Irfandi (2021: 14) menjelaskan bahwa digital atau online 

PR merupakan suatu kegiatan humas yang dilakukan dengan cara 

menggunakan bantuan teknologi internet untuk dapat terhubung dengan 

media, komunitas dan publiknya. 

Pemanfaatan teknologi sebagai kegiatan digital PR memiliki banyak 

manfaat bagi perusahaan atau lembaga, salah satunya ialah membentuk 

corporate image yang lebih baik. (Taniarza, et al., 2018: 71) menjelaskan 

bahwa Manfaat digital PR bagi suatu instansi atau perusahaan antara lain 

menjadi media atau saluran komunikasi perusahaan yang dapat menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan publik dan membangun citra atau reputasi 

positif perusahaan. 

E.3.3. Informasi Publik 

Pengertian Informasi menurut kamus besar bahasa Indonesia bahasa 

merupakan sebuah penerang atau pemberitahuan, sedangkan publik 
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merupakan kumpulan orang-orang. Suhendar (2010: 245) menjelaskan bahwa 

informasi publik adalah data dalam bentuk catatan yang secara tidak sengaja 

direkam dan diarsipkan dan baik diambil segera untuk pengambilan 

keputusan atau ditempatkan dalam konteks yang lebih bermakna dan berguna 

dan dikomunikasikan kepada penerima untuk pengambilan keputusan. 

Pengelolaan digital PR melalui website ppid.kai.id sejalan dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 bagian keempat tentang kewajiban 

badan publik, dalam pasal tujuh ayat satu dan dua yang berbunyi: 

“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon 

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, 

dan tidak menyesatkan.” 

 UU KIP atau Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik menegaskan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 

untuk bertukar dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta hak untuk menggunakan semua saluran yang 

tersedia untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi. 

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa faktor penting dalam 

mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara adalah masyarakat 

menikmati hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang. 
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E.3.4. Website 

Zaman revolusi digital seperti ini, selain social media yang semakin 

trending, peran media website juga penting bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi kepada publiknya. Lestari (2018: 20) menjelaskan 

bahwa website merupakan sebuah metode untuk memperlihatkan berbagai 

informasi berupa kumpulan video, teks, gambar dan suara secara interaktif 

dengan menggabungkan antara satu halaman dengan halaman yang lainnya 

melalui akses internet. Berdasarkan definisi tersebut website merupakan 

sebuah media komunikasi berupa halaman yang saling terkoneksi satu sama 

lain (landing page) dengan memuat informasi yang menggabungkan seluruh 

elemen multimedia.  

Gabungan elemen multimedia pada sebuah website diperuntukan bagi 

publik untuk mengakses sebuah informasi yang ingin diketahui. Taniarza 

(2017: 11) menjelaskan bahwa website merupakan suatu sistem informasi 

untuk menyimpan sebuah data, yang kemudian dicari oleh publik, dan 

menampilkan informasi yang diinginkan menggunakan server atau arsitektur 

klien. 

Perusahaan akan mendapatkan manfaat dari penggunaan website sebagai 

media informasi. Rusdianto (2014: 121) menjelaskan lima alasan mengapa 

sebuah lembaga atau perusahaan memperhatikan media publikasinya yang 

dalam hal ini ialah website, lima alasan tersebut, yaitu:  

1) Mengenalkan merk (Branding), sebuah perusahaan dapat merancang 

bagaimana sebuah informasi diakses oleh publiknya dengan memberikan 
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kesan terbaik saat mengunjungi website melalui informasi yang lengkap 

mengenai keunggulan perusahaan. 

2) Lembaga atau perusahaan dapat melakukan kontroling secara mandiri 

untuk mengelola halaman, konten dan fitur yang terdapat pada website. 

3) Materi atau konten yang dipublikasikan pada website perusahaan 

idealnya menarik guna mengundang perhatian pengunjung situs tersebut, 

tanpa memikirkan persaingan konten dengan lembaga lain.  

4) Optimasi mesin pencari (Search engine optimization) atau dikenal SEO, 

dalam hal ini ketika perusahaan ingin mendapatkan reputasi situs yang 

tinggi, maka jangan sampai mengabaikan strategi SEO ini yang memiliki 

fungsi untuk mengoptimalkan peringkat website perusahaan. 

5) Analisis Web (Web analytic), menjadi bagian penting setelah keempat 

poin di atas, perlu bagi seorang pengelola website untuk dapat 

menganalisis situs perusahaan lebih dalam lagi, agar mengetahui insight 

berapa lama pengunjung menelusuri website tersebut, hingga membantu 

seorang pengelola dalam merumuskan konten informasi yang lebih 

banyak peminatnya. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

F.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat PT. Kereta Api 

Indonesia yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, 

Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana unit Humas KAI 
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mengelola digital PR melalui website. Selain itu, Kantor Pusat KAI 

merupakan tempat pengelolaan digital PR melalui website ppid.kai.id yang 

dikelola oleh unit Humas bagian corporate image. 

F.2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian 

Paradigma yang digunakan oleh penulis adalah paradigma konstruktivis. 

Paradigma ini meyakini bahwa penelitian bukan sekedar hasil pengamatan 

fakta. Namun, berdasarkan hasil konstruksi objek penelitian. Paradigma ini 

meyakini bahwa fenomena yang dialami atau dirasakan oleh seseorang tidak 

dapat menyamai perasaan orang lain. 

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana dalam 

melakukan penelitian ini secara alami dapat menemukan fenomena dan 

mendeskripsikannya dengan kata-kata daripada angka-angka. Besar harapan 

hasil penelitian yang mendeskripsikan bagaimana PT. Kereta Api Indonesia 

mengelola  kegiatan digital PR melalui website ppid.kai.id berdasarkan data 

yang didapatkan pada proses wawancara mendalam. 

F.3. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah 

permasalahan yang tengah diteliti, dalam hal ini biasanya peneliti 

menggunakan berbagai kriteria yang berbeda dalam memecahkan masalah 

penelitian yang tujuannya untuk memecahkan masalah, penelitian ini 

memakai metode penelitian analisis deskriptif. Satori (2011: 23) menjelaskan 

bahwa metode atau kaidah ini memiliki tugas guna mengeksplorasi fenomena 

yang berlangsung di lapangan dan tidak bisa dideskripsikan melalui 
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pernyataan dalam satuan angka, melainkan kata-kata. Pada tahap ini juga 

akan mendeskripsikan dan menginterpretasi sebuah fenomena yang diteliti 

secara natural dan selaras dengan data yang ada di lapangan. 

Pada tahap ini digunakan sebuah metode atau kaidah analisis deskriptif 

dikarenakan penelitian ini akan membahasnya dengan ringkas dan dapat 

memaparkan sebuah keadaan yang sudah berlaku di lapangan, kemudian 

menariknya ke permukaan sebagai gambaran mengenai kondisi tersebut. 

Menurut penjelasan diatas maka metode yang peneliti gunakan ialah analisis 

deskriptif dikarenakan peneliti ingin mengeksplor dan mengetahui 

Pengelolaan Digital PR melalui Website ppid.kai.id, juga melihat bagaimana 

unit humas PPID KAI menerapkan kegiatan Digital PR. 

F.4. Jenis Data dan Sumber Data 

F.4.1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitiatif dengan cara mengumpulkan 

bahan nyata atau data dalam bentuk wawancara yang ditranskrip, peninjauan 

secara cermat (observasi), analisis berkas perusahaan berupa dokumentasi 

gambar, foto, dan lain-lain. Berikut data atau bahan nyata yang akan 

diidentifikasi pada penelitian, di ataranya: 

1) Data dari unit Humas PT. Kereta Api Indonesia terkait pencarian data 

(fact finding) dalam mengelola digital PR melalui website ppid.kai.id 

2) Data dari unit Humas PT. Kereta Api Indonesia terkait perencanaan dan 

pemrograman (Planning and programming) dalam mengelola digital PR 

melalui website ppid.kai.id 
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3) Data dari unit Humas PT. Kereta Api Indonesia terkait aksi dan 

komunikasi (Taking Action and Communicating) dalam mengelola digital 

PR melalui website ppid.kai.id 

4) Data dari unit Humas PT. Kereta Api Indonesia terkait evaluasi program 

(Evaluting the Program) dalam mengelola digital PR melalui website 

ppid.kai.id 

F.4.2. Sumber Data 

Penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan digunakan ialah primer 

dan sekunder, yaitu: 

1) Data Primer 

Data primer merupakan jenis sumber data yang diperoleh dari pihak PT. 

Kereta Api Indonesia yang menjalankan tugas dalam pengelolaan digital 

PR melalui website ppid.kai.id yang dalam hal ini ialah unit Humas KAI. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis sumber daya yang diperoleh dari pihak 

selain dari PT. Kereta Api Indonesia dalam pengelolaan digital PR melalui 

website ppid.kai.id, seperti halnya beberapa data resmi dan literatur seperti 

buku kehumasan, jurnal, skripsi ataupun arsip penting yang masih relevan 

dengan penelitian. 

F.5. Teknik Penentuan Informan 

Peneliian ini menetapkan sejumlah pemberi informasi dengan melihat 

segala aspek yang sesuai dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan tersebut 

merujuk pada sebuah kriteria informan yang diperlukan, contohnya informan 



23 

 

memiliki pemahaman akan kegiatan yang dilaksanakan, informan turut 

berkontribusi aktif pada proses pelaksanaanya. Syarat informan pada 

penelitian ini ialah staf unit Humas PT. Kereta Api Indonesia yang terlibat 

secara aktif dalam pengelolaan digital PR melalui website ppid.kai.id. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari tiga orang 

informan yang menguasai data yang akan diteliti. Poerwandari (2007: 112) 

menegaskan bahwa penelitian kualitatif tidak memiliki aturan pasti untuk 

penentuan jumlah informan. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang luwes. 

Penelitian kualitatif ini tergantung dari manfaat yang diperoleh dari informan, 

bukan dari jumlah informan yang dikumpulkan. 

Informan tersebut ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. 

Kriteria tersebut berdasarkan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 

informan pada saat ini. Hasil dari kriteria informan terbagi menjadi dua jenis 

infoman, yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci 

adalah narasumber yang menguasai terkait data penelitian yang dibutuhkan, 

adapun pejabatnya adalah Muhibbudin sebagai Manager Public Information 

Care dan R. Teja Wulan sebagai Assistant Manager Helpdesk Information. 

Sedangkan informan tambahan adalah narasumber yang melengkapi 

informasi yang sudah diberikan dari informan kunci, adapun pejabatnya 

adalah Aryudha Aldi Gunawan sebagai Pelaksana Helpdesk Information. 
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F.6. Teknik Pengumpulan Data 

F.6.1. Wawancara Mendalam 

Pada metode kualitatif, wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan 

data yang sering digunakan. Wawancara memiliki fungsi sebagai alat untuk 

mengecek ulang atau mengkonfirmasi pada sebuah informasi yang telah 

didapatkan sebelumnya. Sugiyono (2012: 138) menegaskan tujuan dari 

pengumpulan data melalui wawancara ialah untuk mendapatkan sebuah data 

yang nyata dan terperinci. 

Teknik yang digunakan pada tahap pengumpulan data adalah penggunaan 

teknik wawancara mendalam, dengan subjek penelitian mengikuti arah, 

tujuan, dan fokus penelitian yang direncanakan. Wawancara dengan staf 

Humas KAI yang berperan aktif dalam mengelola digital PR melalui website 

ppid.kai.id. 

F.6.2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik penghimpunan data yang biasa 

disebut pengamatan. Pengamatan ini dilakukan pada situasi sosial atau objek 

yang dituju. Adanya tahap observasi digunakan untuk mengumpulkan 

berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah observasi non partisipan. 

Sugiyono (2012:145) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan 

dilakukan guna memenuhi syarat pengumpulan data dengan sifat yang 

berkaitan langsung dengan sikap atau perilaku manusia, proses bekerja, 
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fenomena alam yang terjadi dan pengaruh responden yang diamati tidak 

terlalu besar. 

Observasi lokasi yang diteliti yaitu unit Humas KAI dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi di lokasi dan cara yang digunakan dalam mengelola 

digital PR melalui website ppid.kai.id. Obrservasi atau pengamatan dilakukan 

guna melihat secara langsung proses pengelolaan digital PR. 

F.6.3. Studi Dokumentasi 

Pada umumnya, studi dokumentasi mempelajadi hasil karya multimedia 

sebuah perusahaan yang memiliki bentuk visual dan teks. Adanya studi 

dokumentasi, dengan mudah memperoleh penerangan guna menunjang 

penelitian. Data penunjang dalam penelitian ini berupa teks hasil wawancara 

dengan informan. Studi dokumentasi ini diharapkan dapat membantu dalam 

proses penelitian. 

F.7. Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini, digunakan teknik analisis data model Miles dan 

Hubeurman. Model ini memiliki pengertian bahwa dalam melakukan analisis 

data kualitiatif akan dilakukan dengan cara interaktif terus-menerus hingga 

tuntas, yang mana dalam model ini terdapat tiga alur analisis, di antaranya: 

1) Reduksi Data 

Saat mereduksi data, berorientasilah pada tujuan. Jika seseorang 

melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang dianggap aneh, tidak 

diketahui dan tidak teratur, maka idealnya hal itu harus diperhatikan 

ketika melakukan reduksi data. 
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2) Penyajian Data 

Pada tahap penyajian data, metode penelitian kualitatif biasanya 

dilakukan dalam bentuk naratif. Penyajian data sebagai kumpulan 

informasi yang tersusun secara sistematis akan mengorganisasikan data 

secara relasional agar lebih mudah dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berkesinambungan sehingga menjenuhkan data. (Miles dan Huberman, 

2009: 16-21) menekankan bahwa kesimpulan yang disajikan pada tahap 

awal penelitian ini tetap tentatif sampai penelitian baru yang lebih 

kredibel dari temuan penelitian ini dilakukan. 

F.8. Teknik Keabsahan Data 

Sebuah penelitian perlu memeriksa keabsahan sebuah data. Penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi validitas data sumber data. Moleong (2012: 

330) Menjelaskan bahwa triangulasi sumber data adalah kegiatan menelaah 

sumber informasi yang diperoleh dengan menggunakan waktu dan alat yang 

berbeda. Teknik triangulasi sumber ini mendeskripsikan dan 

mengkategorikan pendapat atau informasi mana yang sama di antara 

informan penelitian, dan lebih khusus lagi, diambil dari hasil informasi yang 

diberikan oleh beberapa informan. 
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