
 

 

ABSTRAK 

DICKI RAMADANI: PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAS 

MENGENAI HITUNG MUNDUR 444 HARI MENJELANG PEKAN 

OLAHRAGA NASIONAL XIX/2016 JAWA BARAT 

Penyebaran informasi merupakan unsur vital dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup manusia, karena dengan informasi yang diperoleh dapat menimbulkan pula 

dampak bagi manusia. Baik dampak yang bersifat positif maupun negatif. 

Pemprov Jabar adalah salah satu instansi yang sedang menggiatkan penyebaran 

informasi mengenai pesta olahraga terbesar di Indonesia, yakni Pekan Olahraga 

Nasional. Adanya kegiatan hitung mundur setiap 111 hari menjelang pelaksanaan 

PON 2016 di Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk dari penyebaran 

informasi tersebut agar seluruh lapisan masyarakat, terutama Provinsi Jawa Barat, 

Umumnya Indonesia dapat mengetahui bahwa PON 2016 akan diselenggarakan di 

Provinsi Jawa Barat. Adapun yang menjadi alat ukurnya, ialah kegiatan hitung 

mundur 444 hari menjelang PON 2016 Jabar dalam usaha melakukan berbagai 

perbaikan dan meningkatkan kualitas kegiatan dan program-program kehumasan 

dalam kegiatan berikutnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persiapan, implementasi 

dari Proses Pelaksanaan Kegiatan Humas Mengenai Hitung Mundur 444 Hari 

Menjelang Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jawa Barat. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi..  

Analisis data yang digunakan menggunakan reduksi, model data dan verifikasi. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Persiapan dari Kegiatan Hitung 

Mundur 444 Hari Menjelang Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jabar. Persiapan 

yang dilakukan pada saat pertama menginjak lokasi, yakni di Ciamis. Persiapan 

dilakukan dua minggu sebelumnya, pada H-14 kegiatan Hitung Mundur 444 ini 

Humas beserta stakeholder lain melakukan dua kali observasi. Implementasi dari 

kegiatan Hitung Mundur 444 Hari Menjelang Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 

Jabar. Salah satu media yang sudah memliki kontrak khusus adalah Seputar 

Indonesia Acara ini terselenggara pada hari Minggu, 7 Juni 2015 di Taman 

Raflesia Ciamis. Acara dimulai pada pukul 06.00 hingga selesai. Jumlah massa 

yang datang hampir 70.000 jiwa. Strategi yang digunakan untuk menyedot 

perhatian warga terhadap Kegiatan Hitung Mundur 444 Hari Jelang PON 2016, 

salah satunya adalah dengan reward yang menarik serta pemberitaan di media 

cetak ataupun elektronik mengenai rangkaian kegiatan PON Jabar ini. 


