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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Dukuh Jajaran, Desa Karangduren RT 09 Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali mendapatkan bantuan dari Pemkab Boyolali dalam Program Sanitasi 

Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dak Tahun 2011 yang berupa Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL sendiri adalah merupakan salah satu 

teknologi pengolahan limbah cair industri yang bertujuan untuk menghilangkan 

atau memisahkan pencemaran di dalam air limbah sebelum dibuang ke 

lingkungan sampai memenuhi baku mutu lingkungan.  

Dalam program tersebut Pemkab Boyolali memberikan fasilitas kepada 

masyarakat Dukuh Jajaran RT 09 guna memenuhi kebutuhan MCK. Pemkab 

Boyolali juga berupaya mengubah kebiasaan masyarakat untuk menjadi lebih 

modern, yang semula masyarakat buang air besar maupun air kecil di sungai dapat 

mengubah perilakunya tersebut dan beralih menggunakan IPAL yang telah di 

sediakan oleh Pemkab Boyolali. Selain sebagai tambahan fasilitas, Pemkab 

Boyolali juga berusaha untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang di 

sebabkan oleh masyarakat yang buang air besar maupun air kecil di sungai. 

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan, 

sedikit demi sedikit masyarakat telah mengubah pola kehidupan yang lama dan 
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beralih menggunakan IPAL untuk buang hajat. Selain untuk buang hajat, IPAL 

yang telah di sediakan fasilitas yang dapat di gunakan untuk mandi maupun 

mencuci pakaian. 

Menurut Okun & Ponghis dalam buku Pembuangan Tinja dan Limbah 

Cair, Suatu Pengantar limbah cair dipakai untuk mengartikan limbah cair dari 

rumah tangga, air kotor dan limbah industri yang di buang ke dalam sistem 

saluran limbah cair, kecuali air hujan atau drainase permukaan. Sedangkan 

menurut Tchobanoglous & Elliassen limbah merupakan serangkaian gabungan 

cairan sampah yang terbawa dari suatu tempat tinggal, kantor, industri, air tanah 

dan air hujan yang mungkin ada (Soeparman & Suparmin 2001 : 11-12). 

Air sendiri telah menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang 

seksama dan cermat, sehingga untuk mendapatkan air yang bersih dan sesuai 

dengan standar tertentu sulit. Saat ini air menjadi barang yang mahal dan langka,  

karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil 

kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan 

industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketergantungan manusia terhadap air pun 

semakin besar sejalan dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat. 

Banyak tidaknya limbah yang tersebar di lingkungan, sangat dipengaruhi 

oleh pola hidup masyarakat. Apabila pola kehidupan masyarakat sehat dan bersih, 

maka limbah yang akan dihasilkan dalam kehidupan akan sedikit, bahkan tidak 

ada. Namun apabila pola kehidupan bermasyarakat tidak ditanamkan pola hidup 

sehat, maka akan banyak limbah yang akan dihasilkan pula. Limbah cair sendiri 

merupakan gabungan dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, 
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baik dalam keadaan terlarut yang terbuang dari sumber perkantoran, perumahan, 

perdagangan, sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, 

air permukaan, atau air hujan (Soeparman dan Suparmin 2001 : 12). 

IPAL yang berada di Dukuh Jajaran yang semula dapat beroperasi dengan 

baik, lama kelamaan mengalami masalah pada proses penguraian bakteri menjadi 

air bersih. Karena pada dasarnya hasil olahan limbah yang di keluarkan oleh IPAL 

berupa air bersih dan tidak berbau. Hal tersebut juga didukung dengan semakin 

banyaknya masyarakat yang berantusias untuk menggunakan IPAL untuk 

kegiatan MCK. Bakteri untuk mengurai limbah yang berada dalam bak tampung 

mengalami penyusutan dengan sendirinya, yang di karenakan banyaknya air 

sabun yang masuk dalam bak tampung tersebut dapat membunuh dengan 

perlahan-lahan bakteri. Dengan adanya itu masyarakat yang bermukim di sekitar 

IPAL merasa resah karena bau yang di timbulkan dari bak tampung maupun dari 

saluran limbah IPAL. 

Dengan adanya bau tersebut, banyak warga yang mengalami gangguan 

kesehatan pernapasan, pusing dan mual. Warga sekitar pun tidak tinggal diam 

dengan adanya kejadian tersebut,  bau yang dapat mengganggu kesehatan warga 

sekitar mengundang reaksi warga setempat untuk menutup IPAL tersebut. warga 

menginginkan IPAL segera ditutup agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan di kemudian hari. Warga juga melakukan protes, karena IPAL tersebut 

tidak dapat berfungsi efektif dan efisien sebagaimana mestinya yang telah 

berfungsi pada hari sebelumnya, sehingga warga menginginkan IPAL tersebut 

untuk ditutup secepatnya. 
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Berikut kutipan berita mengenai Limbah IPAL dari SOLOPOS : 

BOYOLALI –Sejumlah warga di Dukuh Kajen, Desa Guwokajen, 

Kecamatan Sawit, Boyolali mengeluhkan bau tak sedap yang disinyalir berasal 

dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL komunal itu terletak di 

sebelah Dukuh Kajen yang terletak di Dukuh Jajaran, Desa Karangduren, 

Kecamatan Sawit. 

Ketua RT009 RW002 Kajen, Eko Purwanto mengatakan, bau tak sedap itu 

sudah lama dikeluhkan warga Kajen. Pasalnya, aroma menyengat itu justru 

mengarah ke warga Kajen yang tidak ikut dalam IPAL komunal ini. 

“Bau tidak enak itu sudah cukup lama kami rasakan. IPAL komunal ini 

menampung pembuangan akhir milik warga Jajaran, Karangduren. Kami yang 

tidak ikut malah terkena bau tidak sedapnya,” katanya saat ditemui wartawan di 

lokasi, Selasa (31/7/2012). 

Eko menjelaskan, IPAL komunal ini dibuat sekitar hampir satu tahun lalu. 

Selama itu, bau tidak sedap seringkali terasa oleh warga. Di sampingnya ada 

kamar mandi yang masih digunakan hingga saat ini.   Menurutnya, IPAL komunal 

ini sejak awal untuk biogas. Akan tetapi, yang terjadi justru bocor dan 

pembuangan kotorannya langsung ke sungai yang berada di sebelahnya. Tak 

pelak, hal ini semakin menimbulkan bau. 

Warga lain, Dewi menambahkan, jika angin bertiup cukup kencang, 

baunya semakin menjadi-jadi. Bahkan, air limbah kerapkali merembes ke dinding 

batu yang berbatasan langsung dengan sungai. “Setiap hari bau seperti ini. 
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Apalagi arah angin ke utara dukuh kami. Warga Kajen yang justru merasakan 

baunya. Kami berharap, tempat yang bocor itu diberi pipa atau bagaimana agar 

tidak bau,” imbuhnya. 

Tindak Lanjut  

Sementara itu, Kades Karangduren, Haryanto mengatakan, hingga kini 

belum ada keluhan dari warga terkait bau menyengat yang berasal dari IPAL 

komunal di desanya. Menurutnya, pengolahan limbah dulu memang sempat bau 

tetapi, setelah itu tidak lagi. 

IPAL komunal itu direncanakan untuk menampung pembuangan akhir 

milik 100 KK. Namun, baru 51 KK yang menggunakannya. Instalasi ini 

merupakan bantuan dari Pemkab Boyolali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Energi 

dan Sumber Daya Mineral (DPU ESDM) senilai Rp350juta. Pembangunannya 

oleh masyarakat sendiri tetapi sesuai petunjuk dinas terkait. 

“Ini teknologi terbaru dalam mengolah limbah rumah tangga. IPAL ini 

mengolah limbah dan yang dibuang ke sungai itu diharapkan yang sudah bersih,” 

paparnya. 

Meskipun demikian, pihaknya bakal menindaklanjuti terkait keluhan 

warga ini. IPAL komunal ini dimungkinkan pengolahan atau fermentasi 

kotorannya kurang sempurna. Ia segera melapor kepada instansi yang berwenang. 

(sumber : http://www.solopos.com/2012/07/31/warga-sawit-keluhkan-bau-tak-

sedap-ipal-206041 di posting pada hari Selasa, 31 Juli 2012 ) 
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Dengan adanya pemberitaan yang muncul ke publik, humas dengan sigap 

bertindak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena 

apabila tidak ditanggulangi secepatnya akan berdampak citra Pemkab Boyolali 

menjadi buruk, mengingat bahwa IPAL tersebut merupakan bantuan dari Pemkab 

Boyolali dalam Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). 

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas peneliti melihat adanya efek yang 

timbul dari IPAL, maka dari itu penelitian ini berfokus pada bagaimana peran 

humas Pemkab Boyolali dalam mengatasi krisis komunikasi antara pemkab 

Boyolali dengan masyarakat tentang limbah IPAL di Dukuh Jajaran, Desa 

Karangduren Kec. Sawit Kab. Boyolali. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, tentang hasil dari pengolahan limbah 

IPAL yang tidak sesuai dengan harapan dan berakibat menimbulkan dampak 

gangguan kesehatan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana peran humas Pemkab Boyolali dalam mengatasi krisis komunikasi 

antara Pemkab Boyolali dengan masyarakat tentang limbah IPAL di Dukuh 

Jajaran Desa Karangduren Kec. Sawit Kab. Boyolali ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui peran humas Pemkab Boyolali dalam mengatasi krisis 

komunikasi limbah IPAL. 
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2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan humas Pemkab Boyolali 

dalam mengatasi krisis komunikasi limbah IPAL. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

a Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang kehumasan, terutama pada kehumasan 

pemerintahan. 

2. Bagi Akademis 

a. Di samping sebagai hasil karya ilmiah penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan referensi kepada instansi pemerintahan lainnya 

khususnya bagian humas dalam menangani krisis komunikasi. 

3. Bagi Praktisi 

a Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refensi humas Pemkab 

Boyolali dalam memecahkan suatu masalah, terutama dalam 

penanganan krisis komunikasi, sehingga ketika dalam menangani 

kasus yang sama humas Pemkab Boyolali sudah dapat 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 

b Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pemerintahan di masa 

mendatang. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah Hasbi Abdullah Muchtar, Nim 

L100090032, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013 yang meneliti 

tentang Manajemen Krisi Instansi Pemerintahan. Dalam penelitian ini Hasbi 

menggunakan metode Studi Deskriptif Kualitatif Fungsi Humas Dalam 

Penanganan Kasus Pemerasan Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea & 

Cukai Soekarno Hatta Jakarta Tahun 2012. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seksi Penyuluhan dan Layanan 

Informasi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah manajemen krisis 

yang berupa tindak pidana korupsi tergolong kasus pemerasan/ penipuan yang 

dilakukan oleh oknum pegawai kantor. Peran seksi PLI sebagai humas terletak 

pada fungsinya menjadi penghubung antara pihak kantor dengan masyarakat 

khususnya pengguna jasa/ stakeholder, ppjk dan pengguna bandara. Hal tersebut 

terlihat dari usaha yang dijalankan terbilang sukses dengan dengan bea masuk/ 

pajak yang mencapai target dan dalam menangani masalah manajemen krisis 

instansi. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Amriza Khoirul Fachri, Nim L100060062, Program Studi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Tahun 2011 yang meneliti tentang Peran Humas Dalam Memulihkan Image 

Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini Amriza menggunakan metode studi 
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kasus strategi humas dan protokol pemerintah kabupaten Sragen dalam 

menangani krisis dugaan ijasah palsu bupati Sragen. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa humas dan protokol setda 

kabupaten Sragen ternyata juga melakukan suatu penanganan terhadap krisis 

dengan tupokis yang dijalankan, dengan penanganan yang sederhana dilakukan 

oleh Humas memberikan gambaran yang bisa menciptakan suatu pencitraan yang 

menghilangkan isu, walau dengan kapasitas yang tidak begitu besar dampak 

pencitraan untuk menghilangkan dampak isu-isu yang berkembang tentang 

dugaan ijasah palsu Bupati Sragen pada saat terjadi krisis. Derasnya gelombang 

isu-isu yang menjadikan sebuah prahara di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Sragen pada saat itu sangat besar, yang mengakibatkan potensi iklim kerja 

mengalami kurang terkendali kestabilan dalam menghadapi situasi, tidak menutup 

kemungkinan suatu konstilasi good govermance menjadi pudar, Humas dan 

Protokol Setda Kabupaten Sragen berdasarkan Tupoksi yang dijalankan belum 

bisa dikatakan mengangkat kembali image positif di kalangan publik internal atau 

eksternal. Karena tidak terdapat parameter yang jelas terhadap keberhasilan atas 

manajemen krisisnya itu. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melihat Peran Humas 

Pemkab Boyolali Dalam Mengatasi Krisis Komunikasi. Sehingga penelitian ini 

khusus untuk mengetahui Bagaimana Peran Humas Pemkab Boyolali Dalam 

Mengatasi Krisis Komunikasi Antara Pemkab Boyolali Dengan Masyarakat 

Tentang Limbah Ipal Di Dukuh Jajaran Desa Karangduren Kec. Sawit Kab. 

Boyolali.  
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari 

kata communicatio, yang asal mulanya barasal dari kata communis 

yang mempunyai arti sama. Komunikasi akan dapat berlangsung, 

ketika apa yang dibicarakan mengalami kesamaan arti atau makna 

(Effendy 1995 : 9). 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan 

pengertian dari seorang komunikator kepada komunikan (Widjaja 

2002:8). Dengan kata lain, komununikasi adalah proses penyampaian 

pesan dari individu ke individu lain melalui media sehingga 

menimbulkan timbal balik dari proses tersebut. Komunikasi berfungsi 

sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi dengan 

masyarakat secara timbal balik, yang berguna untuk masyarakat itu 

sendiri (Widjaja 2002 : 52). 

Ketika seseorang melakukan proses komunikasi, seharusnya 

mempunyai tujuan supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima 

oleh lawan bicara. Berikut tujuan dilaksanakan komunikasi : 

a) Apa yang disampaikan dapat dimengerti orang lain. Ketika 

berkomunikasi dengan seseorang, sebaiknya dengan jelas agar 

komunikator dapat mengerti dengan jelas. 

b) Memahami karakter orang. Dalam hal ini memahami karakter 

orang sangatlah penting, karena setiap orang berbeda-beda 
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dalam tahap penerimaan makna dari yang di sampaikan 

komunikator. 

c) Apa yang disampaikan dapat diterima orang lain. Hal ini 

dimaksudkan agar orang lain dapat menerima apa yang telah 

disampaikan dengan tanpa paksaan. 

d) Membujuk orang lain agar melakukan sesuatu. Yang dimaksud 

ialah agar seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai yang 

telah disampaikan (Widjaja 2002 : 10-11). 

 

Komunikasi tidak akan terjadi tanpa elemen-elemen 

komunikasi, karena elemen inilah proses komunikasi dapat 

berlangsung. Pada dasarnya tiap-tiap elemen komunikasi memiliki 

perannya sendiri-sendiri. Menurut Laswell dalam buku Mengenal 

Ilmu Komunikasi Metacommunication Ubiquitous (Rosmawati 2010 : 

24), komponen komunikasi yang pertama ialah source sering disebut 

dengan sumber, kedua communicator merupakan seseorang yang akan 

mengirim pesan, ketiga communican ialah seseorang yang akan 

menerima pesan dari communicator, keempat message adalah pesan 

yang akan di sampaikan, kelima channel sering disebut dengan media 

atau alat untuk membantu menyampaikan pesan, keenam effect 

merupakan dampak atau pengaruh yang timbul setelah menerima 

pesan, ketujuh feedback ialah tanggapan atau umpan balik setelah 
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menerima pesan, yang terakhir noise atau hambatan yang timbul 

ketika proses komunikasi berlangsung. 

 

2. Krisis Komunikasi 

Krisis berasal dari bahasa Yunani krisis, yang mempunyai 

berarti keputusan. Ketika sedang terjadi krisis, suatu perusahaan harus 

memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menangani krisis 

tersebut. Baik menghadapi krisis maupun menghindari krisis yang 

sedang terjadi. Krisis public relations adalah suatu peristiwa yang 

membawa berbagai pengaruh buruk terhadap suatu perusahaan. 

Banyak perusahaan yang berfikir tentang krisis bahwa suatu krisis 

hanya menyerang perusahaan besar saja, padahal krisis dapat 

menyerang siapa saja, baik itu individu, organisasi, krisis dapat 

menyerang dimana saja (Nova 2011:67). 

Seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman, berbagai 

permasalah telah muncul dengan sendirinya yang menyebabkan suatu 

perusahaan atau organisasi mengalami krisis. Ketika perusahaan 

maupun organisasi sedang mengalami krisis, pihak manajemenlah 

yang bertanggungjawab atas krisis tersebut. Pihak manajemen juga 

dapat menyelesaikan krisis tersebut dengan berbagai macam cara 

(Nova 2011 : 95). 

Terdapat beberapa tahapan siklus hidup krisis yang perlu 

dipahami, pertama, pre-crisis dimana suatu krisis belum terjadi, 
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namun sudah terdapat benih krisis yang memungkinkan krisis terjadi 

apabila suatu masalah terjadi. Yang kedua, warning dimana dalam 

kondisi ini suatu masalah telah muncul, kemudian dapat diselesaikan 

dengan baik atau menghindari krisis tersebut yang berujung pada 

kerusakan. Yang ketiga, acute crisis dalam tahap ini krisis muncul dan 

media juga mengetahui adanya masalah. Dalam tahapan ini pihak 

yang terkena krisis dapat menggunakan dokumen-dokumen guna 

untuk menghadapi krisis yang terjadi. Yang keempat, clean-up 

didalam tahapan ini pihak perusahaan yang terkena krisis berupaya 

untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian, reputasi dan citra 

perusahaan yang telah di sebabkan oleh krisis. Yang kelima, post-

crisis dalam tahap ini perusahaan seharusnya dapat bereaksi ketika 

krisis muncul ke tahapan kedua. Apabila krisis dapat dihentikan dari 

awal, suatu perusahaan tidak harus melakukan pengembalian 

kepercayaan terhadap publik karena krisis tidak akan terjadi (Nova 

2011 : 95-97). 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan humas untuk merespon 

situasi krisis adalah sebagai berikut : 

a. Menyerang pihak yang telah memojokan perusahaan dengan 

memberikan fakta yang mendukung dan menjelaskan kepada 

publik tuduhan itu tidak berasalan.  

b. Perusahaan bisa merespon krisis dengan melakukan 

penyangkalan.  
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c. Dengan melakukan pembenaran. Perusahaan, organisasi atau 

individu membela diri, bahwa yang dilakukannya benar. 

d. Berusaha untuk meraih simpati publik. Hal ini dilakukan 

dengan maksud mengembalikan kepercayaan publik setelah 

perusahaan terkena krisis. 

e. Berjanji untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini meyakinkan 

bahwa masalah tidak akan terjadi lagi untuk kedua kalinya. 

f. Permintaan maaf. Perusahaan bertanggungjawab atas krisis 

yang  terjadi dan meminta maaf secara terbuka kepada publik 

(Nova 2011 : 175-185). 

Menurut Coombs dalam buku Manajemen Hubungan 

Masyarakat terdapat lima strategi yang dilakukan oleh humas dalam 

merespon atau menghadapi krisis, lima strategi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Nonexistence strategies, biasanya dilakukan suatu organisasi 

yang tidak menghadapi suatu krisis, namun ada rumor bahwa 

organisasi menghadapi krisis. Dalam strategi ini bisa berupa 

denial, yaitu organisasi menyangkal sesuatu yang tidak beres 

sedang terjadi, clarification, yaitu organisasi menolak disertai 

argumen dan alasan, attact menyerang balik kepada pihak 

yang menyebarkan isu, dan intimidation membuat ancaman 

kepada pihak yang menyebarkan isu 
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b. Distance strategis, mengakui tentang kebenaran  krisis yang 

terjadi serta melakukan peregangan hubungan antara organisasi 

dengan krisis. Terdapat dua hal yang dilakukan dalam hal ini, 

pertama excuse berusaha untuk mengurangi tanggung jawab 

melalui penolakan keinginan yang mana tidak berkeinginan 

untuk melakukan hal yang negatif, kedua justifikasi, dalam 

justifikasi organisasi mengeluarkan pernyataan bahwa 

kerusakan yang terjadi tidak serius. Hal tersebut tergantung 

dari jenis krisis yang terjadi. 

c. Ingratiatio strategis, organisasi melakukan cara mencari 

dukungan kepada publik. Caranya adalah sebagai berikut, 

bolstering yakni mengingatkan kepada publik tentang hal-hal 

positif yang dilakukan organisasi untuk publik. Kemudian 

transedence yaitu menempatkan krisis ke dalam konteks lebih 

besar, praising others yaitu mengatakan kepada publik tentang 

hal-hal positif yang telah dilakukan publik. 

d. Mortification strategis, organisasi melakukan permohonan 

maaf yang mana telah benar adanya terjadi krisis. Dalam hal 

ini terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh organisasi, 

pertama remediation yaitu organisasi memberikan kompensasi 

kepada korban krisis, kedua repentance yakni meminta maaf 

kepada publik, dan yang ketiga rectification mengambil suatu 
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tindakan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi (Putra 1999 : 101-102).  

Di dalam perusahaan dalam upaya rencana kerja jangka 

panjang, maka dapat melakukan strategi sebagai berikut, yang pertama 

menyampaikan fakta atau opini. Pokok bahan yang harus disiapkan 

ialah dengan wawancara dengan narasumber yang sekiranya dapat 

dipertanggungjawabkan. Yang kedua mempelajari dokumen resmi 

suatu perusahaan. Ketiga dengan analisis SWOT, dengan analisis 

SWOT humas akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman dari suatu perusahaan (Soemirat dan Ardianto 2004 : 91). 

 

3. Humas  

Menurut International Public Relations Association (IPRA) 

dalam buku Dasar-dasar Public Relations, Teori dan Praktek  

mendefiniskan Public Relations sebagai fungsi manajemen yang khas 

yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara 

organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, 

penerimaan dan kerja sama, melibatkan manajemen dalam 

permasalahan dan persoalan; membantu manajemen memberikan 

penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; 

menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk 

melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti 

dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 
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peringatan yang dini dalam membantu mendahului kecenderungan; dan 

menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis 

sebagai sarana utama (Rumanti 2002 : 12). 

Berikut tugas humas yang harus diperhatikan supaya 

menciptakan suasana kerjasama yang baik, pelaksanaan tujuan melalui 

pendekatan informatif, edukatif dan persuasif, pesan yang disampaikan 

harus akurat guna mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan 

(Widjaja 2002 : 53). Komunikasi pemerintah lokal dapat dikatakan 

bahwa dibangun dalam dua cara berbeda. Yaitu bagian pimpinan dan 

bekerja seperti sebuah agen pelayanan komunikasi penuh dengan 

tanggung jawab untuk semua fungsi pemasaran dan komunikasi. 

Kemudian didasarkan pada sebuah struktur yang terpisah tanpa unit 

terpusat, namun dengan sejumlah petugas departemen yang 

menyediakan fungsi-fungsi pemasaran bagi suatu pelayanan tertentu 

(Butterick 2012 : 195-196). 

Terdapat dua tugas kehumasan pemerintah yang harus 

diperhatikan diantaranya adalah tugas strategis yaitu ikut serta dalam 

proses pengambilan keputusan. Tugas taktis yakni memberikan 

informasi, motivasi, menjalankan komunikasi dua arah, membuat dan 

menjaga citra (Widjaja 2002 : 63-64). Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi kehumasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 

membina pengertian pada khalayak, dokumentasi dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan pemerintah, memonitor dan mengevaluasi 
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tanggapan masyarakat, mengumpulkan data informasi, membentuk 

produk humas (Widjaja 2002 : 65). 

 

4. Limbah 

Limbah dari pabrik merupakan limbah yang sangat berbahaya 

bagi lingkungan. Karena limbah dari pabrik tidak mengalami 

pengolahan sebagai mana mestinya. Limbah pabrik sendiri berbeda 

dengan limbah rumahtangga, karena dilihat dari bahannya sendiri 

sudah berbeda untuk menghasilkan limbah. 

Limbah cair merupakan gabungan dari air dan bahan-bahan 

pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut yang 

terbuang dari sumber perkantoran, perumahan, perdagangan, sumber 

industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air 

permukaan, atau air hujan (Soeparman dan Suparmin 2001 : 12). 

Ada pun tujuan dari pembuangan tinja dan limbah cair menurut 

Udin Djabu dalam buku Pembuangan Tinja & Limbah Cair, Suatu 

Pengantar adalah untuk mengurangi pengaruh buruk limbah cair pada 

kesehatan manusia kemudian untuk meningkatkan mutu lingkungan 

hidup melalui pengolahan atau pemanfaatan limbah cair untuk 

kepentingan manusia maupun lingkungan (Soeparman & Suparmin 

2001 : 3). 
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Hubungan pembuangan tinja dan limbah cair dengan 

pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat adalah untuk 

pelestarian lingkungan, Pelestarian lingkungan adalah upaya yang 

dilaksanakan manusia meliputi berbagai kegiatan. Upaya tersebut 

bertujuan untuk memelihara kapasitas sumber daya alam agar 

berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian 

hubungan dengan kesehatan manusia, dalam pembuangan tinja dan 

limbah cair yang dilaksanakan secara saniter merupakan salah satu 

kegiatan untuk menyehatkan lingkungan (Soeparman dan Suparmin 

2001 : 4-9). 

Limbah cair bersumber dari aktivitas manusia dan aktivitas 

alam, yang pertama aktivitas manusia, aktivitas manusia yang 

menghasilkan limbah cair sangat banyak, sesuai dengan jenis dan 

kebutuhan, seperti aktivitas bidang rumah tangga dalam hal ini 

mencuci pakaian, mencuci alat makan/minum, memasak makanan dan 

minuman, mandi, mengepel lantai, mencuci kendaraan, penggunaan 

toilet, dan sebagainya merupakan contoh perilaku yang menghasilkan 

limbah. Kemudian bidang perkantoran, limbah yang di hasilkan berupa 

makanan dan minuman bagi pegawai, aktivitas pencucian peralatan. 

Lalu aktivitas bidang perdagangan, dalam aktivitas bidang 

perdagangan mempunyai variasi yang sangat luas. Variasi itu ditinjau 

dari aspek, jenis barang yang didagangkan dan lingkup wilayah 

pemasaran. Kemudian bidang perindustrian, limbah yang dihasilkan 
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dipengaruhi oleh faktor jenis bahan baku, jenis barang yang dihasilkan, 

dan proses produksi. Yang terakhir aktivitas bidang pertanian, dalam 

aktivitas bidang pertanian limbah yang  di hasilkan sisa-sisa pestisida 

yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan yang dapat 

menggangu ekosistem air (Soeparman dan Suparmin 2001 : 13-20). 

Hujan merupakan aktivitas alam yang menghasilkan limbah 

cair yang disebut air larian. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian 

akan merembas ke dalam tanah (± 30%) dan sebagian besar lainnya (± 

70%) akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan tempat 

lain yang lebih rendah (Soeparman dan Suparmin 2001 : 20). 
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G. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir 

Sumber : Olahan peneliti 

 

Limbah Limbah 

Reaksi Masyarakat 
Menutup IPAL 

Krisis Komunikasi 

a Pre Crisis 

b Warning 

c Acute Crisis 

d Clean-UP 

Humas 

Pemkab Boyolali 
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Gambar diatas merupakan kerangka pikir alur dari penelitian, bahwa 

bantuan dari Pemkab Boyolali yang berupa IPAL yang berada di Dukuh Jajaran, 

Desa Karangduren merupakan suatu tempat untuk mengolah hasil limbah dari 

kegiatan MCK. IPAL yang berada di Dukuh Jajaran, Desa Karangduren yang 

semula dapat beroperasi dengan baik, lama kelamaan mengalami masalah pada 

proses penguraian bakteri menjadi air bersih. Karena pada dasarnya hasil limbah 

yang di keluarkan oleh IPAL berupa air bersih.  

Hal tersebut juga didukung dengan semakin banyaknya masyarakat yang 

berantusias untuk menggunakan IPAL untuk kegiatan MCK. Bakteri untuk 

mengurai limbah yang berada dalam bak tampung mengalami penyusutan dengan 

sendirinya, yang di karenakan banyaknya air sabun yang masuk dalam bak 

tampung tersebut dapat membunuh dengan perlahan-lahan bakteri. Dengan 

adanya itu masyarakat yang bermukim di sekitar IPAL merasa resah karena bau 

yang di timbulkan dari bak tampung maupun dari saluran limbah IPAL.Bau yang 

dapat mengganggu kesehatan warga sekitar mengundang reaksi warga setempat 

untuk menutup IPAL tersebut. warga menginginkan IPAL segera di tutup agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Warga juga 

melakukan protes, karena IPAL tersebut tidak dapat berfungsi efektif dan efisien 

sebagaimana mestinya yang telah berfungsi pada hari sebelumnya. 

Dengan adanya kejadian seperti diatas, Humas dari Pemkab Boyolali 

melakukan peninjauan IPAL dan melakukan upaya agar bantuan yang diberikan 

dari Pemkab Boyolali dapat bertahan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
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H. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, 

karena pada dasarnya untuk mempelajari keadaan yang berada di 

lingkungan sekitar yang mana meliputi manusia (Nasution 1991 : 45). 

Dalam penelitian ini peneliti juga berusaha untuk mempelajari dan 

berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi 

dengan menggunakan berbagai macam sumber yang didapat. 

 

b. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian adalah Humas Setda Pemkab Boyolali Jln. 

Merdeka Barat, Desa Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali. 

Kemudian obyek penelitian yang kedua adalah Dukuh Jajaran, Desa 

Karangduren, Kec. Sawit, Kab. Boyolali. 

 

c. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber 

pertama, baik itu individu maupun perseorangan dengan hasil 

wawancara atau observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

(Umar 1999 : 42). 
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Disini peneliti akan melakukan wawancara dengan humas 

Pemkab Boyolali. Di sini peneliti melakukan observasi langsung 

ke lapangan agar mendapatkan data yang akurat. 

 

b) Data Sekunder 

Data sekunder akan di gali dengan mengumpulkan 

dokumen, foto, publikasi dan arsip-arsip yang sumbernya dapat di 

pertanggungjawabkan dari humas Pemkab Boyolali. Sumber data 

sekunder dapat digunakan untuk pengetahuan ilmiah dan berguna 

pula sebagai pelengkap informasi yang sudah di kumpulkan 

sebelumnya oleh peneliti (Nasution 1991 :187). 

 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi dari narasumber 

a) Wawancara 

Teknik wawancara ialah menggali informasi dengan 

sesi tanya jawab kepada humas Pemkab Boyolali. Dengan 

menggunakan teknik ini diharapkan akan memperoleh data 

yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang berupa 

percakapan antara dua orang yang mempunyai tujuan untuk 

memperoleh informasi. Dengan menggunakan teknik 
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wawancara, peneliti juga mempunyai tujuan untuk 

memecahkah suatu masalah yang sedang terjadi (Nasution 1991 

: 153-154). 

 

b) Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik peneliti untuk terjun 

langsung ke lapangan dengan pengamatan-pengamatan 

peristiwa serta mencatat suatu kejadian yang berhubungan 

dengan obyek penelitian. Dalam observasi biasanya terdiri dari 

tindakan-tindakan. 

Observasi sendiri dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan gambaran-gambaran yang sesuai dengan 

kenyataan dan dijadikan petunjuk untuk memecahkah suatu 

masalah (Nasution 1991 : 144). 

 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik merekam kegiatan yang 

berada di lapangan. Teknik dokumentasi ini bermanfaat ketika 

data yang diperoleh belum akurat. Disini dokumen dapat berupa 

pemberitaan yang berhubungan dengan obyek penelitian 

maupun foto-foto yang telah ada. Peneliti akan mengolah data 

menggunakan dokumen yang telah tersedia sebagai penunjang 

untuk pengolahan data. 
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e. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah Pemkab Boyolali, dalam 

penelitian ini peneliti berfokus pada karyawan humas Pemkab 

Boyolali yang terdiri dari kabag. Humas Pemkab Boyolali, kasubbag. 

Humas Pemkab Boyolali dan beserta stafnya.  

Populasi sendiri merupakan wilayah yang di generelisasi yang 

terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki karakteristik dan 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar 

1999 : 77). 

 

f. Sample 

     Sample penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling, 

yang mana peneliti menunjuk kepada narasumber utama yang 

memiliki sangkut pautnya dengan masalah (Nasution 1991 : 132). 

Peneliti menggunakan purposive sampling karena peneliti menunjuk 

kepada narasumber utama untuk mendapatkan data yang akurat. 

                                                                                                                                       

g. Kriteria Informan 

Kriteria informan dari penelitian ini adalah Kasubbag. Humas 

Pemkab Boyolali beserta karyawan humas Pemkab Boyolali yang lain. 

Alasan peneliti memilih Kasubbag. Humas Pemkab Boyolali karena 

pihak humas yang mengklarifikasi ke tempat yang bersengketa adalah 

kasubbag. Humas beserta karyawan humas. Selain dari pihak humas, 
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informan lain ialah Kepala Desa Sawit beserta masyarakat yang pro 

maupun yang kontra. Alasan memilih informan Kepala Desa karena 

Kepala Desa bertanggungjawab atas kasus yang terjadi. Kemudian 

peneliti memilih kriteria informan masyarakat yang pro dan kontra 

karena terdapat masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari IPAL 

dan terdapat pula masyarakat yang dirugikan dengan adanya IPAL. 

 

h. Validitas Data 

Untuk mengetahui validasi dan keabsahan data, peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi, yang mana untuk memeriksa 

keakuratan data dan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

terhadap data yang diperoleh. Menurut Dezin dalam buku Metodologi 

Penelitian Kualitatif membedakan trianggulasi menjadi empat macam, 

yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode, trianggulasi penyidik, 

dan trianggulasi teori (Moleong 2004 : 330). 

Berdasarkan keempat macam trianggulasi yang telah dikemukakan 

di atas, maka peneliti memilih menggunakan jenis trianggulasi sumber, 

yang mana peneliti berusaha melakukan pengecekan ulang dan 

melakukan pembandingan melalui data yang telah diperoleh 

sebelumnya. 
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Gambar 2 Triangulasi sumber pengumpulan data. (Sugiyono 
2011 : 242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis kualitatif, yang 

mana penelitian ini bersifat penelitian studi kasus, karena pada 

dasarnya untuk mempelajari keadaan yang berada di lingkungan 

sekitar yang mana meliputi manusia (Nasution 1991 : 45). 

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2011) yang 

berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D terdapat 

tiga langkah dalam melakukan analisis data kualitatif, pertama reduksi 

data, kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. 

Berikut gambar komponen dalam analisis data model Miles and 

Huberman. 

Wawancara 
Mendalam 

A 

B 

C 
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a. Reduksi data merupakan proses merangkum dari hal-hal pokok dan 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting guna memberikan gambaran 

serta mempermudah peneliti untuk memperoleh data selanjutnya. 

b. Penyajian data, dalam penyajian data hasil data yang diperoleh 

selanjutnya diubah dalam bentuk tabel, grafik maupun teks yang 

bersifat naratif guna untuk mempermudah dipahami yang sedang 

terjadi.  

c. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan sendiri merupakan suatu 

temuan baru yang belum pernah ada, baik berupa deskripsi maupun 

gambaran obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti 

berubah menjadi jelas (Sugiyono 2010 : 246-253). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Komponen analisis data model Miles and Huberman (Sugiyono 
2011 : 247) 
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