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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country that has many tourism objects, one area that has many 

tourism objects is the Special Region of Yogyakarta (DIY) with various types. The 

zoo is one of them. Gembira Loka Zoo is one of the largest zoos in the Special 

Region of Yogyakarta and Central Java Province, which is located on Jalan Kebun 

Raya, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta City. Gembira Loka Zoo is 

experiencing a crisis in the number of visitors, which has fallen drastically in 2020. 

For this reason, a communication strategy is needed to restore Gembira Loka's 

condition. Researchers conducted this study with the aim of knowing the public 

relations communication strategy carried out by Gembira Loka Zoo Public 

Relations in restoring zoo tourism during the post-Covid-19 recovery period. Using 

qualitative research methods used to analyze case studies, data were obtained 

through interviews with Gembira Loka Zoo's Public Relations, observation, and 

documentation. Gembira Loka Zoo's public relations officer developed a strategy 

by creating work programs carried out on social media, namely #DolanNyaman, 

#JendalaGLZoo, Zoopeda, Zoolahraga, and several quizzes. The strategy taken is 

quite effective in increasing the number of visitors and gradually restoring 

conditions to survive until now. 

 

Keywords :Gembira Loka Zoo, crisis, Public Relations, communication strategy
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak obyek pariwisata, 

baik wisata alam maupun wisata buatan. Menururt Chen dan Tsai (2007) dalam 

Alghaniyu, 2017, pariwisata dapat menjadi kekuatan yang besar sebagai 

pendorong untuk pembangunan daerah. Pariwisata merupakan salah satu sektor 

yang penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kontribusi sektor 

pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 sebesar 

4,80 persen atau meningkat 0,30 poin dari tahun sebelumnnya. 

Gambar 1 

Diagram Kontribusi Pariwisata terhadap PDB 2010-2020 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lokadata (2020). Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2020.  

Salah satu daerah yang memiliki banyak obyek pariwisata adalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan berbagai macam jenisnya. Kebun 
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binatang salah satunya. Kebun Binatang Gembira Loka (Gembira Loka Zoo) 

merupakan salah satu kebun binatang di Indonesia dan merupakan salah satu 

kebun binatang terbesar se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – Jawa 

Tengah yang terletak di Kota Yogyakarta yang memiliki fungsi dan tujuan 

sebagai tempat rekreasi, konservasi, penelitian dan edukasi, hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Tirtodiprojo (Sujarwo,dkk 2017) dikatakan bahwa konsep 

yang diusung Gembira Loka yang naturalistik adalah sebagai wadah kegiatan 

rekreasi alami yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai tempat rekreasi, 

konservasi, penelitian dan edukasi, perkembangan ilmu zoology dan botani di 

Indonesia dan kesadaran masyarakat dalam merawat, menjaga dan melindungi 

flora dan fauna. Salah satu fungsi dan tujuan Gembira Loka Zoo dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2 

Papan Edukasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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Pada tahun 2020, terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Terjadinya pandemi Covid-19, sangat mempengaruhi rantai 

pariwisata dalam negeri. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang 

terkena dampak parah akibat penyebaran virus corona. Ditambah lagi dengan 

langkah pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah membuat aktivitas 

pariwisata menjadi lumpuh.  

Salah satunya berdampak pada Gembira Loka Zoo. Gembira Loka Zoo 

mengalami kelumpuhan selama hampir 4,5 bulan ditahun 2020 (Yogyakarta, 

Dinas Priwisata (2020). Gembira Loka Zoo Mulai dibuka Kembali untuk 

Pengunjung). Sejak diumumkannya pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, 

kemudian kasus masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gembira Loka Zoo 

mengalami penurunan jumlah pengunjung yang ditunjukkan dengan grafik pada 

gambar sebagai berikut : 

Gambar 3 

Grafik Pengunjung Gembira Loka Zoo 2016-2021 

 

 

 

 

 

Sumber : Departemen Pemasaran Gembira Loka Zoo 
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Setelah melihat adanya kelumpuhan aktivitas beberapa bulan yang 

dialami Gembira Loka Zoo dan penurunan aktivitas kunjungan yang 

ditunjukkan dengan grafik pada gambar di atas, perlu dilakukannya tindakan 

untuk dapat menstabilkan keadaan pada kebun binatang tersebut. Adapun 

upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola untuk memulihkan keadaan dan 

menarik pengunjung meskipun tetap dilakukan pembatasan kunjungan. Seperti 

yang terdapat dalam kaidah fiqih : 

 الضرر والضرار

"La Dhororo wa laa Dhiroro” 

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan membalas 

kemudharatan dengan kemudharatan pula.” (dalam Syakhsiyah dan Martapura, 

2017:3). 

Dari ayat kaidah fiqih tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak boleh ada 

kemudharatan dan tidak diperbolehkan menimbulkan kemudharatan. Pada 

prinsipnya kita tidak boleh membuat diri kita celaka ataupun mencelakakan 

orang lain dengan abai terhadap peraturan protokol kesehatan. Dalam kondisi 

pandemi saat ini, menjaga keselamatan jiwa menjadi pertimbangan utama. 

Sebagai pelaku pariwisata sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan 

masyarakat sekitar obyek wisata, para karyawan, dan juga para pengunjung. 

Dengan begitu, ketaatan perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan 

sangatlah penting. 
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Akan hal ini , ada kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai landasan : 

 المحافظة على القديم الصالح واألخذ بالجديد األصلح

“Al-muhafazatu ‘ala al-qadm  al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah” 

Artinya: “Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru 

yang lebih baik.” 

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pengelola Gembira Loka 

Zoo adalah dengan menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan dan ada 

juga berbagai rencana lain yang disusun untuk tetap beroperasi. Namun, 

Gembira Loka Zoo sempat terpaksa tutup tepatnya pada Bulan Maret 2020 

karena aturan dari pemerintah. Penutupan itu memukul pemasukan dana 

operasional kebun binatang. Selama ini, kebun binatang lebih mengandalkan 

biaya operasional dari tiket pengunjung. Imbasnya, pemberian pakan satwa juga 

terancam. Meskipun begitu, Gembira Loka Zoo masih dapat bertahan hingga 

saat ini dengan dana cadangan yang pernah dibuat dari bencana sebelumnya dan 

percaya bahwa dapat melewati krisis ini. 

Dalam hal ini, Pengelola Gembira Loka Zoo memiliki cara pandang 

tersendiri terhadap pandemi Covid-19. Mereka memandang pendemi ini 

sebagai tantangan untuk melakukan inovasi-inovasi baru khususnya dibidang 

digital. Teknologi digital yang digunakan adalah media sosial resmi milik 

Gembira Loka Zoo, baik Instagram maupun Youtube. Untuk menjalankan 

berbagai upaya tentu memerlukan keterlibatan seluruh pihak di Gembira Loka 

Zoo. Mulai dari jajaran direksi hingga departemen-departemen yang ada, salah 

satunya departemen pemasaran yang di dalamnya terdapat bagian humas. 
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Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) senantiasa 

berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi di tengah 

masyarakat. Menghadapi pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan dampak 

dalam semua sisi kehidupan, dibutuhkan sosok humas atau PR yang lebih 

inovatif dan kreatif. Salah satunya dalam melakukan berbagai strategi 

komunikasi dalam rangka mengantisipasi perubahan yang terjadi. Strategi-

strategi tersebut dapat dibuat menyesuaikan permasalahan atau kebutuhan. 

Dalam hal ini, strategi komunikasi yang dilakukan Humas Gembira Loka Zoo 

digunakan untuk memulihkan aktivitas wisata yang sempat lumpuh di tahun 

2020 lalu.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas 

Gembira Loka Zoo dalam upaya memulihkan wisata kebun binatang di masa 

recovery setelah pandemi Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi humas Gembira Loka Zoo dalam upaya 

memulihkan wisata kebun binatang di masa recovery setelah pandemi Covid-

19?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi 

komunikasi humas yang dilakukan Humas Gembira Loka Zoo dalam upaya 

memulihkan wisata kebun binatang di masa recovery setelah pandemi Covid-

19. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi landasan 

pengembangan keilmuan komunikasi, khususnya dalam kajian humas dan 

komunikasi pariwisata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang strategi 

komunikasi yang dilakukan humas dalam memulihkan pariwisata pada 

masa recovery setelah pandemi Covid-19. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan Gembira Loka Zoo 

agar nantinya dapat semakin memaksimalkan strategi komunikasi yang 

dilakukan selama masa recovery setelah pandemi Covid-19. 

E. Tinjauan Pustaka 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang pertama yaitu penelitian dari 

Jurnal Public Relations oleh Maya May Syarah, Elena Reza Prastika dengan 

judul Strategi Humas Dalam Menyampaikan Informasi Terkait Eksistensi 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Masa Pandemi Covid-19. 

Bertujuan untuk mengetahui strategi humas TMII dalam menyampaikan 

informasi terkait keberadaan TMII di masa  pandemi termasuk bagaimana TMII 

menghadapi new normal dalam bidang pariwisata. Menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Yang hasilnya, humas TMII memiliki berbagai strategi 

untuk menyampaikan infromasi terkait keberadaan dan bertahannya obyek 
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wisata di tengah pandemi. Strategi tersebut dengan memperbarui atau meng-

update informasi dan kegiatan melalui platform digital atau berbasis internet 

seperti Instagram, Youtube, Twitter dan media massa daring lainnya. Termasuk 

kegiatan seni dan wisata ditampilkan secara maya atau virtual. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Evi 

Novianti, Aat Ruchiat Nugraha, dan Diah Fatma Sjoraid dengan judul Strategi 

Komunikasi Humas Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid-19. Bertujuan 

untuk     mengidentifikasi strategi humas Jawa Barat pada masa Covid-19. 

Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Yang hasilnya, upaya Biro 

Humas Jabar melalui strategi komunikasi dan mengevaluasi keefektifitasannya 

menghasilkan beberapa tantangan yang harus dihadapi yang meliputi dinamika 

Covid-19 yang sangat cepat sehingga membutuhkan usaha sesuai 

perkembangannya dan membutuhkan keterlibatan divisi lainnya terkait 

perencanaan program-program yang akan dilaksanakan. Selain itu, peran humas 

Jabar yang menjadikan Ridwan Kamil sebagai Gubernur dan influencer 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap kredibilitas informasi yang diberikan 

kepada masyarakat. Hal tersebut mampu meningkatkan citra positif bagi 

Pemerintah provinsi Jawa Barat. 

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Linggi 

Wacika dengan judul Strategi Komunikasi Krisis Dinas Pariwisata Provinsi 

Bali dalam Menghadapi Virus Korona. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi krisis Dinas Pariwisata Provinsi 

Bali dalam menghadapi penyebaran Virus Korona yang berdampak penurunan 
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aktivitas pariwisata di Bali, serta mengetahui faktor apa saja yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan strategi komunikasi tersebut. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Parwisata Provinsi Bali 

melakukan strategi komunikasi untuk melaksanakan aktivitas kepariwisataan 

pada masa new normal dengan cara memberikan informasi situasi dan kondisi 

Pariwisata Bali berdasarkan fase yang telah ditentukan. Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali juga menjalin kemitraan dengan seluruh lini sektor pariwisata 

untuk menyampaikan pesan melalui sertifikasi online protokol kesehatan dan 

pembentukan tim komunikasi serta menggunakan beberapa media seperti 

Website Love Bali, media sosial, endorser, dan konferensi pers untuk 

menginformasikan pesan kepada audiens dengan cara yang interaktif. 

Tabel 1 

Tinjauan Pustaka 

No Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Maya 

May 

Syarah, 

Elena 

Reza 

Prastika 

 

Strategi Humas Dalam 

Menyampaikan 

Informasi Terkait 

Eksistensi Taman Mini 

Indonesia Indah 

(TMII) di Masa 

Pandemi Covid-19 

Vol.1, No.2, 2020 

http://jurnal.bsi. 

ac.id/index.php/jpr 

/article/view/271 

Humas TMII 

memiliki berbagai 

strategi untuk 

menyampaikan 

infromasi terkait 

keberadaan dan 

bertahannya obyek 

wisata di tengah 

pandemi. Strategi 

tersebut dengan 

memperbarui atau 

meng-update 

informasi dan 

kegiatan melalui 

platform digital atau 

berbasis internet 

seperti Instagram, 

Menggunakan 

metode 

kualitatif. 

Membahas 

mengenai 

strategi yang 

dilakukan oleh 

humas. 

Penelitian 

yang 

dilakukan saat 

masih dalam 

keadaan 

pandemi 

Covid-19. 

Strategi yang 

dilakukan 

untuk 

menyampaikan 

informasi 

terkait 

eksistensi 

obyek wisata. 

Sedangkan 

peneliti, 

strategi yang 

digunakan 

untuk 

memulihkan 

obyek wisata 

yang 

sebelumnya 

http://jurnal.bsi/
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Youtube, Twitter 

dan media massa 

daring lainnya. 

Termasuk kegiatan 

seni dan wisata 

ditampilkan secara 

maya atau virtual. 

 

sempat 

lumpuh dan 

mengalami 

pasang surut 

kunjungan di 

masa pandemi. 

2. Evi 

Novianti, 

Aat 

Ruchiat 

Nugraha 

& Diah 

Fatma 

Sjoraid 

 

Strategi Komunikasi 

Humas Jawa Barat 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

Vol.15, No.3, 2020 

http://ejurnal. 

binawakya.or.id 

/index.php/MBI 

Upaya Biro Humas 

Jabar melalui 

strategi komunikasi 

dan mengevaluasi 

kefektifitasannya 

menghasilkan 

beberapa tantangan 

yang harus dihadapi 

yang meliputi 

dinamika Covid-19 

yang sangat cepat 

sehingga 

membutuhkan usaha 

sesuai 

perkembangannya 

dan membutuhkan 

keterlibatan divisi 

lainnya terkait 

perencanaan 

program-program 

yang akan 

dilaksanakan. Selain 

itu, peran Humas 

Jabar yang 

menjadikan Ridwan 

Kamil sebagai 

Gubernur dan 

influencer memiliki 

pengaruh yang kuat 

terhadap kredibilitas 

informasi yang 

diberikan kepada 

masyarakat. Hal 

tersebut mampu 

meningkatkan citra 

positif bagi Pemprov 

Jabar. 

 

Menggunakan 

metode 

kualitatif. 

Membahas 

mengenai 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan oleh 

humas. 

Penelitian 

yang 

dilakukan saat 

masih dalam 

keadaan 

pandemi 

Covid-19. 

Tidak hanya 

fokus pada 

pariwisata. 

Memfokuskan 

pada informasi 

dalam 

menangani 

Covid-19 

untuk adaptasi 

kebiasaan 

baru. 

Sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 

pada 

pariwisata 

yang 

terdampak 

pandemi 

Covid-19 

http://ejurnal/
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3. Putu 

Lingga 

Wacika 

Strategi Komunikasi 

Krisis Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali dalam 

Menghadapi Virus 

Korona 

Vol.4, No.1, 2021 

http://www.researchgat

e. 

net/publication/348935

706 

 

Dinas Parwisata 

Provinsi Bali 

melakukan strategi 

komunikasi untuk 

melaksanakan 

aktivitas 

kepariwisataan pada 

masa new normal 

dengan cara 

memberikan 

informasi situasi dan 

kondisi Pariwisata 

Bali berdasarkan 

fase yang telah 

ditentukan. Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Bali menjalin 

kemitraan dengan 

seluruh lini sektor 

pariwisata untuk 

menyampaikan 

pesan melalui 

sertifikasi online 

protokol kesehatan 

dan pembentukan 

tim komunikasi. 

Website Love Bali, 

media sosial, 

endorser, dan 

konferensi pers 

dijadikan sebagai 

media untuk 

menginformasikan 

pesan kepada 

audiens dengan cara 

yang interaktif. 

Menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan  

pendekatan 

studi kasus. 

Membahas 

mengenai 

strategi 

komunikasi 

yang 

dilakukan oleh 

humas. 

Penelitian 

yang 

dilakukan saat 

masih dalam 

keadaan 

pandemi 

Covid-19 

Bertujuan 

untuk 

mengetahui 

bagaimana 

strategi 

komunikasi 

krisis Dinas 

Pariwisata 

Provinsi Bali 

dalam 

menghadapi 

penyebaran 

Virus Korona 

yang 

berdampak 

penurunan 

aktivitas 

pariwisata di 

Bali, serta 

mengetahui 

faktor apa saja 

yang 

mendukung 

dan 

menghambat 

pelaksanaan 

strategi 

komunikasi 

tersebut. 

Sedangkan 

peneliti, 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

strategi 

komunikasi 

humas Kebun 

Binatang 

Gembira Loka 

dalam upaya 

memulihkan 

pariwisata di 

masa pandemi 

Covid-19. 

Sumber : Olahan Peneliti 

http://www.researchgate/
http://www.researchgate/
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F. Landasan Teori 

1. Humas (Public Relations) 

Cutlip, Center dan Broom, (2009:4) dalam Nastiti, 2014 menyatakan 

bahwa, Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap 

publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau 

organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan 

suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. 

Menurut Kasali (1994:7) dalam Nastiti 2014, Public Relations 

adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap 

publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah 

perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan 

program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan 

penerimaan publik. 

Menurut Internasional Public Relations Association, humas adalah 

fungsi manajemen yang khas serta mendukung pembinaan, pemeliharaan 

jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 

komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama; melibatkan 

manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu 

manajemen agar mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen 

dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif;bertindak 

sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan 

penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai 

sarana utama (Ruslan, 2016 :16) dalam Prasetyo, 2016. 
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Frank Jefkins dalam buku Syarifuddin S. Gassing menyatakan 

bahwa Public Relations adalah “sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara suatu 

organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan 

yang spesifik berlandaskan pada saling pengertian” (Putri, 2019).  

a. Fungsi Humas (Public Relations) 

Pakar Humas International, Cutlip dan Center, and Canfield 

(Ruslan, 1998:20) dalam Simbolon, 2014 merumuskan fungsi public 

relations sebagai berikut: 

1) Menunjang aktivitas utama manajemen untuk mencapai tujuan 

bersama 

2) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

publiknya 

3) Mengidentifikasi opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat 

terhadap organisasi 

4) Melayani keinginan publik dan memberikan saran kepada 

pimpinan manjemen 

5) Menciptakan komunikasi dua arah dan mengatur arus 

informasi demi tercapainya citra yang positif 

b. Tugas Humas (Public Raltions) 

Dalam menjalankan tugasnya, seorang praktisi humas memiliki 

tiga tugas pokok dalam bidang komunikasi, Gassing dan Suryanto 



14 

 

dalam Public Relations (2016 :127-128) (Prasetyo, 2016) menjelaskan 

diantaranya : 

1) Menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku Publik. 

Perilaku publik dapat mencerminkan baik atau buruknya 

organisasi dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, 

perilaku publik harus selalu dipantau dan dijadikan perhatian 

secara serius. Hasil pengamatan yang telah dianalisis dan 

dievaluasi kemudian direkomendasikan kepada manajemen. 

Rekomendasi humas terkait komunikasi menjadi salah satu 

dasar untuk organisasi atau perusahaan dalam merumuskan 

kebijakan. 

2) Mempertemukan kepentingan 

Kepentingan organisasi tidak menutup kemungkinan berbeda 

dengan kepentingan publik atau sebaliknya. Tugas humas adalah 

harus bisa mempertemukan berbagai kepentingan organisasi dan 

publik sehingga tercipta rasa saling memahami dan 

menghormati. Bila kepentingan berbeda, maka humas dapat 

menjalankan tugasnya untuk menghubungkan dan 

mempertemukan kepentingan tersebut. 

3) Mengevaluasi program organisasi berkaitan dengan kepentingan 

publik Tugas ini menggambarkan bahwa kedudukan dan 

wewenang praktisi humas cukup luas. Setelah program kerja 

dilaksanakan organisasi, praktisi humas harus tanggap dan 
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segera melakukan evaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi bahan 

pertimbangan organisasi terkait kebijakan, terutama yang 

menyangkut kepentingan publik. 

c. Ruang Lingkup Humas (Public Relations) 

Ruang lingkup tugas Public Relations menurut Cutlip Center dan 

Broom (2005: 31-32) dalam Sari (2017: 2-3), mengikhtisarkan sepuluh 

pekerjaan PR: 

1) Menulis dan mengedit, seperti menyusun rilis berita 

2) Hubungan media dan penempatan media 

3) Melakukan riset 

4) Manajemen dan administrasi, seperti manajemen krisis serta 

mengembangkan strategi dan taktik 

5) Konseling, memberikan saran kepada manajemen 

6) Acara khusus, mengatur dan mengelola beberapa acara seperti 

konferensi pers 

7) Pidato PR 

8) Produksi PR 

9) Pelatihan PR 

10) Kontak, PR bertugas sebagai penghubung  

d. Sasaran Kegiatan Humas (Public Relations) 

Menurut Fayol dalam Ruslan (2016: 23) (Nasrullah, 2018), 

beberapa kegiatan dan sasaran Humas, adalah sebagai berikut : 
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1) Membangun Identitas dan Citra Perusahaan (Building corporate 

identity and Image) 

a) Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif 

b) Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan 

berbagai pihak. 

2) Menghadapi Krisis (Facing of Crisis) 

a) Menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan 

membentuk manajemen krisis. 

b) PR recovery of image yang bertugas memperbaiki list image and 

damage. 

3) Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan (Promotion public 

causes) 

a) Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik. 

b) Mendukung kegiatan kampanye sosial 

e. Strategi Humas 

Strategi Humas menurut Cutlip dalam Mukarom dan Laksana 

(2015) dalam Syarah dan Elena, 2020, adalah strategi perencanaan 

bidang humas meliputi kegiatan: 

a) Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program 

b) Melakukan identifikasi khalayak penentu 

c) Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi 

yang akan dipilih 

d) Memutuskan strategi yang akan digunakan 
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Strategi humas atau public relations menurut Adnan dan Nova 

dalam Trisnawati dan Syarah (2017) adalah kegiatan yang dipilih untuk 

mencapai tujuan dalam suatu rencana humas dengan berbagai cara 

seperti publikasi, event, news (media massa), corporate identity yang 

terkait dengan citra perusahaan), hubungan dengan khalayak, lobbying 

and negotiation serta Corporate Social Responbility (CSR). 

2. Manajemen Krisis 

Sebelum menyusun sebuah strategi, perlunya memanajemen krisis 

yang terjadi pada perusahaan, krisis kecil maupun besar. Harrison (2005: 

11) ketika melakukan riset tentang strategi komunikasi sebagai dasar 

melaksanakan manajemen krisis memberikan definisi, krisis merupakan 

suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan 

pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan 

tepat perlu dilakukan agar tidak memengaruhi keseluruhan operasional 

organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan 

informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak 

diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang 

menghasilkan efek negative yang memengaruhi organisasi dan publiknya, 

produknya, dan reputasinya (Fearn-Banks, 2002) dalam Kriyantono, 2012. 

Upaya perusahaan untuk mengatasi krisis disebut manajemen krisis. 

Devlin (2007: 1) mengatakan “crisis management is special 

measures taken to solve problems caused by a crisis”. Istilah solve pada 

definisi di atas dapat diartikan bahwa upaya mengatasi krisis pada dasarnya 
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merupakan proses bertahap dan melalui rangkaian aktivitas. Tujuan dari 

manajemen krisis adalah untuk menghentikan dampak negatif dari suatu 

peristiwa melalui upaya persiapan dan penerapan beberapa strategi dan 

taktik. 

Menurut Gary Kreps (1990) dalam Kriyantono, 2012, manajemen 

krisis merupakan sebuah proses yang menggunakan aktivitas Public 

Relations untuk mengatasi akibat negatif, misalnya kerusakan-kerusakan 

yang dialami organisasi. Burnett (1998) dan Shelley Wigley & Weiwu 

Zhang (2011) dalam risetnya menyimpulkan bahwa manajemen krisis 

termasuk komunikasi dalam situasi krisis, kebanyakan sering menjadi 

tanggungjawab Public Relations. 

a. Tahap Krisis 

Steven Fink, seorang konsultan terkenal dari Amerika 

mengembangkan konsep anatomi krisis. Tahapan krisis menurut 

anatomi krisis Steven Fink, sebagai berikut : 

1) Tahap Prodomal 

Tahap  prodromal  disebut  juga  dengan warning stage. Pada 

tahap ini krisis baru muncul dan belum mempunyai dampak 

yang luas namun pada tahap krisis ini telah muncul  gejala-

gejala  yang  harus  segera diatasi. Tahap prodromal 

bisa muncul dalam tiga bentuk: 

a) Jelas  sekali, dalam bentuk ini, krisis muncul dengan jelas. 
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b) Samar-samar,  pada bentuk ini sulitnya menginterpretasikan, 

memprediksi, dan menduga luasnya sebuah kejadian. 

c) Sama sekali tidak kelihatan, biasanya perusahaan tidak 

menyadari datangnya krisis karena gejala krisis tidak terlihat 

sama sekali. 

2) Tahap Akut 

Krisis  akut  sering  disebut  sebagai the point of no return, 

artinya apabila gejala yang muncul  pada  tahap  peringatan  

(tahap prodromal) tidak  terdeteksi  sehingga  tidak tertangani, 

maka krisis memasuki tahap akut yang  tidak akan bisa kembali 

lagi. Persoalan mulai bermunculan, reaksi mulai berdatangan, 

dan isu sudah menyebar luas. 

3) Tahap Kronik 

Tahap dimana krisis telah berlalu, perusahaan mulai 

mempelajari penyebab terjadinya krisis dan memperbaiki agar 

tidak terulang kembali di masa mendatang. Tahap ini dapat 

disebut juga sebagai the clean up phase atau the post mortem 

atau tahap recovery atau selfanalysis. Dalam tahap ini 

perusahaan harus segera mengambil keputusan untuk hidup 

kembali atau tidak. 

4) Tahap Resolusi 

Tahap ini merupakan tahap pemulihan kembali kondisi 

perusahaan agar dapat beraktivitas dengan normal. Tahap ini 
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merupakan tahap penyembuhan namun perusahaan harus tetap 

waspada, karena siklus berputar. 

b. Faktor Penyebab Krisis 

Menurut Firsan Nova dalam Purwaningwulan, 2013, krisis 

dapat terjadi disebabkan oleh : 

1) Krisis karena benca alam 

Krisis yang disebabkan oleh bencana alam ini merupakan 

tipe yang paling relevan. Bencana alam yang dimaksud seperti 

gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, dan hal-hal yang 

dapat terjadi di lingkungan sekitar dan manusia selalu tidak 

berdaya menghadapinya. 

2) Krisis karena kecelakaan industri 

Krisis ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

mesin yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kecelakaan 

kerja, hingga kebakaran. Perusahaan harus memberikan perhatian 

penuh dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  

3) Krisis karena produknya yang kurang sempurna 

Perusahaan dapat menghasilkan produk yang berupa barang 

maupun jasa. Barang dan jasa tersebut juga berpotensi terjadi 

krisis. Hal ini mungkin terjadi karena produk yang dihasilkan 

mengalami cacat atau kurang sempurna meski perusahaan sudah 

melakukan riset sebelumnya. 
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4) Krisis karena persepsi publik 

Krisis ini biasanya disebabkan karena perusahaan 

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang ada di 

masyarakat atau bertentangan dengan keinginan dan kepentingan 

publik. 

5) Krisis karena hubungan kerja yang buruk 

Krisis ini terjadi ketika terjadi hubungan yang buruk antara 

pekerja dan perusahaan. Krisis yang terjadi dapat mengarah pada 

kondisi yang tidak terkendali dalam operasional perusahaan. 

6) Krisis karena kesalahan strategi bisnis 

Penyebab utama krisis ini adalah perencanaan atau 

implementasi strategi bisnis yang tidak tepat, yang dilakukan oleh 

manajemen. Krisis ini dapat diprediksi, melihat terjadinya 

pergeseran pasar mendadak yang tidak diantisipasi oleh 

manajemen. 

7) Krisis karena terkait masalah criminal 

Krisis yang terjadi disebabkan oleh masalah criminal 

seperti terorisme, pembajakan, kekerasan, pemalsuan, dan 

pencurian. Krisis ini dapat menjadi ancaman besar untuk beberapa 

industri seperti pariwisata, perbankan, dan penerbangan. 

8) Krisis karena pergantian manajemen 

Beberapa perusahaan menganggap pergantian manajemen 

seperti pergantian CEO merupakan sebuah krisis. Perusahaan 
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perlu menyiapkan rencana pergantian pimpinan sehingga krisis 

seperti ini tidak perlu terjadi. 

9) Krisis karena persaingan bisnis 

Persaingan bisnis yang sangat ketat dapat menyebabkan 

krisis. Beberapa perusahaan yang memonopoli pasar dapat 

mengontrol pasar dan menyerang pesaing. 

10) Krisis keuangan 

Krisis ini terjadi karena perusahaan mempunyai masalah 

cash flow atau likuidasi jangka pendek dan kemungkinan pailit di 

masa yang akan datang. 

11) Krisis Public Relations 

Sering disebut juga juga krisis komunikasi. Krisis ini terjadi 

karena disebabkan pemberitaan negatif yang kemudian berimbas 

buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan di media bisa saja 

benar atau mungkin saja tidak. Tugas Public Relations disini salah 

satunya adalah mengklarifikasi pemberitaan di media yang tidak 

seimbang atau yang memojokkan perusahaan. 

12) Krisis strategi 

Krisis strategi adalah perubahan dalam lingkungan bisnis 

yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terganggu 

karena strategi untuk perusahaan yang kurang tepat. Sebaiknya, 

perusahaan memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan 
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menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan 

terperosok jauh dalam krisis. 

3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan akronim atau singkatan dari empat kata 

yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Beberapa ahli 

menyebutkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah instrumen 

perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk 

mempekirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi. 

a. Strengths (Kekuatan) 

Sebuah kondisi yang menjadi kekuatan orgnisasi atau 

perusahaan. Faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi khusus 

atau keunggulan yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan itu 

sendiri. Merupakan faktor internal yang menjadi nilai tambah. 

Mengenali kekuatan dasar perusahaan atau organisasi merupakan 

langkah awal menuju perusahaan yang memiliki kualitas tinggi 

sekaligus menjadi langkah besar untuk menuju kemajuan 

perusahaan. 

b. Weaknesses (Kelemahan) 

Kondisi atau segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau 

kekurangan yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan. Pada 

dasarnya memiliki kelemahan adalah hal yang wajar, yang 

terpenting adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan 

kelemahan tersebut. 
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c. Opportunities (Peluang) 

Merupakan suatu kondisi di luar lingkungan perusahaan atau 

organisasi, sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata 

untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi.  

d. Threats (Ancaman) 

Merupakan kebalikan dari peluang. Merupakan kondisi 

eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah 

perusahaan atau organisasi. Apabila tidak segera ditanggulangi 

maka dapat berakibat dampak berkepanjangan sehingga dapat 

menjadi sebuah penghambat tercapainya visi dan misi perusahaan. 

Ancaman dapat dikategorikan dalam tingkatan-tingkatan, yaitu : 

1) Ancaman Utama (major threat) 

2) Ancaman Moderate (moderate threat) 

3) Ancaman Tidak Utama (minor threat) 

Analisis SWOT merupakan suatu instrumen pengidentifikasian 

berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor yang ditetapkan selanjutnya 

diterapkan dalam bentuk matrik SWOT, dengan pengaplikasiannya sebagai 

berikut 

1) Bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan 

dari peluang (opportunities) yang ada. 
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2) Bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) 

yang mencegah keuntungan dari peluang (opportunities) yang 

ada. 

3) Bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman 

(threats) yang ada. 

4) Bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang 

mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau 

menciptakan sebuah ancaman baru. 

Tabel 2 

Matrik Analisis  SWOT 

IFAS 

EFAS 

Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weaknesses) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan peluang 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan dan 

menghindari ancaman 

 

Sumber : Riadi, Muchlisin (2020). Analisis SWOT (Pengertian, Tujuan, 

Aspek, Kuadran dan Matriks). 
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4. Strategi Komunikasi Humas 

a. Pengertian Strategi Komunikasi 

Pengertian strategi komunikasi menurut Rogers adalah suatu 

rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam 

skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Sedangkan menurut 

Middleton strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari 

semua elemen komunikasi dari komunikator, pesan, saluran penerima 

sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi optimal (Wijaya, 2015 : 56-57). 

Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu makro (planned 

multi-media strategy) dan mikro (single communication medium 

strategy). Berdasarkan aspek tersebut, strategi komunikasi memiliki 

fungsi (dalam Sarastuti, 2017) : 

1) Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, 

persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

2) Menjembatani “kesenjangan budaya” akibat kemudahan 

diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa 

yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan dapat merusak nilai-

nilai budaya. 
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b. Tujuan Strategi Komunikasi 

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas 

Burnett dalam dalam Effendy, 2005 (dalam Murniati, 2008), 

menyatakan bahwa tujuan utama strategi komunikasi, yaitu : 

1) To secure understanding 

Tujuan yang pertama yaitu memastikan bahwa komunikasi 

mengerti pesan yang diterimanya. 

2) To establish acceptance 

Strategi komunikasi bertujuan untuk membina komunikasi yang 

telah menerima dan mengerti pesan yang diterima. 

3) To motivate action 

Tujuan terakhir dari strategi komunikasi ialah memotivasi 

komunikan (penerima pesan) mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pesan yang diterima. 

Tujuan-tujuan strategi komunikasi yang telah dijabarkan di atas 

menunjukkan bahwa dalam menyusun strategi komunikasi diperlukan 

suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung 

dan faktor-faktor penghambat dalam setiap komponen strategi 

komunikasi (Effendy, 2013 : 35) dalam Intantya, 2015. 

c. Komponen Strategi Komunikasi 

Menurut Onong Unchjana Effendy dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi; Teori dan Praktik (2013) dalam Putrie, 2015, komponen-

komponen yang menjadi dasar strategi komunikasi harus diperhatikan 
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dengan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Komponen-

komponen tersebut sebagai berikut : 

1) Mengenali Sasaran Komunikasi 

Komunikator perlu mempelajari siapa yang akan menjadi 

sasaran komunikasinya. Hal tersebut bergantung pada tujuan 

dilakukannya komunikasi. Terdapat dua faktor yang harus 

diperhatikan dalam mengenali sasaran, yaitu faktor kerangka 

referensi dan faktor situasi kondisi. 

a) Faktor Kerangka Referensi 

Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang 

disampaikan oleh komunikator sesuai dengan kerangka 

referensi (frame of reference) yaitu panduan pengalaman 

dan pengertian yang pernah diperoleh komunikan 

(Effendy, 2013 : 13) dalam Putrie, 2015. Kerangka 

referensi terbentuk dalam diri sebagai hasil dari panduan 

pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status 

sosial, ideologi, cita-cita, dan lain sebagainya. 

b) Faktor Situasi Kondisi 

Situasi yang dimaksud adalah situasi dimana komunikasi 

pada saat komunikasi akan menerima pesan yang 

komunikator sampaikan atau dapat digambarkan sebagai 

keadaan lingkungan saat itu. Sedangkan kondisi lebih 
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kepada keadaan fisik dan psikis pada saat pesan tersebut 

disampaikan. 

2) Pemilihan Media Komunikasi 

Untuk mencapai tujuan komunikasi, komunikator dapat memilih 

salah satu atau gabungan beberapa media yang tepat, bergantung 

pada pesan yang akan disampaikan serta teknik yang digunakan. 

3) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

Pengkajian tujuan pesan ini bermanfaat untuk menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah teknik informative atau 

teknik persuasi atau teknik instruksi. 

4) Mengenali Komunikator 

Menurut Onong Uchjana (dalam Putrie, 2015), terdapat dua 

faktor penting dari peranan komunikator yang dapat 

melancarkan komunikasi, yaitu : 

a) Daya Tarik Sumber 

Komunikator akan berhasil dalam komunikasi apabila 

mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan 

melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan 

merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya, dengan 

kata lain merasa ada kesamaan antara komunikator 

dengan komunikan. 
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b) Kredibilitas 

Kredibilitas sumber berkaitan dengan kepercayaan 

komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini 

biasanya menyangkut profesi atau keahlian yang dimiliki 

komunikator. 

d. Strategi Humas 

Strategi adalah suatu hal penting yang merupakan salah satu cara 

untuk mencapai tujuan sehingga visi dan misi dapat tercapai. Strategi 

merupakan cara mencapai tujuan jangka panjang sebuah perusahaan 

yang ditentukan berdasarkan dari hasil analisis situasi dan riset yang 

telah dilakukan. Menurut Onong Uchjana Effendi dalam Putri, 2019, 

pakar ilmu komunikasi mengatakan strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu perencanaan 

tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan peta arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya. 

Sandra Oliver dalam bukunya yang berjudul “Strategi Public 

Relations” dalam Putri, 2019, menyatakan bahwa definisi strategi 

sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut 

tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan 

organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. 

Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi 

kompetitif. 
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Adapun kutipan Rachmat Kriyantono, Ph.D.,M.d, dikatakan 

Cutlip, Center & Broom dalam Putri, 2019 berpendapat bahwa public 

relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

organisasi tersebut. Kegiatan public relations adalah mediator yang 

menjembatani kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan 

publiknya yang terkait dengan kegiatan public relations itu sendiri 

(Ardianto, 2014:5) dalam Putri, 2019. 

Public Relations (PR) atau humas menekankan pada aspek 

komunikasi yang bersifat timbal balik dalam rangka mencapai 

pemahaman, niat baik dan citra baik antara lembaga atau perusahaan 

dengan publik. Dalam strategi yang dilakukan PR atau humas sendiri 

terdapat proses perencanaan yang dilakukan. 

Menurut Cutlip dalam Putri, 2019, proses strategi PR mengacu 

pada pendekatan manajerial. Proses perencanaan strategis dalam public 

relations terdiri dari Fact Finding, Planning, Communication, dan 

Evaluation. Proses perencanaan strategi PR atau humas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Fact Finding 

a) Merupakan langkah pertama yang mencakup penyelidikan 

dan pemantauan, mencari data dan mengumpulkan fakta 

sebelum melakukan tindakan. Langkah ini yang memberikan 
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landasan bagi semua langkah dalam proses pemecahan 

masalah lainnya dengan menentukan, “Apa yang sedang 

terjadi saat ini?” 

b) Dalam analisis situasi, perlu analisis rinci atas faktor internal 

dan eksternal dalam situasi masalah, memberi praktisi 

informasi yang dibuthkan untuk dapat menilai kekuatan, 

kelemahan, peluang, serta ancaman. 

2) Planning 

Informasi yang sudah terkumpul pada langkah pertama 

digunakan untuk membuat keputusan tentang program, tujuan, 

tindakan strategis, taktik, dan tujuan komunikasi. Pembuatan 

rencana dan program adalah membuat keputusan-keputusan 

strategi dasar apa yang akan dilakukan dengan urutan apa dalam 

menanggapi atau mengantisipasi masalah atau bahkan peluang. 

3) Communication 

Merupakan langkah ketiga yang mencakup pelaksanaan 

program tindakan dan komunikasi yang dirancang untuk 

mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapi tujuan 

program. Dalam melaksanakan program, kegiatan public 

relations atau humas, harus mencakup tujuh C komunikasi 

public relations, yaitu credibility (kredibilitas), context 

(konteks), content (isi), clarity (kejelasan), continuity dan 
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consistency (kesinambungan dan konsistensi), channels 

(saluran) dan capacity of audience (kapasitas audiens). 

4) Evaluation 

Langkah terakhir dalam proses ini mencakup penilaian 

persiapan, pelaksanaan, dan hasil program. Evaluasi merupakan 

proses yang terus menerus dan merupakan sesuatu yang penting 

untuk dilaksanakan. Evaluasi itu dapat dilakukan secara 

kontinyu. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar kegiatan 

berikutnya. 
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G. Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 1 

Kerangka Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

 

 

  

Wisata Kebun Binatang mengalami penurunan 

kunjungan di masa pandemi Covid-19 

Aktivitas Humas Gembira Loka Zoo 

Analisis SWOT 

1. Strengths  

2. Weaknesses 

3. Opportunities 

4. Threats 

 

Strategi Komunikasi Humas 

1. Fact Finding 

2. Planning 

3. Communication 

4. Evaluation 

 

Manajemen Krisis 

1. Tahap Prodomal 

2. Tahap Akut 

3. Tahap Kronik 

4. Tahap Resolusi 

Melalui strategi komunikasi, Humas Gembira Loka 

Zoo dapat memulihkan wisata kebun binatang di 

masa recovery setelah pandemi Covid-19 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut 

Sukmadinata (2006: 60) dalam Wiyono, 2013 menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Seperti pendapat Muin (2013: 230) yang mengatakan bahwa “Metode studi 

kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan 

dengan suatu fase khusus atau khas dari keseluruhan kejadian” (Wiyono, 

2013). Penelitian ini dirasa cocok menggunakan metode studi kasus karena 

peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh humas 

Gembira Loka Zoo dalam memulihkan wisata kebun binatang di masa 

pandemi Covid-19 yang sebelumnya sempat mengalami krisis berupa 

lumpuhnya aktivitas dan menurunnya jumlah pengunjung. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Manajer Pemasaran serta 

Kepala Bagian Humas Gembira Loka Zoo. Penentuan subyek penelitian 

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Krisyantono (2006) 

teknik pusposive sampling adalah metode yang menggunakan teknik 

seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti 
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berdasarkan tujuan penelitian. Dalam Sugiyono, 2012 menjelaskan 

bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Narasumber yang menjadi subyek penelitian 

yaitu : 

Tabel 3 

Narasumber Wawancara 

No Nama Jabatan 

1. Yosi Hermawan, S.Pd 
Manajer Pemasaran 

Gembira Loka Zoo 

2. M. Fahmi Ramadhan, S.I.Kom 

Kepala Bagian Humas 

dan Promosi Gembira 

Loka Zoo 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

b. Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh humas Gembira Loka Zoo dalam upaya memulihkan 

wisata kebun binatang di masa pandemi Covid-19.   

3. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan November 2021 – Januari 

2022 di Gembira Loka Zoo yang terletak di Jalan Kebun Raya No.2, 

Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55171 dengan pertimbangan alasan dimana lokasi tersebut 

merupakan salah satu kebun binatang yang ada di Kota Yogyakarta yang 
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dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan 

ketika peneliti ingin mendapatkan pengetahuan tentang makna-

makna subyektif yang dipahami individu berkaitan dengan topik 

yang sedang diteliti dan bermaksud untuk melakukan eksplorasi 

terhadap isu tersebut, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan 

melalui pendekatan lainnya (Banister, dkk., 1994) dalam Haryono, 

2020. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah disiapkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai bagian 

pemasaran dimana dalam bagian tersebut terdapat humas. 

2) Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan 

melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran (Fatoni, 2011:104) 

dalam Sigiyono, 2013. Metode observasi dapat dimaksudkan 

sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung 

terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Tujuan 
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melakukan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang 

dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang 

terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif 

mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.  Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, 

dimana peneliti hanya sebagai pengamat aktivitas humas Kebun 

Binatang Gembira Loka. 

b. Data Sekunder 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian 

kualitatif (Yusuf, 2014) dalam Iryana dan Risky, 2019. 

Menurut Sugiyono (2015:240), mengatakan bahwa studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. 

c. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman 
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(1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

1) Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

2) Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan 

"the most frequent form of display data for qualitative research data 

in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan 
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untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 

Data-data yang diperoleh yang berupa hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi akan dianalisis sehingga dapat 

memunculkan penjelasan tentang bagaimana strategi komunikasi 

yang dilakukan humas Gembira Loka Zoo dalam memulihkan 

wisata kebun binatang di masa pandemi Covid-19. 

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada 

waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi 

agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 

Kesimpulan merupakan hal yang paling penting dalam 

penelitian yang dimana kesimpulan adalah hasil dari apa yang 

peneliti cari dalam sebuah penelitian yang dilakukan didasarkan 

pada penggabungan informasi yang disusun secara tepat dalam 

penyajian data. 
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d. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi ahli. Ahli dalam penelitian ini 

adalah ahli yang berkaitan dengan kehumasan yaitu ahli PR (Public 

Relations) atau Konsultan PR. Konsultan PR yang dimaksud adalah 

seseorang yang ahli dalam bidang kehumasan terutama mengenai 

pariwisata. Konsultan PR yang peneliti wawancarai, yaitu Ibu Dr. Ayu 

Helena Cornellia, BA.,M.Si. (Director & Founder Cornellia&Co PR & 

Marketing Agency). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Krisis yang terjadi pada Gembira Loka Zoo merupakan akibat dari 

bencana alam yang tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan turunnya jumlah 

pengunjung Gembira Loka Zoo di tahun 2020 dan 2021. Dalam menangani 

krisis tersebut diperlukan peran humas untuk memulihkan kondisi perusahaan. 

Humas Gembira Loka Zoo sangat berpengaruh pada setiap pengambilan 

keputusan strategi yang akan digunakan dalam upaya memanajemen krisis yang 

terjadi pada Gembira Loka Zoo dan memulihkan kondisi seperti sebelum 

pandemi Covid-19 meski secara bertahap. 

Dalam memanajemen krisis, Humas Gembira Loka melalui beberapa 

tahapan. Tahap prodomal, dimana krisis muncul secara samar-samar karena 

Covid-19 yang tidak dapat diprediksi kedatangannya. Pada tahap akut, Gembira 

Loka Zoo menyadari bahwa krisis terjadi ditandai dengan menurunnya jumlah 

pengunjung. Di tahap kronik, Gembira Loka Zoo menutup operasionalnya. Pada 

tahap tersebut, Gembira Loka Zoo tidak mendapat pemasukan dan bertahan 

dengan dana cadangan dalam pengelolaan Gembira Loka Zoo. Tahap resolusi 

dilakukan Gembira Loka dengan percobaan pembukaan kembali opersional 

dengan berbagai syarat yang diberlakukan. Dalam hal ini humas sangat 

berperan penting dalam mensosialisasikan baik kepada publik internal maupun 

eksternal. Untuk itu, humas harus mampu menjalin hubungan baik dengan 

kedua publiknya. 
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Peran dan fungsi yang dilakukan humas tidak hanya sampai disitu. 

Perlu dilakukan perencanaan strategi dalam upaya memulihkan wisata Gembira 

Loka Zoo. Sebelum membuat strategi, perlu dilakukan analisis SWOT, dimana 

dari situ dapat diketahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki Gembira Loka Zoo serta diketahui mana yang menjadi peluang dan 

ancaman bagi Gembira Loka Zoo. Setelah diketahui hal tersebut, kemudian 

dapat disusun strategi yang tepat untuk dapat dilaksanakan. 

Penyusunan strategi humas melalui beberapa proses. Fact finding, 

dimana pada proses ini, humas mencari tahu apa yang sedang terjadi di 

lingkungannya, yaitu Covid-19. Humas mengidentifikasi dampak apa yang 

akan ditimbulkan jika Covid-19 berada di wilayah Gembira Loka Zoo. 

Mengetahui hal tersebut, humas membuat planning untuk dilaksanakan sesuai 

dengan keadaan saat itu. Planning atau perencanaan disusun untuk internal 

perusahaan maupun publik eksternal dengan memanfaat media sosial. Humas 

Gembira Loka Zoo membuat program seperti #DolanNyaman, #JendelaGLZoo, 

Zoopeda dan Zoolahraga dengan tujuan untuk menggalakkan pemanfaatan 

media sosial untuk menarik calon pengunjung dan menambah segmen 

pengunjung, sehingga dapat memulihkan kembali wisata Gembira Loka Zoo. 

Gembira Loka juga memanajemen fasilitas dengan menambahkan fasilitas 

sesuai dengan kondisi saat pandemi dan new normal dengan menyediakan 

wastafel cuci tangan dan handsanitizer. Selain itu, Gembira Loka juga 

melakukan pemisahan jalur pengunjung dan membuat jalur satu arah agar 

pengunjung tidak bertabrakan saat berjalan dan mengurai kerumunan. Selain 
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itu, meskipun bukan tugas dan tanggung jawab seorang humas, dalam upaya 

meminimalisir pengeluaran, dalam rapat internal dikeluarkan kebijakan untuk 

karyawan Gembira Loka Zoo, seperti perombakan gaji dan seleksi karyawan. 

Dalam pelaksanaannya, Humas Gembira Loka Zoo terus melakukan update di 

media sosial Instagram terkait program-program yang telah disusun. 

Strategi yang dilakukan Humas oleh Gembira Loka di media sosial, 

mampu menarik perhatian sehingga media sosial Instagram Gembira Loka Zoo 

banyak diikuti oleh masyarakat. Selain itu, konten yang dibuat juga dapat 

menarik pengikut Instagram Gembira Loka untuk berkunjung ke Gembira Loka 

Zoo. Selain menggalakkan media sosialnya, Humas Gembira Loka juga 

melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dengan tujuan untuk saling 

menguntungkan. Strategi yang disusun oleh humas pun bersifat dinamis, 

dimana strategi akan terus dikembangkan sesuai dengan kondisi. Upaya-upaya 

yang dilakukan Humas Gembira Loka pun dinilai berhasil, terutama dalam hal 

Media Sosial yang dapat menaikkan jumlah pengunjung secara bertahap hingga 

dapat bertahan sampai saat ini. 

B. Saran 

Gembira Loka Zoo sampai saat ini memang telah melewati masa krisis 

dan mampu meningkatkan kembali jumlah pengunjung dari bulan ke bulan 

sejak awal pandemi 2020 hingga tahun 2021. Namun disadari atau tidak oleh 

humas dan pengelola Gembira Loka Zoo, terdapat area yang terlihat kotor 

maupun wahana yang terbengkalai. Hal ini mungkin dapat mengurangi 

kenyamanan pengunjung saat berkeliling di lingkungan Gembira Loka Zoo. 
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Melihat hal tersebut saat dilakukan observasi, maka peneliti mengajukan 

beberaoa saran untuk Gembira Loka Zoo sebagai berikut : 

1. Untuk pengelola Gembira Loka Zoo, ada baiknya untuk selalu 

memperhatikan area-area yang masih terlihat kotor atau 

memanfaatkan area yang kosong untuk digunakan penambahan 

fasilitas maupun yang lain. Untuk wahana yang terbengkalai, 

sebaiknya dihidupkan kembali atau diganti dengan yang baru. 

Menilik dari peluang dan ancaman bagi Gembira Loka Zoo, hal 

tersebut dapat dijadikan sebagai peluang untuk Gembira Loka Zoo 

dalam menghadapi ancaman yang ada. 

2. Peran yang dijalankan oleh Humas Gembira Loka Zoo hendaknya 

lebih dimaksimalkan. Terutama pada media sosial yang digunakan 

sebagai informasi bagi publik eksternal. Melihat kondisi saat ini, 

media sosial lebih efektif untuk digunakan dalam memberikan 

informasi mengenai perusahaan. 

3. Terus melakukan inovasi dan mengembangkan apa yang sudah 

dinilai baik agar menjadi lebih baik lagi.  
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