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MOTTO

َسبَجْ َايْدِي النَّبسِ ِليُ ِذيْقَهُنْ بَعْضَ الَّذٌِْ عَوِلُىْالَعَلَّهُنْ يَ ْرجِعُىْى
َ ظَهَرَالْ َفسَبدُفًِ ا ْلبَرِّوَا ْل َبحْ ِربِوَب َك
)۱۴: (الرّوم
Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”
(QS.Ar- Rum: 41)
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ABSTRAK
Palang Merah Indonesia yang disingkat dengan PMI adalah perhimpunan
nasional yang terdiri atas dasar kemanusian dan atas dasar sukarela, Banyak
kegiatan yang sudah dilakukan oleh PMI Provinsi Jambi pada masa kabut asap.
Namun kurangnya publikasi berdampak pada kurang pengetahuan masyarakat
terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh PMI Provinsi Jambi. Masalah yang
akan di kaji seperti, bagaimana bentuk kegiatan humas posko, media yang di
gunakan dan strategi operasionalisasi humas posko PMI Provinsi Jambi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Bentuk kegiatan,media dan strategi operasional
dalam mempublikasi kegiatan bencana kabut asap.
Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori
dari dari H.A.W. Widjaja tentang strategi operasional humas. Dengan metode
penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif dan Metode pengumpulan data yang
digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan yaitu:Reduksi Data, Display Data, Verifikasi Data .
Bentuk kegiatan yang dilakukan humas posko seperti: pemberian distribusi
air bersih,pembagian masker, dan mendirikan rumah sehat. Media yang digunakan
Humas Posko Palang Merah Provinsi Jambi : Media Elektronik,seperti: Televisi,
radio dan internet, Media Cetak, seperti: koran, brosur dan pamflet. Media Sosial,
seperti: Instagram, facebook, dan twiter. Strategi operasional yang dilakukan
Humas Posko Palang Merah Provinsi Jambi yaitu, pendekatan kemasyarakat,
Pendekatan koordinatif dan integratif, pendekatan edukatif dan persuasif,
Penyelenggara sistem penerangan terpadu.
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C. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ahini ada tiga macam:
1. Ta>’ Marbu>t}ahyang mati atau mendapat harakat
transliterasinya adalah /h/.
Arab

Indonesia

صالة

S}ala>h

هراة

Mir‟ a>h

sukun, maka

2. Ta>’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
maka transliterasinya adalah /t/.
Arab

Indonesia

وﺯاﺭةالتربيت

Wiza>rat al-Tarbiyah

هراةالسوي

Mir‟ a>t al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.
Arab

Indonesia

فجئت
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Humas atau yang sering dikenal dengan hubungan masyarakat adalah
sebuah profesi yang berkerja pada organisasi atau lembaga tertentu yang biasanya
berkerja di bagian sistem informasi dan pelayanan publik. Tugasnya melayani
masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan instansi atau lembaga
dan meng-update informasi-informasi terbaru melalui media sosial maupun media
elektronik. Humas juga di haruskan mampu menjalin hubungan yang baik antara
pimpinan ke pengawai dan antara pegawai ke sesama pegawai demi terciptanya
hubungan yang harmonis di dalam organisasi atau lembaga.
Hubungan masyarakat disebut juga public relation (purel), dengan ruang
lingkup (scope) kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun
individu keluar dan semua kegiatan diselengarakan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi.2 Jadi kegiatan humas
atau hubungan masyarakat menjalin hubungan dua arah internal dan eksternal.
Agar instansi atau lembaga berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan.
Tujuan humas secara luas yaitu untuk menciptakan, meningkatkan,
memelihara, dan memperbaiki citra perusahaan atau organisasinya di pikirankan
Public yang harus di sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada public. Untuk
mencapai tujuanya itu. Seorang humas harus menguasai peran dengan baik
kepada publik atau memperoleh respon yang baik dari publik melalui Strategi
Humas yang di jalankan. Public adalah kelompok atau orang-orang yang
berkomunikasi dengan organisasi,baik internal maupun dengan pihak eksternal.3
Dan humas bisa melakukan Sosialisasi tentang upaya tanggap darurat bencana
kepada masyarakat secara langsung agar pesan yang ingin disampaikan kepada
masyarakat dapat diterima langsung oleh masyarakat.
Palang Merah Indonesia yang disingkat PMI adalah perhimpunan nasional
yang terdiri atas dasar kemanusian dan atas dasar sukarela. Sebagai lembaga
2
3

H.A.W. Widjaja, Komunikasi & Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara,2010),53.
Frank Jefkins, Public Relation.Edisi Keempat, (Jakarta: Erlangga, 1995),7.
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organisasi kemanusian, bertujuan untuk meringankan penderitaan sesama
manusia, apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, suku bangsa,
bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik. 4 PMI
Provinsi Jambi sebagai salah satu instansi non-profit yang salah satu bagianya
bergerak dalam bidang tanggap darurat bencana tentunya memiliki program kerja
dan target yang harus di lakukan setiap tahun, bulan maupun waktu-waktu yang di
tentukan demi membantu dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat dalam
upaya tanggap darurat bencana di Provinsi Jambi.
Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan PMI Provinsi Jambi
pada tahun 2019 salah satunya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat
yang sedang tertimpah bencana kabut asap kemarin dikumpeh , dan akibat dari
bencana tersebut banyak masyarakat mengalami penyakit infeksi saluran
pernapasan, batuk-batuk serta demam, yang menyerang mulai dari anak-anak
sampai lanjut usia. Namun kurangnya publikasi dan sosialisasi berdampak pada
kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan dan acara yang dilakukan
oleh pihak Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi.
Tapi kurang maksimanya kinerja dari seorang petugas humas PMI Provinsi
Jambi dalam memposting kegiatan terbaru mereka, bahkan sampai telat 1 hari,
masifnya publikasi kegiatan-kegiatan tersebut kadang di pengaruhi beberapa
faktor salah satunya banyaknya kegiatan yang dilakukan tapi kurang nya tenaga di
bagian humas publikasi. Jadi mengakibatkan kurang optimalnya penggunaan
sosial media bagi seorang humas.
PMI Provinsi Jambi juga mendirikan posko bantuan untuk masyarakat
yang sedang tertimpah bencana, baik posko dilapangan ditempat terjadinya
bencana dan posko di depan halaman kantor PMI Provinsi Jambi, dengan spanduk
yang di tempel di gerbang kantor yang bertuliskan “posko Bencana”. Pamflet dan
brosur sudah di sebar luaskan melalui sosial media untuk menarik simpati dan
empati masyrakat tentang keadaan masyarakat yang sedang terkena bencana dan
memerlukan bantuan dan membantu meringankan beban mereka.
4

Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar palang Merah Indonesia, No.001/KEP/KUPMI/IV/2018,
tentang ketentuan umum.1

Humas PMI Provinsi Jambi selain menjalin hubungan yang baik dengan
pihak internal mereka juga membangun hubungan yang baik dengan pihak
eksternal seperti dengan seluruh Kops Suka Rela Palang Merah Indonesia
Perguruan Tinggi (KRS PMI ) yang berada di kota Jambi, Palang Merah Remaja
(PMR), media-media baik cetak maupun elektonik dan radio. Namun walaupun
itu semua telah dilakukan oleh humas PMI provinsi Jambi tetap saja terdapat
kekurangan seperti kurang komunikasi dari PMI dengan para relasi, kerjasama
yang mereka lakukan mengakibatkan belum optimalnya kinerja publikasi kegiatan
dari seorang humas.
Tanggap Darurat Bencana merupakan salah satu program kerja dari Palang
Merah Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang bertujuan
memberikan bantuan kepada masyarakat baik pada saat terjadi bencana maupun
sesudahnya dengan tujuan kemanusian tidak komersial dan dilakukan dengan
sukarela. Dalam proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh PMI, orang
yang memberikan bantuan baik tenaga maupun materil disebut relawan.
Pentingnya relawan dalam proses meberikan bantuan kepada masyarakat
membantu meringankan tugas dari PMI itu sendiri.
Tanggap darurat bencana kabut asap menurut pandangan islam atau
hukumnya dalam islam tidak diterangkan secara langsung didalam al-qur’an dan
hadist, namun efek dari kabut asap yang menyerang dan mengakibatkan seluruh
aktivitas manusia terhambat ini adalah perkara dari perbuatan manusia itu sendiri
hal ini sejalan dengan firman Allah S.W.T :

سبَجْ َأيْدِي ٱلنَّبسِ ِليُذِيقَهُن بَعْضَ ٱلَّذِي
َ ََر وَٱ ْل َبحْرِ بِوَب ك
ِّ ظَهَرَ ٱلْ َفسَبدُ فًِ ٱ ْلب
﴾١٤﴿.َعَوِلُىا۟لَعَلَّهُ ْويَ ْرجِعُىى
Artinya: “(Yaitu) telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang
benar)”.(QS.Ar-Rum Ayat 41).5
Sama seperti instansi atau lembaga lainya PMI Provinsi Jambi, juga
menggunakan sosial media sebagai media sistem informasi, meng-update
5

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta Selatan: Wali Oasis
Terrace Rescident, 2010)

kegiatan-kegiatan terbaru dari PMI Provinsi Jambi tak hanya itu bahkan setiap
acara-acara tertentu yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jambi di liput oleh media
lokal, seperti kegiatan baru-baru ini tentang ” kabut asap yang melanda Kota
Jambi tepatnya di Kumpeh ilir ”, membuat PMI Provinsi Jambi, harus turun
langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan, seperti mendirikan rumah
oksigen, mendistribusikan air bersih, memberikan sosialisasi prilaku hidup sehat
dan bersih dan lain sebagainya.
Beberapa account sosial media seperti sumber yang pertama, youtubei
CNN Indonesia yang dimana media ini memposting kegiatan PMI Provinsi Jambi
dalam membuat rumah oksigen pada saat kabut asap kemarin di kumpeh ilir yang
di tonton lebih dari 2.105 kali penonton dari 4.11 juta subcriber mereka, yang
dimana artinya sebagian masyarakat telah mengetahui kegiatan yang dilakukan
oleh PMI Provinsi Jambi.6 Kedua, sumber dari youtube Kompas Tv Jambi, yang
menanyangkan kegiatan PMI Provinsi Jambi yang sama tapi di tonton 9 kali dari
558 subcriber mereka.7 Tidak hanya itu banyak media online yang memposting
kegiatan-kegiatan PMI Provinsi Jambi pada saat terjadinya bencana kemarin, ada
radio (RRI), instagram, website, resmi PMI Provinsi Jambi juga meng-update
informai-informasi terbaru melalui web resmi mereka.
Berdasarkan pengamatan awal (grandtour) yang dilakukan oleh penulis di
PMI Provinsi Jambi mengenai permasalahan ini terlihat bahwa dalam publikasi
kegiatan tanggap darurat bencana kabut asap di Desa Pematang Raman
Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, masih terdapat kekurangan
seperti bentuk kegiatan yang humas posko lakukan, kurangnya media yang
mempublikasi kegiatan-kegiatan dari PMI Provinsi Jambi. Maka dari itu Strategi
Humas sangat dibutuhkan dalam hal ini agar dapat memajukan dan
memperkenalkan langsung kepada masyarakat tentang PMI dan tugas-tugasnya.
Peneliti memilih PMI Provinsi Jambi sebagai objek penelitian, ini agar dapat di
harapkan nantinya di ketahui bagaimana Strategi Humas Posko PMI Provinsi
6

CNN,” Rumah Oksigen”, diakses melalui alamat https://m.youtube.com/watch/v=
C7c21X3yrqA, tanggal 28 November 2019.
7
Kompas TV, “Rumah Oksigen” diakses melalui alamat https://m.youtube.com/watch/v=
Cff-fgy-7qg&t=19s, tanggal 28 November 2019.

Jambi dalam mempublikasi kegiatan Tanggap darurat Bencana. Maka berdasarkan
penjelasan di atas peneliti akan membahasan judul mengenai “ Strategi Humas
posko Tanggap Darurat Bencana PMI Provinsi Jambi Dalam Mempublikasi
Kegiatan Bencana Kabut Asap di Desa Pematang Raman Kecamatan
Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi”.
B. Permasalahan
Berdasarkan penjelasan di atas maka pokok masalah penelitian ini adalah
bagaimana Strategi Humas posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi
dalam mempublikasi Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap dan
rumusan masalah yang akan di angkat adalah:
1. Bagaimana bentuk kegiatan Humas posko tanggap darurat bencana PMI
Provinsi Jambi dalam mempublikasi kegiatan Bencana Kabut Asap di Desa
Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa Media yang digunakan Humas posko tanggap darurat bencana PMI
Provinsi Jambi dalam mempublikasi kegiatan Bencana Kabut Asap di Desa
Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana strategi Humas posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi
Jambi dalam mempublikasi kegiatan Bencana Kabut Asap di Desa
Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari agar pembahasan tidak keluar dari koridor yang di
harapkan, oleh karena itu peneliti hanya memfokuskan pada Strategi Humas
posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi dalam

Mempublikasi

Kegiatan Bencana Kabut Asap di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh
Ilir Kabupaten Muaro Jambi pada bulan September-Oktober tahun 2019.
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja
Humas posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi dalam
menghadapi atau menangulanggi bencana yang ada di Provinsi Jambi
dengan cara-cara seperti:

a. Bagaimana Bentuk Kegiatan Humas posko tanggap darurat bencana PMI
Provinsi Jambi dalam Mempublikasi Kegiatan.
b. Apa Media yang digunakan Humas posko tanggap darurat bencana PMI
Provinsi Jambi dalam Mempublikasi Kegiatan.
c. Bagaimana Strategi Operasional

Humas posko PMI Provinsi Jambi

dalam Mempublikasi Kegiatan.
2.

Kegunaan Penelitian
a. Hasil akhir dari penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi
bagi penelitian yang sejenis, dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan.
b. Bagi humas PMI Provinsi Jambi, melalui penelitian ini di harapkan
PMI dapat merasakan manfaatnya yaitu sebagai bahan masukan dan
acuan untuk membuat PMI Provinsi Jambi lebih maju di kenal di semua
kalangan masyarakat.
c. Bagi tenaga humas, di harapkan mampu menjadikan hasil penelitian ini
sebagai referensi untuk kemajuan dan peningkatan produktivitas
kerjanya.

E. Kerangka Teori
1. Strategi Hubungan Masyarakat
Penelitian ini diikat oleh teori yang mengasumsikan tentang strategi
operasional hubungan masyarakat, bahwa strategi humas dapat memberikan
gambaran tentang rencana apa yang harus dilakukan kedepan dan
menetapkan sasaran target.
Menurut penulis strategi humas dalam sebuah organisasi adalah
rencana atau perencanaan dan langkah yang akan dilakukan oleh seorang
humas kedepan dengan tujuan demi kepentingan dan kemajuan organisasi.
Sebuah strategi Public Relations atau humas adalah pendekatan menyeluruh
bagi sebuah organisasi kepada masyarakat yang berada didalam maupun
diluar ruanglingkup organisasi tersebut.

Humas adalah komuikasi dua arah anatara organisasi dengan publik
secara timbal nalik dalam rangka mendukung fngsi dan tujuan pembinaaan
kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama.8
POAC adalah strategi untuk menyusun, memproses serta mengatur
organisasi untuk lebih terorganisir dalam visi dan misi. Terdapat banyak
konsep manajemen yang dapat dilaksanakan namun konsep POAC sangat
kompatibel untuk diterapkan disetiap tingkatan manajemen.
a. Planning (perencanaan)
Menurut penulis perencanaan sangat penting di buat sebelum
melakukan suatu kegiatan karena dijika semua yang perusahaan atau
instansi lakukan sesuai dengan rencana maka hasil yang akan di dapat
akan sangat memuaskan.
Planning

atau

perencanaan

adalah

sebuah

proses

untuk

mempresentasikan tujuan perusahaan dan menciptakan strategi yang
tepat untuk mencapai tujuan tersebut serta merencanakan kegiatan kerja
dalam organisasi atau lembaga. PMI mengatur, merencanakan kegiatan
yang akan dilakukan baik jangka waktu yang dekat seperti bakti sosial,
maupun lama seperti pelatihan dan didikan dasar gabungan

demi

kemajuan dan berkembangnya suatu organisasi.
b. Organizing (pengorganisasian)
Menurut penulis pengorganisasian di dalam suatu perusahaan atau
instansi sangat penting karena semua hal yang dilakukan secara organisir
akan diselesaikan oleh masing bidang devisi.
Organizing

atau pengorganisasian adalah proses memastikan

bahwa penyusunan organisasi telah sesuai dengan tujuan, sumber daya
dan lingkungan. Organizing ini dapat meliputi pembagian pekerjaan ke
dalam penugasan yang spesifik atau menentukan orang-orang yang
berhak untuk menjalankan tugas. PMI mengatur,menentukan sistem

8

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi:Teori dan Prakter, (Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya,2006), 23.

organisasi, tugas dan fungsi pokok dari masing-masing devisi berjalan
dengan baik.
c. Actuating (pelaksanaan)
Menurut penulis pelaksanaan suatu tugas dalam perusahaan atau
instansi merupakan salah satu bentuk dari berjalanya perencanaan dan
pengorgansasian untuk menentukan hasil yang akan di dapat.
Acuating atau pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan dalam
rangka upaya agar seluruh perencanaan dan tujuan dari perusahaan dapat
tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahapan pelaksanaan ini
membutuhkan kerja yang keras, disiplin dan juga kerjasama antar divisi
atau departemen. PMI mengkoordinir dan mengamati ptugas dari para
devisi bahwa pelaksanaan tugas mereka telah dijalankan dan sesuai
dengan harapan.seperti dalam pelaksanan memberikan bantuan pada saat
kabut asap kemarin di desa pematang raman kumpeh ilir, PMI
memastikan seluruh logistik disampai ditujuan dengan aman dan lengkap
tanpa ada yang kurang.
d. Controling (pengendalian)
Menurut penulis pengendalian di dalam perusahaan atau instansi itu
perlu dilakukan karena untuk mempertahankan suatu perusahaan masingmasiing

devisi

harus

berkerja

sesuai

dengan

perencanaan,

pengorganisasian dan pelaksanaan agar tetap berjalan sesuai dengan apa
yang diharapkan.
Controling atau penegndalian adalah proses untuk mengendalikan
perusahaan untuk mempertahankan organisasi. Pengendalian adalah
fungsi yang memastikan bahwa setiap tugas dalam organisasi dan
pekerjaan dapat terpelihara dengan baik untuk mencapai tujuan
organisasi.9
Analisi peneliti mengenai strategi POAC diatas adalah bagaimana
cara organisasi atau lembaga mengkoordinir atau mengatur, mengamati

9

George R Terry, Priciples Of Management, Sukarna, 2011. 3

seluruh bagian-bagian yang masih berada dalam susunan organisasi
berjalan dan melaksankan tugasnya dengan baik.
Strategi humas memiliki arti rencana jangka panjang untuk
menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan di
ambil dalam kegiatan kehumasan dengan memperhatikan jumlah
anggaran dan waktu kegiatanya. Strategi yang dilakukan oleh humas
pada dasarnya mengacu pada visi dan misi organisasi dan harus sejalan
dengan strategi perusahaan, sehingga strategi yang dibuat harus
berhubungan dengan perencanaan tersusun jangka panjang yang
berhubungan dengan tujuan perusahaan.10 Analisi peneliti tentang
strategi humas di atas adalah rencana jangka panjang untuk menyusun
berbagai rencana teknisi dan langka komunikasi, artinya segala hal yang
akan dilakukan kedepan harus direncakan terlebih dahulu mulai dari
sekarang dan untuk mebuat langka komunikasi semuanya harus
terencana dan terstruktur karena kalau tidak pesan

yang akan di

sampaikan kepada masyarakat tidak kena sasaran target .
Strategi adalah kekuatan penggerak dalam setiap bisnis organisasi.
Strategi adalah kekuatan intelektual yang membantu mengorganisir,
mempriorotaskan, dan memberi energi terhadap apa-apa yang mereka
lakukan. Tanpa strategi tidak ada energi, tanpa strategi, tak ada arah,
tanpa strategi tak ada momentum, tanpa strategi tak ada pengaruh.11
Analisi peneliti mengenai strategi adalah kekuatan yang sangat berperan,
berpengaruh penting dalam suatu organisasi karena kalau tidak ada
strategi maka semuanya dianggap tidak berpengaruh.
Tahap-tahap yang digunakan untuk membuat Strategi Humas 12:
1. Fase formative Researc, menurut penulis adalah langkah awal utnuk
menentukan dan melihat sasaran target didepan. Riset formatif yang
10

Ronald D Smith, Strategic Planning For Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates,
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11
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2007),351.
12
Ronald D Smith, Strategic Planning For Public Relations, Lawrence Erlbaum
Associates,2002, USA,87.

dilakukan sebelum memulai sebuah program. Riset program dilakukan
untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk
mengarahakan pengambilan keputusan dalam perencanaan.dalam fase ini
diperlukan tiga langkah yaitu:
a. Analyzing the situation
Menganalisa situasi menurut penulis adalah langkah dasar untuk
melihat pandangan masyarakat tentang baik atau buruknya suatu
perushaan atau instansidimata masyarakat.
Analyzing the situation adalah langkah pertama yang dilakukan
dalam mengelola reputasi. Mengenal dengan baik situasi yang terjadi
di dalam dan diluar organisasi atau perusahaan. Situasi dapat bersifat
positif atau negatif. Ini dapat diindentifikasi sebagai peluang atau
hambatan. Jika PR melihat situasi dari sisi positif ini dapat memberi
peluang atau keuntungan yang potensial kepada perusahaan dan
publik. Walaupun perusahaan dalam posisi krisis, suatu halangan
dapat menjadi peluang jika masalah tersebut bukan datang dari pihak
kita sendiri.
b. Analizing the Organization
Langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah proses
mempengaruhi audit public relations, artinya menganalisa kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang biasa di sebut analisa
SWOT. Dalam menganalisa ini dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu
internal environmental, terdiri dari misi, sumber daya dan
performance. Dalam aspek ini menganalisa apakah aktivitas susai
dengan misi perushaan, bagaimana sumberdaya yang dimiliki dan
bagaimana kinerja karyawan dalam menjalankan aktivitas.Public
Perpections, keadaan dimana perusahaan dapat diketahui oleh
khalayak yang luas. Reputation is based on visibility, hal yang
terpenting

dalam

menganalisa

lingkungan

eksternal

adalah

mengetahui pesaing yang ada di sekitar organisasi atau perushaan.

c. Analyzing the public
Dalam langkah ini, dapat dilakukan dengan mengenal publik.
Baik

publik

internal

seperti

karyawan,

keluarga

karyawan,

manajemen, dan investor ) maupun publik eksternal seperti
pemerintah, konsumen, masyarakat dan LSM. Penting bagi suatu
organisasi atau perusahaan mengenali dan membatasi khalayak.
2. Fase Strategi adalah perencanaan keseluruhan organisasi meliputi
bagaimana organisasi menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
dan bagaimana keinginan tersebut akan di capai.
a. Establishing Goal and Objectives
Fokus pada posisipuncak yang akan dicapai oleh organisasi untuk
prosuk atau layanannya. Langkah ini membantu kita membangun tujuan
yang jelas, spesifik dan terukur dalam menentukan apa yang ingin
dicapai organisasi misalnya penerimaan atau sanksi dari publik.
b. Formulating Action And Reponse Strategies
Dalam langkah ini sangat baik mempertimbangkan langkah
yang akan di ambil didalam situasi tertentu.menetukan apa yang
mungkin akan dilakukan dalam berbagai situasi.13
Analisi penulis mengenai tahap-tahap yang digunakan untuk
membuat strategi humas diatas merupakan langkah atau cara yang lebih
tepat, dan terstuktur yang akan dilakukan oleh seorang humas kedepan
dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang sudah
di rencakan atau diinginkan oleh organisasi sesuai dengan target
sasaran.
Public Relations atau hubungan masyarakat secara umum dapat
di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau
lembaga, dan bahkan usaha melalui para petugas Public relation untuk
merumuskan organisasi atau struktur dan komunikasi guna menciptakan
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saling pengertian yang lebih baik antara lembaga dan masyarakat. 14
Analisis penulis tentang Strategi Public Relations atau Humas adalah
cara atau langka yang akan dilakukan oleh seorang humas untuk
melaksanakan kegiatan yang sudah organisasi atau lembaga rencanakan
sebelumnya dengan tujuan mencapai target atau kemauan (keinginan)
yang dicapai, baik dalam jangka waktu yang lama atau waktu yang
telah ditentukan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Strategi mempunyai pengertian yang terkait dalam hal-hal
seperti kemenangan, kehidupan atau daya juang. Artinya menyangkut
dengan mampu tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi
tekanan yang muncak dari dalam maupun luar.15 Analisi penulis Untuk
menghadapi masalah yang datang dari dalam maupun luar humas harus
menjaga hubungan yang harmonis dengan para masyarakat internal dan
eksternal organisasi atau instansi.
Mengacu kepada pola strategi Public relations tersebut diatas,
maka pengertian tentang strategi public relations, antara lain berbunyi:
” [A]lternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai
tujuan public trelations dalam kerangka suatu rencana Public relations
(Public Relations Plan)16. Analisis peneliti mengenai strategi adalah
bagian dari suatu perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan sesuai
dengan apa yang sudah direncanakan dan ingin dicapai.
Humas bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu
citra yang menguntungkan (favorable image) bagi intansi atau lembaga,
atau produk barang dan jasa terhadap para

stake holder (khalayak

sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal). Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka strategi kegiatan humas/PR semestinya
diarahkan pada upaya mengarap persepsi para stakeholder-nya sebagai
14
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tempat akarnya sikap tindak dan persepsi mereka. Untuk jelasnya
“Startegi Public Relations”. Yaitu dibentuk melalui dua kompenen
yang saling terkait erat, yakni sebagai berikut :
Komponen (pembentukan Strategi PR), komponen sasaran
pertama, ( satuan atau segmen yang akan di garap), komponen sasaran
kedua, (panduan atau bauran sarana untuk menggarap suatu sasaran).17
Jadi analisis peneliti tentang tujuan humas adalah untuk membuat atau
membangun citra positif suatu instansi atau lembaga yang dimana
nantinya akan menarik banyak perhatian dari masyarakat baik publik
internal maupun eksternal, dari kedua komponen pembentukan strategi
pr, mengambarkan bagaimana cara awal terbentuknya strategi yang
akan di lakukan oleh seorang humas.
Kegiatan strategi public relations, yaitu: komponen sasaran
umumnya adalah para stakeholder, dan publik yang mempunyai
kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut secara sturuktural dan
formal yang di persempit melalui segmentasi adalah seberapa jauh
sasaran itu menyandang opini bersama (common opinion), mengadung
potensi kontroversial, dan dapat mempengaruhi bagi masa depan
organisasi, lembaga, nama perusahaan, dan produknya menjadi
perhatian sasaran khusus. Maksud sasaran khusus disini adalah yang
disebut publik sasaran (target public).18 Analisi penulis tentang target
publik adalah masyarakat karena masyarakat adalah faktor utama
pendukung maju, sukses, terkenal atau tidak nya suatu instansi atau
lembaga.
Strategi pokok humas di arahkan untuk meningkatkan
mekanisme komunikasi dua arah antara lembaga dengan sasaran humas
agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga dapat di kenal oleh sasaran
humas, sehingga sasaran humas akan ikut berpatisipasi aktif dalam
17
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meweujudkan tujuan lembaga khususnya dan tujuan nasional umunya.
Analisi penulis tentang Strategi pokok humas ini penting dilakukan
karena akan membantu suatu organisasi atau lembaga untuk
mempertahankan nama baik intansi di mata dan kalangan masyarakat.
Strategi operasional humas yang digunakan oleh humas adalah sebagai
berikut :
a. Pendekatan kemasyarakat
Pelaksanaan program humas dilakukan dengan pendekatan
kemasyarakatan, melalui mekanisme sosial-kultural. Ini berarti
bahwa opini publik yang tersurat dalam berbagai media maasa
merupakan pencerminan dari pendapat dan kehendak masyarakat.
b. Pendekatan koordinatif dan integratif
Pendekatakan ini dilakukan dengan koordinasi dan integrasi di
dalam

badan

koordinasi

kehumasan

(bakohumas)

untuk

mempercepat tercapainya program humas.
c. Pendekatan edukatif dan peruasif
Pendekatan ini mempunyai peranan penting untuk mencapai
perubahan sikap mental yang negatif dari pasar saasaran humas,
terutama dari media massa, agar lebih berperan serta secara positif
dalam ikut mewujudkan tujuan pembangunan.
d. Penyelenggara sistem penerangan terpadu
Peneranangan

sistem

terpadu

dan

penerangan

terpadu

berkesinambungan dimaksudkan untuk meningkatkan gerak langka
operasional antara humas dan petugas yang bekenaan dengan
kehumasan, sehingga terarah ketercapinya tujuan kehumasan.19
Analisi penulis mengenai beberapa pengertian diatas maka dapat
diambil kesimpulan bahwa strategi adalah cara atau upaya yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan atau target yang telah organisasi
atau lembaga yang ingin capai.
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2. Peran Humas (Public Relations)
Menurut penulis peran seorang humas dalam sebuah organisasi
meliputi, menciptakan dan menjalin hubungan yang baik antara atasan ke
bawah maupun ke sesama organisasi yang bertujuan untuk kemajuan dan
kepentingan sebuah organisasi itu sendiri.
Peranan praktisi public relations dalam organisasi tersebut adalah satu
kunci untuk memahami fungsi

public relations

dan komunikasi

organisasi, disamping itu juga merupakan kunci untuk pengembangan
peranan praktisi penjabat humas dan pencapaian profesional dalam public
relations.
Peranan humas atau public relations

dalam suatu organisasi dapat di

bagi menjadi empat kategori :
a. Penasihat Ahli (Expert presciber)
Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan
memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam
penyelesaian

masalah

hubungan

dengan

publiknya

(public

relationship).
b. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator)
Dalam hal ini, praktisi Public Relations bertindak sebagai
komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam
hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh
publiknya.
c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process
fasilitator)
Peranan praktisi Public Relations dalam proses pemecahan
persoalan Public Relations ini merupakan bagian dari tim manajemen .
Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai
penasihat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan)
dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara
rasional dan professional.

d.

Teknisi Komunikasi (Communication technician)
Berbeda dengan tiga peranan praktisi Public Relations professional
sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan peranan mnajemen
organisasi. Peranan Teknisi Komunikasi ini menjadika praktisi Public
Relations sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan
layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan

methode of

communication in organization. Sistem komunikasi dalam organisasi
tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara
teknis komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang
dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari
bawahan ke tingkat atasan.20
Analisi penulis mengenai

keempat

peranan public Relations atau

humas diatas, adalah seorang humas memiliki peran sebagai seorang
bertugas membantu mencarikan solusi untuk menyelesaikan atau
memecahkan suatu permasalahan, dan juga humas berperan sebagai
penyedia komunikasi dua arah, komunikator dan mediator yang
membantu pihak instansi atau lembaga untuk mendengarkan atau
mengetahui apa yang diinginkan oleh publiknya sehingga memudahkan
proses komunikasi.
a. Fungsi Humas
Menurut penulis fungsi humas dalam organisasi atau instansi biasanya
adalah memberikan informasi terbaru kepada masyarakat tentang
perkembangan organisasi mereka, dan menjalin hubungan yang baik
dengan media media, saling menjaga kerukunan antara sesama di dalam
organisai atau instansi, dan fungsi humas ini tidak lepas dari tujuanya
untuk kepentingan organisasi.
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Fungsi Humas dapat ditinjau dari beberapa segi. Diantaranya
adalah

kegunaan Humas dalam mencapai tujuan organisasi atau

lembaga. Namun, dalam buku Public Relations: fungsi humas ada dua
yakni fungsi Konstruktif dan fungsi Koretif.
1. Fungsi Konstruktif
Fungsi konstruktif ini mendorong Humas membuat aktivitas maupun
kegiatan-kegitan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung
bersifat proaktif. Termasuk di sini Humas bertindak secara preventif
(mencegah).
2. Fungsi Korektif
Fungsi korektif berfungsi sebagai apabila sebuah organisasi atau
lembaga terjadi masalah-masalah (krisis) dengan publik, maka Humas
harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.21
Analisis penulis mengenai kedua fungsi humas di atas, adalah humas
berfungsi sebagai perata jalan dan pemadam kebakaran artinya kedua
fungsi di atas saling melengkapi dan membutuhkan dikala suatu organisai
atau lembaga sedang mengalami atau sedang menghadapi permasalahan
yang besar.
b. Ruang Lingkup dan Tugas Hubungan Masyarakat
1. Ruang Lingkup Hubungan Masyarakat (Humas)
Menurut penulis ruang lingkup humas organisasi atau instansi
adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan, biasanya
terdiri dari ketua (pimpinan), anggota (karyawan) dan orang-orang
yang berada di sekitar organisasi atau instansi.
Ruang Lingkup Hubungan masyarakat meliputi antara lain:
a. Pengumpulan

dan

pengolahan

data,

mempunyai

tugas

mengumpulkan dan mengelolah data untuk keperluan informasi
bagi masyarakat dan lembaga serta informasi umpan balik dari
masyarakat.
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b. Penerangan,

mempunyai

tugas

mempersiapkan

pemberian

penerngan kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan lembaga melalui media massa.
c. Publikasi,

mempunyai

tugas

mengurus

publikasi

tentang

kebijakan dan pelaksaan kegiatan lembaga. 22
Analisis penulis mengenai

penjelasan diatas bahwa ruang

lingkup humas tidak terlepas dari sistem informasi yang dimana
informasi tersebut akan di berikan kepada masyarakat agar informasi
tentang organisasi atau lembaga semakin di kenal di kalangan
masyarakat.
Pada awal perkembanganya, ruang lingkup humas hanya
sebatas mengenai kegiatan yang berhubungan dengan media massa.
Bahkan hingga saat ini banyak pihak yang masih beranggapan
seperti

itu

bahwa

humas

hanya

mengurus

wartawan

dan

berhubungan dengan medai massa. Selain itu ruang lingkup humas
hanya berkisar pada kegiatan publisitas atau propaganda sehingga
orang cenderung memahami humas sama dengan propaganda dan
publisitas.23 Tetapi sebenarnya ruang lingkup humas itu luas tidak
hanya tentang media, namun humas juga tidak bisa luput dari media.
Ruang lingkup humas (pulic relatuons) dalam sebuah
organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai
berikut:
a. Membina hubungan ke dalam (public internal)
Yang dimaksud dengan public internal, adalah publik yang
menjadi bagian dari unit/badan/ perusahaan atau organisasi itu
sendiri.
Adapun tujuan humas dalam menjalin hubungan internal
mencakup beberapa hal :
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1) Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap opini publik yang
beredar terhadap organisasi.
2) Melakukan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang
dijalankan dalam proses pencapaian tujuan organisasi tanpa
harus melupakan kepentingan publik
3) Mengadakan sosialisasi kepada karyawan mengenai suatu
kebijakan organisasi.
4) Merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi
penegasan yang bersifat internal.24
b. Membina hubungan ke luar (public eksternal)
Yang dimaksud public eksternal

adalah publik umum

(masyarakat) mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran
publik yang positif terhadap lembaga yang di wakilnya. 25
Adapun tujuan humas dalam menjalin hubungan eksternal
mencakup beberapa hal :
1) Melakukan tindakan publikasi seperti, membuat kalender,
agenda, iklan, menyelenggarakan event ke masyarakat seperti,
olaraga persahabatan dan lain sebagainya.
2) Menyebarkan luas informasi yang terlah di capai perusahaan
kepada publik.
3) Memperbaiki hubungan antara organisasi dengan publiknya,
sehubungan

telah

terjadinya

suatu

peristiwa

yang

mengakibatkan kecaman, kesansian atau salah paham di
kalangan masyarakat terhadap niat baikdari organisasi.
4) Menyeakinkan publik bahwasanya organisasi mampu bertahan
atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis.26
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Analisi penulis mengenai beberapa pendapat para ahli diatas
tentang ruang lingkup humas adalah lingkungan sekitar perkerja
humas yang dkelilingi terdiri dari siapa saja seperti publik
internal (dalam) dan publik eksternal (luar). Dan dari penjelasan
diatas sudah jelas bisa kita pahami bahwa ruang lingkup humas
terbagi menjadi dua membina hubungan ke dalam (internal) dan
keluar (eksternal), yang tujuanya untuk perkembanga dan
kemajuan organisasi atau lembaga.

2. Tugas Hubungan Masyarakat (Humas)
Menurut penulis tugas humas dalam sebuah organisasi atau instansi
biasanya memberikan informasi terbaru kepada semua anggota yang
berada di dalam organisasi atau instansi maupun luar baik melalui media
online, media massa maupun media elektronik.
Tugas-tugas dari humas yaitu:
a.

Menyebarluaskan informasi tentang suatu gagasa “idea”, agar diketahui
maksud atau tujuannya dan manfaatnya oleh berbagai pihak di
masyarakat.

b.

Mempersiapkan bahan-bahan yang up to date mengenai sesuatu yang
akan dikomunikasikan pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak
tertentu dalam kegiatan pidato, wawancara, menyajikan ceramah,
pemasaran seminar dan lain-lain. Bahan tersebut bahkan dapat
berbentuk konsep atau makalah yang sebelumnya telah dibaca dan
diketahui isinya oleh pimpinan.

c.

Memberikan kejelasan tentang informasi yang telah disampaikan
administrator atau pemimpin pada masyarakat atau pihak-pihak yang
terkait.

d.

Menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan
pelayanan masyarakat “public service” yang disampaikan pada
administrator/pemimpin untuk mendapatkan persetujuan.27
Analisis peneliti mengenai tugas-tugas humas di atas bisa kita

pahami bahwa humas memiliki tugas yang sangat penting bagi organisasi
atau instansi dan bahkan berjalan sesuai harapan atau tidak nya suatu
organisasi atau instansi tergantung seorang humasnya.
3. Tujuan Hubungan Masyarakat (Humas)
Menurut penulis tujuan humas dalam organisasi adalah mencipatakan
hubungan yang harmonis, mencapai tujuan yang sama, dan memastikan
informasi yang diberikan terkait dengan organisasi semua itu benar adanya
tidak ada rekayasa.
Taktik PR serupa dengan tujuan komunikasi, yaitu adanya penguatan
dan perubahan pengetahuan, perasaaan dan perilaku komunikan (penerima
pesan). Praktik PR juga bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan
perasaan, serta perilaku positif masyarakat luas terhadap organisasi atau
lembaga saling mengenal baik kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun
budaya masing-masing.28 Analisis penulis mengenai taktik PR adalah cara
untuk mengenal lebih jauh dan dalam sistem organisasi dan orang-orang
yang berada di sekitar ruanglingkupnya terutama terhadap komunikan
karena komunikan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh
didalam proses berkomunikasi.
Tujuan PR sebuah organisasi, beberapa hal pokok diantaranya,
antara lain:
a. Untuk mengubahn citra umum dimata khalayak sehubungan dengan
adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan.
b. Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai.
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c. Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh
perusahaan kepada masyarakat dalam rangka memperoleh pengakuan.
d. Untuk memperkenalkan organisasi kepada masyarakat luas.
e. Untuk memperbaiki hubungan anatara organiasai dengan khalayak, dan
lain-lain sebagainya.29
Menurut analisis penulis bahwa tujuan public relations atau humas
adalah membuat publik dengan organisasi atau lembaga saling mengenal
baikkebutuhan, kepentingan, harapan maupun budayamasing-masing
sehingga nama organisasi tersebut bisa dikenal baik dengan masyarakat
dengan kepentingan organisasi dapat berjalan dengan harmonis.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu suatu
metode penelitian pada peristiwa zaman sekarang dan menjamin istilah
kriek dan miller merupakan sebuah tradisi penelitian ilmu pengetahuan
sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan yang
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan
yang digunakan.30
Metode penelitian kualitatif yaitu Dimana data-data yang terkait
strategi humas posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi dalam
upaya publikasi bencana kabut asap di desa Pematang Raman Kecamatan
Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi akan di analisis untuk
mendapatkan suatu gambaran mengenai bagaimana strategi humas posko
tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian.
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1. Pendekatan penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
deskriptif (pemaparan). Pendekatan penelitian deskriptif adalah
pendekatan penelitian bersifat data yang dikumpulkan adalah berupa
kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian ini
dipilih dan ditetapkan untuk digunakan dalam penelitian ini.
Pendekatan tersebut dipilih karena gejala-gejala, informasi atau
keterangan yang akan diperoleh dari hasil pengamatan selama proses
penelitian strategi humas posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi
Jambi dalam mempublikasi kegiatan bencana kabut asap di Desa
Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi
ini lebih tepat disajikan dalam bentuk uraian kata-kata (pemaparan).31

2. Setting dan Subjek Penelitian
a. Setting penelitian
Setting penelitian adalah Humas PMI Provinsi Jambi, pemilihan
setting didasarkan atas pertimbangan rasional bahwa pada lembaga
organiasasi PMI Provinsi Jambi, merupakan salah satu organisasi
yang terdapat peran humas didalamnya. Penelitian ini dilakukan di
kantor PMI Provinsi Jambi yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi
(Broni), Sungai Putri, Kec. Telanaipura Kota Jami, Jambi 36122.
Pada bagian Humas posko (lapangan) yaitu tentang strategi humas
posko tanggap darurat bencana PMI Provinsi Jambi dalam upaya
publikasi bencana kabut asap di desa Pematang Raman Kecamatan
kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam hal ini adalah Sekretaris PMI, Kabid
penanganan bencana dan pelayanan sosial, kepala biro umum,
ketua posko dan Humas posko tanggap darurat bencana
31
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Provinsi Jambi, karena pada penelitian ini memfokuskan pada
Humas posko tanggap darurat bencana PMI Prvinsi Jambi dalam
mempublikasi kegiatan bencana kabut asap di Desa Pematang
Raman Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi atau
peristiwa dan dokumen. Sumber perkataan manusia berbentuk
perkataan maupun tindakan orang yang bisa memberikan data melalui
wawancara, sumber data suasana atau peristiwa berupa suasana yang
bergerak (peristiwa) atau diam (suasana) meliputi ruangan, suasana
dan proses. Sumber data dokumenter atau berbagai referensi yang
menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan masalah yang
di teliti. Penelitian yang dilakukan disini menggunakan 2 (dua) jenis
data, yaitu data primer dan data sekunder.32
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dilapangan.
Dalam hal ini data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
informan, yaitu, humas posko, dan kabid penanganan Bencana dan
Pelayanan sosial PMI Provinsi Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
bukan oleh orang yang melakukan penelitian akan tetapi diperoleh
dari sumber-sumber yang ada.33
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Sejarah dan Geografis PMI Provinsi Jambi
b) Visi dan Misi Humas PMI Provinsi Jambi
c) Struktur Organisasi PMI Provinsi Jambi
d) Dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian
32
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4. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga
teknik yang dilakukan secara berulang-ulang agar leabsahan datanya
dapat dipertangung jawabankan, yaitu
a. Observasi
Pengumpulan langsung yaitu pengamatan dan pencatatan
dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki dengan
menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk
keperluan tersebut. Maka penulis akan mengamati secara langsung
tentang strategi Humas posko tanggap darurat bencana

PMI

Provinsi Jambi dalam mempublikasi kegiatan bencana kabut asap
di desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir

Kabupaten

Muaro Jambi.
b. Wawancara
Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan atau tatap muka dengan responden dengan
menggunakan alat interview guide (panduan wawancara) untuk
mencapai suatu tujuan. Teknis yang paling esensial adalah dengan
wawancara pihak yang terkait dengan judul yang penulis buat dan
dapat dipakai untuk menglengkapi data yang diperoleh melalui
observasi.34
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur
yang sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara
intensif, wawancara kualitatif atau wawancara terbuka. Dengan
menggunakan metode wawancara keberhasilan mendapatkan data
atau informasi dari obyek yang diteliti bergantung kepada
kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.35
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c. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari data, mengurai hal-hal atau
variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat
kabar, majalah, agenda ataupun jurnal yang dapat memberikan
informasi tentang objek yang diteliti. Data dokumentasi
digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi
dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud
adalah foto-foto,buku panduan, dan berkas-berkas penting lainya
seperti data informasi. Data yang ingin diperoleh melalui merode
dokumentasi adalah data tentang sejarah singkat, visi dan misi,
struktur organisasi, serta sarana dan prasarana Humas PMI
Provinsi Jambi.
5. Teknik Analisi Data
Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat
tersusun secara tematis dan dapat dirumuskan dalam situasi kerja.
Sebaiknya, agar data tersebut memberi makna maka dalam analisis
perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Reduksi data
Pada langkah reduksi data, pelaku riset harus melakukan seleksi
data dan memfokuskan data pada permasalahan yang sedang dikaji,
melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan
melakukan transformasi. Hal ini berarti pelaku riset memilih yang
mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan pribadi,
dan kesan-kesan pribadi itu di eleminasi dari proses analisis. Selain
itu, dalam melakukan seleksi itu juga dilakukan kategori antara data
yang penting dan kurang penting, meskipun tidak berarti bahwa data
yang

termasuk

kategori

kurang

penting

harus

dibuang.

Mengkategorikan ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan
memperkuat tafsiran terhadap hasil analisis data tersebut.

b. Display Data
Penyajian data (Display data) merupakan penyajian data berupa
narasi pengungkapan secara tertulis, yang memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan, yang dapat mengungkapan apa yang
sebenarnya terjadi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, dan hubungan anatara kategori.36
Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu
tatananinformasi yang padat atau karya makna sehingga dengan
mudah dibuat kesimpulan. Display data biasanya dibuat dalam
bentuk cerita atau teks, displaay ini disusun dengan sebaik-baiknya
sehingga memungkinkan pelaku riset dapat menjadikanya sebagai
jalan menuju pada pembuatan kesimpulan.
c. Verifikasi Data
Verifikasi adalah upaya membuktikan kembali benar atau
tidaknya

kesimpulan

yang

dibuat,

sesuai

atau

tidaknya

kesimpulan dengan kenyataan. Verifikasi dapat dilakukan dengan
cara pengecekan ulang, atau melakukan dengan triangulasi. Cara
lain yang dapat dilakukan dengan merekomendasikan kepada
pelaku riset lain untuk mengulangi riset yang telah dilakukan itu
terhadap masalah yang sama. Apabila terbukti temuan-temuan
yang

dihasilkan

tidak

berbeda

secara

signifikan

berarti

kesimpulan itu terverifikasi.37
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Penelitian kualitatif, data yang sudah diperoleh selama penelitian,
harus di cek keabsahannya dengan cara:
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1. Perpanjangan Waktu Di Lapangan
Perpanjangan waktu dilapangan berarti peneliti kembali ke
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber
data yang sudah ditemui maupun baru.38
Hasil pengumpulan data sering dirasa kurang sempurna
karena hal itu perlu ditambah waktunya dilapangan. Namun sering
terjadi setelah penambahan waktu penelitian justru semakin dirasa
masih banyak informasi yang belum diketahui untuk itu peneliti
harus berani memutuskan kapan harus berhenti mengumpulkan
data, bila tidak maka waktuyang lain akan habis dengan penelitian
tersebut. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di
lapangan pnelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
2. Triangulasi
Triangulasi diartikan pengecekkan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara dan waktu.
a. Triangulasi Sumber
Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telat diperoleh melalui beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik
Yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.
c. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah atau kegiatan
maka narasumber akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian
kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
38
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pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainya
dalam waktu atau sitausi yang berbeda.39
3. Diskusi dengan Teman Sejawat
[L]angkah terakhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan penelitian dengan teman sejawat, guna memastikan
bahwa data yang diterima benar-benar riil dan bukan semata
persepsi sepihak dari peneliti atau informan, melalui cara tersebut
peneliti mengharapkan pendapat sumbangan, masukan dan saran
yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan data.40

H. Studi Relevan
Berdasarkan dengan penelitian khususnya mengenai Strategi Humas
Palang Merah Indonesia telah menarik perhatian para akademisi untuk
diteliti
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Institusi

maupun

Universitas,

berdasarkan

penyusunan penulis, ada beberapa karya yang memang membahas
tentang peran Humas PMI walaupun ada beberapa yang berbeda letak
fokus yang di teliti oleh peneliti diantaranya:
Pertama “Strategi Komunikasi Humas PMI Kabupaten Blora (Studi
Deskriptif Kualitatif Komunikasi Persuasi Humas PMI Kabupaten
Blora Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan
Donor Darah)”, Karya Bagus Wijarto Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang diselesaikan tahun 2013. 41 Persamanya
Skripsi ini membahas tentang kesadaran masyarakat tentang Donor
Darah sedangkan judul yang peneliti angkat dalam karya ilmiah ini
adalah tentang Upaya Tanggap Darurat namun juga terdapat persamaan
kedua judul ini yaitu sama-sama mengunakan Strategi komunikasi.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2013),

127.
40

Tim Penyusun, Buku III: Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin IAIN STS Jambi.(Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2006), 68
41
Bagus Wijanarko, “Strategi Komunikasi Humas PMI Kabupaten Blora” Studi Deskriptif
Kualitatif Komunikasi Persuasi Humas PMI Kabupaten Blora Untuk Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Dalam Melakukan Donor Darah, Surakarta,2013”, diakses melalui alamat
https://eprints.ums.ac.id/27351/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf, tanggal 31 oktober 2019.

Kedua “Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana di
Kota Bandar Lampung” karya Evan Sarli Rakasiwi Mahasiswa
Universitas Lampung yang diselesaikan tahun 2018. Perbedaanya
Pokok

permasalahan

yang

dikaji

adalah

Efektivitas

Badan

Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. 42
Skripsi Evan Sarli Rakasiwi ini membahas tentang penanggulangan
setelah terjadinya bencana, dan lokasi penelitian berada di Lampung,
sedangkan titik fokus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah
bagaimana upaya dari PMI Provinsi Jambi dalam tanggap darurat
bencana dan lokasi penelitian yang penulis jadikan tempat penelitian
adalah PMI Provinsi Jambi, persamaanya adalah sama-sama tentang
penangulangan bencana.
Ketiga “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa”,
karya Karmila Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
yang diselesaikan tahun 2017. 43perbedaanya Pokok permasalahan yang
dikaji

oleh

peneliti

dalam

Skripsi

Karmila

adalah

tentang

Penanggulangan Bencana Terhadap banjir, sedangkan yang penulis
angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya dari PMI Provinsi
Jambi dalam tanggap darurat bencana dan lokasi penelitian yang
penulis jadikan tempat penelitian adalah PMI Provinsi Jambi,
persamaanya sama-sama tentang penangulangan bencan
Keempat “Implementasi Kerja Humas Palang Merah Indonesia Kota
Jambi Dalam Menjaring Peminat Donor Darah”, karya Ahmad Yunas
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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Evan Sarli Rakasisi, “ Efektivitas Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Bandar Lampung Dalam Penangulangan Bencana Di Kota Bandar Lampung. Lampung, 2018
“,diakses melalui alamat http://digilib.unila.ac.id/300557, tanggal 31 oktober 2019.
43
Karmila, “ Kesiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap
Penanggulangan bencana Banjir di Kabupaten Gowa, Gowa,2017”, diakses melalui alamat
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/895/, tanggal 31 oktober 2019.

tahun 2019.44 Perbedaanya Pokok permasalahan yang dikaji oleh
peneliti dalam skripsi Ahmad Yunas adalah tentang upaya PMI dalam
menjaring minat pendonor, sedangkan yang penulis kaji adalah tentang
publikasi bencana kabut asap, lokasi yang ahmad Yunas jadikan objek
penelitian adalah Kota Jambi sedangkan yang peneliti yaitu Provinsi
Jambi, persamaan skripsi peneliti dan Ahmad Yunas adalah sama-sama
mengkaji tentang Palang Merah Indonesia.
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Ahmad Yunas, “Implementasi Kerja Humas Palang Merah Indonesia Kota Jambi Dalam
Menjaring Peminat Donor Darah. Kota Jambi2019”, di baca di perpus, tanggal 4 Maret 2020.

BAB II
PROFIL PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAMBI
A. Sejarah Palang Merah Indonesia Kota Jambi
Palang Merah Indonesia

yang selanjutnya disingkat PMI adalah

perhimpunan nasional yang berdiri atas asas kemanusiaan dan atas dasar sukarela
dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Palang
Merah Indonesia didirikan oleh Bung Hatta pada saat setelah kemerdekaan
Republik Indonesia tepatnya pada 17 September 1945, dan dilindungi oleh
pemerintah dengan Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan
keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pada masa sekarang Palang Merah
Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
Kepalang merahan.45
[D]ari awal PMI Provinsi berdiri sudah sekitar 8 kali pergantian ketua,
pergantian ketua PMI diikuti dengan pergantian kepala markas, selama PMI
berdiri sudah 8 kali pula pergantian kepala markas, perbedaan ketua dan kepala
markas adalah ketua yaitu orang yang memimpin PMI Provinsi Jambi
sedangkan kepala markas adalah pelaksana teknis yang di bawah pimpinan
sekretaris. Devisi markas PMI Provinsi Jambi sudah ada dari tahun 1976. Dan
mempunyai beberapa devisi seperti devisi UTD dan Penanganan Bencana
(PB), selama PMI Provinsi berdiri sudah terhitung sudah membantu dan
mendirikan posko untuk korban bencana sebanyak kurang lebih 10 kali di
berbagai kota dan daerah yang terakhir posko karhutla di Kumpeh ilir.46
Sejak bencana tsunami di Aceh pada 2004, pelayanan PMI didukung oleh
38 Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia. Mayoritas membantu program
kerja PMI untuk korban tsunami, saat ini PMI masih Mendapat dukungan dari 7
perhimpunan Nasional yang membantu program kerja PMI di sejumlah bidang,
yaitu Palang Merah Amerika, Palang Merah Belanda, Palang Merah Hong Kong,
Palang Merah Jepang, Palang Merah Australia, Palang Merah Kanada, Dan
Palang Merah Spanyol. Selain 7 perhimpunan nasional, kegiatan PMI di indonesia
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Dokumentasi PMI Provinsi Jambi, 19 Februari 2020
H.Syarnubi Damai, sekretaris PMI Provinsi Jambi di Lapangan, Wawancara dengan
Penulis 3 Maret 2020, Kota Jambi, Rekaman Audio.
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Juga di dukung oleh Komite Internasional Palang Merah (IFRC) yang
berkantor di Jakarta.47
Pada tahun 2008 PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan
hukum, diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang
kepalang Merahan guna menjalankan kegiatan kepalang merahan sesuai dengan
Konvensi Jenewa tahun 1949, dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan
penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa
membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan
dan pandangan politik.
Adapun tugas yang dilakukan PMI adalah sebagai berikut:
1. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata,kurusuhan dan lainya.
2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Melakukan pembinaan relawan.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalang
Merahan.
5. Menyebarluaskan informasi berkaitan dengan kegiatan Kepalang Merahan.
6. Membantu dalam penanganan musibah dan bencana di dalam maupun luar
negeri.
7. Membantu pemberian pelyanan kesehatan dan sosial.
8. Melaksanakan tugas kemanusian lainya yang di berikan oleh pemerintah.
Saat ini, PMI telah berdiri di 33 Provinsi 474 Kabupaten/Kota dan 3.406
Kecamatan (data per-Februari 2019), PMI mempunyai 1,5 juta sukarelawan yang
diap melakukan pelayanan.48
Prinsip penyelengaraan Kepalang Merahan sebagai berikut:
1. Kemanusian, yang di maksud dengan “prinsip kemanusian” adalah yang
menekankan kegiatan kemanusian dalam hal memberikan bantuan tanpa
diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi
47

Web resmi PMI, “Sejarah Mitra Gerakan PMI Provinsi Jambi”,
http://www.pmi.or.id/index.php/tentang-kami/mitra-gerakan.html , tanggal
48
Web resmi PMI, “Sejarah Mitra Gerakan PMI Provinsi Jambi”,
http://www.pmi.or.id/index.php/tentang-kami/mitra-gerakan.html , tanggal

diakses melalui alamat
28 Februari 2020.
diakses melalui alamat
25 Februari 2020.
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penderitaaan manusia dimana pun dengan memanfaatkan kemampuanya, baik
secara nasional maupun internasional. Tujuanya adalah untuk melindungi jiwa
dan

kesehatan

serta

menjamin

penghargaan

bagi

manusia

dengan

mengedepankan saling pengertian,persahabatan,kerja sama dan perdamaian
abadi di antara umat manusia.
2. Kesamaan, yang dimaksud dengan “prinsip kesamaan” adalahprinsip yang
menekankan kegiatan kemanusian menyamankan dan tidak membedakan atas
dasar kebangsaan, ras, agama, status ataupun pandangan politik. Tujuanya
meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut
keadaan kesehatanya sehingga prioritas di berikan kepada korban yang
keperluanya paling mendesak.
3. Kenetralan, yang di maksud dengan “prinsip kenetralan” adalah prinsip yang
menekankan kegiatan manusia dalam rangka menjaga kepercayaaan para pihak
dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi
yang bersifat politis, rasial, keagaamaan atau ideologis.
4. Kemandirian, yang di maksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip
yang menekankan kegiatan manusia yang mandiri, perhimpunan Nasional yang
melakukan jasa-jasa kemanusian dan membantu pemerintah pusat dan
Pemerintah daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya harus selalu
mempertahankan kemandirianya sehingga mereka setiao saat dapat bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan.
5. Kesukarelaan, yang dimaksud dengan “prinsip kesukarelaan” adalah prinsip
yang menekankan kegiatan kemanusian bersifat suka rela dan tidak bermaksud
sama sekali untuk mencari keuntungan.
6. Kesatuan, yang dimaksud dengan “prinsip kesatuan” adalah hanya dapat
didirikan satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah nasional di
dalam suatu negara Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus
terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusianya di
seluruh wilaya negara.
7. Kesemestaan, yang dimaksud dengan “prinsip kesemestaan” adalah anggotaanggota gerakan kegiatan kemanusian diakui diseluruh negara. Masing-masing
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negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab
dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia.49
B. Letak Geografis PMI Provinsi Jambi
Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi bertempatan di Jalan
Slamet Riyadi (Broni) Telanai Pura Jambi. Bangunan yang terdiri dari 1
gedung yakni gedung Kantor dan markas. 50
C. Susunan dan Struktur Organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi
Jambi
Susunan organisasi adalah susunan personil yang tergabung dalam suatu
organisasi. Melalui struktur kita dapat melihat tugas, wewenang, dan bidang
kerja yang ada pada organisasi tersebut. Palang Merah Indonesia merupakan
organisasi yang mempunyai visi dan misi, oleh karena itu perlu suatu struktur
dimana setiap bagian pada struktur itu memiliki fungsi dan sosialisasi kerja
sehingga terorganisasi dengan baik.
1. Dasar
a. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Kepalang merahan
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Palang Merah
Indonesia (PMI), sesuai keputusan Ketua Umum Palang Merah Indonesia
Nomor: 001/Kep/Ku PMI/IV/2018 tanggal 6 April 2018.
c. Peraturan

Organisasi

Palang

Merah

Indonesia

(PMI)

Nomor:

001/PO/PP.PMI/I/2016 Tahun 2016 tentang Unit Transfusi Darah Palang
Merah Indonesia.
d. Peraturan

Organisasi

Palang

Merah

Indonesia

(PMI)

Nomor:

002/PO/PP.PMI/VI/2016 tentang Markas Palang Merah Indonesia.
Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi Nomor:
07/KEP/P.PROV-PMI/XI/2018 tanggal

26 November 2018 tentang

pengesahan dan penetapan pengurus PMI Kota Jambi Masa Bhakti Tahun
2018-2023.
49

Web resmi PMI, “Sejarah Mitra Gerakan PMI Provinsi Jambi”, diakses melalui alamat
http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/diseminasi/prinsip-dasar-gerakan.html,
tanggal
25
Februari 2020
50
Dokumentasi PMIProvinsi jambi, 20 Februari 2020
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e. Laporan Pertanggung jawaban pengurus PMI Kota Jambi masa bhakti
tahun 2013-2018, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan PMI
Kota Jambi sampai dengan akhir tahun 2018 yang telah disahkan dalam
MUSCAB PMI Kota Jambi.
f. Keputusan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Jambi Nomor:
20/I.05.01/KEP/PMI/II/2019

Tanggal

27

Februari

2019

tentang

pembentukan Tim Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Restrukturisasi
Organisasi PMI Kota Jambi.
Di Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi terdapat Uraian tugas dan
struktur organisasi, yaitu sebagai berikut:
2. Uraian Tugas Organisasi Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi
Jambi
Sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Nomor:
415/KEP/PP.PMI/XI/2019 tentang pengesahan Pengurus Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi masa Bhaksi 2019-2021, bahwa tugas dan tanggung
jawab Pengurus PMI Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:51
a. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
Tugas dan tanggung jawab ketua Palang Mera Indonesia Provinsi Jambi
adalah sebagai berikut :
1) Memimpin Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pmi, Rencana
Kerja, Keputusan-Keputusan Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat
Provinsi, Peraturan Organisasi serta kebijakan yang digariskan oleh
pengurus PMI Provinsi Jambi.
2) Mewakili Palng Merah Indonesia Provinsi Jambi baik kedalam maupun
keluar sesuai dengan ketentuan AD/ART.
3) Mengadakan dan memelihara hubungan yang erat dengan pemerintah
Provinis Jambi dan Dinas/Instansi terkait.

51

Dokumentasi, PMI Provinsi Jambi, 24 Februari 2020
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4) Memelihara hubungan yang erat dengan semua komponen Gerakan
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang keberadaanya di
wilaya Provinsi Jambi.
5) Memimpin rapat-rapat Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
dan rapat-rapat lainya sesuai dengan ketentuan AD dan ART serta
pengaturan Organisasi Palang Merah Indonesia.
6) Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kerja Pengurus
Palng Merah Indonesia Provinsi Jambi 2019-2024
7) Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan rencana kerja pengurus Palang
Merah Indonesia Provinsi Jambi yang di tuangkan dalam rencana kerja
tahunan.
8) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua di bantu wakil ketua, ketua bidang,
sekretaris dan bendahara serta anggota pengurus Provinsi.
b. Wakil Ketua
Tugas dan tanggung jawab wakil ketua

Palang Merah Indonesia

Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
1) Mewakili ketua PMI Provinsi Jambi untuk memimpin PMI Provinsi
Jambi sebagai pelaksana harian.
2) Membantu palaksanaan tugas-tugas ketua.
3) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan.
4) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang di tetapkan ketua.
5) Mempertangung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada ketua.
c. Sekretaris
Tugas dan tanggung jawab sekretaris
Provinsi

Jambi

adalah

sebagai

Palang Merah Indonesia

berikut:Mengkoordinasi

teknis

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang.
1) Memfasilitasi para ketua bidang dalam pelaksanaanya.
2) Mengatur masalah-masalah umum, ketatausahaan, kepengawaian,
perlengkapan, sarana, dan prasarana
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3) Pembinaaan dalam rangka penyempurnaan Tertib Administrasi bagi
masrkas-markas PMI Kabupaten/kota.
4) Melakukan pengelolaan dan peningkatan aset dan atau inventaris
markas PMI Provinsi Jambi.
5) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang di tetapkan ketua.
6) Mempertangung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada ketua.
d. Bendahara
Tugas dan tanggung jawab Bendahara Palang Merah Indonesia Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut:Membantu ketua dalam pengelolaan
keuangan.
1) Membantu sistem keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
sesuai dengan kententuan Organisasi PMI.
2) Mengkoordinasi tugas-tugas bagian keuangan kepada semua bidang dan
sekretaris.
3) Mempersiakan semua dokumen pendukung bagi internal auditor dan atau
eksternal auditor.
4) Berkoordinasi dengan sekretaris tentang pengelolaan aset PMI dan
berkoordinasi dengan ketua bidang PSD tentang penggalangan dana
internal dan atau eksternal.
5) Mempersiapakan laporan pertangung jawaban keuangan palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi setiap akhir tahun anggaran sesuai garis
kebijakan yang ditetapkan ketua dan disampaikan dalam forum rapat
atau musyawarah.
6) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan ketua.
7) Mempertangung jawabankan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada ketua.
e. Bidang organisasi dan Humas
Tugas dan Tanggung jawab ketua bidang organisasi Palang Merah
Indoneisa Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
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1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua sebagaimana dimaksud pada pasal
4 surat keputusan ini dalam bidang pengembangan organisasi; pembinaaan
penguatan internet organisasi, termasuk sumber daya manusia diluar
relawan, serta membangun sistem informasi dan komunikasi keorganisasian
diseluruh jajaran PMI Provinsi Jambi.
2. Memberikan pembinaan bagi pengurus Kab/Kota Se-Provinsi Jambi dalam
hal penguatan sumber daya manusia (pengurus dan staff PMI)
3. Melaksanakan konsolidasi pengurus Kab/kota se-Provinsi Jambi dalam
rangka peningkatan aktivitas PMI kab/kota untuk penguatan kelembagaan
PMI.
4. Menyiapkan

dan

melaksanakan

MUSPROV,

MUKERPROV,

dan

pertemuan antara pengurus Provinsi dan atau pengurus kabupaten/kota.
5. Membina, mengarahkan dan melakukan pelaksanaan terkait pelaksanaan
MUSKOT/KAB, MUKERKOT/KAB yang pertemuan teknis lainya bidang
organisasi dan kelembagaan.
6. Advokasi intensif ke pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/
kota tentang dukungan terhadap organisasi PMI.
7. Malaksanakan tugas-tugas khusus yang di tetapakan ketua.
8. Mempertangung jawabankan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
ketua.
f. Bidang PMR dan Relawan
Tugas dan Tanggung jawab ketua bidang PMR dan Relawan Palang Merah
Indoneisa Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua sebagaimana dimaksud pasal 4
surat keputusan ini dalam bidang pengambangan tenaga-tenaga relawan
Palang Merah Indonesia mencakup PMR, KSR dan TSR serta DDS.
2. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan dana atau orientasi pembina
PMR tingkat mula, madya dan wira.
3. Pembinaan dan atau pelatihan pelatih tingkat provinsi.
4. Pembinaan dan pengembangan PMR, KSR, TSR, DDS, di masing-masing
relawan Palang Merah Indonesia kabupaten/kota dan atau KSR Perguruan
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Tinggi termasuk Pemuktakhiran data based PMR dan Relawan PMI
Provinsi Jambi.
5. Mengevaluasi kebijakan pengurus provinsi dalam melaksanakan program
pengembangan sumber daya manusia khususnya tentang PMR dan Relawan
6. Pengiriman relawan palang merah indonesia untuk mengikuti pelatihan di
tingkat pusat.
7. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan ketua.
8. Mempertangung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
ketua.
g. Bidang Penangulangan Bencana
Tugas dan Tanggung jawab ketua bidang Penangulangan Bencana Palang
Merah Indoneisa Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
1) Membantu pelaksanaaan tugas-tugas ketua sebagaimana yang dimaksud
pada pasal 4 surat keputusan ini dalam bidang penangulangan bencana (PB)
dan sosial.
2) Melengkapi sarana dan prasarana tim SATGANA (satuan penangulangan
Bencana) Merah Indoneisa Provinsi Jambi.
3) Mengindentifikasi permasalahan sosial yang ada di wilaya provinsi Jambi
dilanjutkan menyusun langkah strategis sesuai dengan kapasitas PMI
Provinsi Jambi.
4) Melaksanakan bakti sosial yang ada di wilayah provinsi Jambi.
5) Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan PMI kabupaten/kota terkait
bidang penangulangan bencana dan masalah sosial.
6) Melakukan pemukhtakhiran data kesiapsiagaan bencana di tingkat PMI
Provinsi Jambi dan PMI Kabupaten/kota.
7) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang di tetapkan ketua.
8) Mempertangungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
ketua.
9) Pada saat bencana kabut asap kemarin membantu proses evakuasi
masyarakat yang sedang terkena ISPA ( Inspeksi saluran pernapasan).
10) Memberikan distribusi air bersih kepada masyarakat.
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11) Mengkoordinir semua relawan dalam pembagian masker kepada
masyrakat.
12) Mengatur dan mengirimkan relawan untuk di terjunkan kepada masyrakat.
13) Melakukan dan membantu para relawan dalam membangun rumah oksigen
untuk masyrakat pada saat dilapangan.
14) Memberikan pengetahuan tentang prilaku hidup bersih dan sehat kepada
masyrakat sehingga bisa tetap sehat meski sedang di landa bencana kabut
asap.
15) Melakukan sosialisasi tentang kegunaan masker serta cara memakai
masker yang baik dan benar.
16) Memberikan Pelayanan kesehatan dan cek kesahatan secara gratis kepada
masyarakat.
17) Berkerjasama dengan beberapa media lokal yang ada di Jambi, untuk
publikasi kegiatan selama bencana.
18) Berkerjasama dengan beberapa kelompok organisasi yang ingin bergabung
menjadi tim relawan dan membantu masyarakat baik bantuan materi
maupun non materi.
h. Bidang Kesehatan dan Donor darah
Tugas dan Tanggung jawab ketua bidang Kesehatan dan Donor darah
Palang Merah Indoneisa Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
1) Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua sebagaimana dimaksud pasal 4
surat keputusan ini dalam bidang kesehatan dan donor darah.
2) Pembinaan terhadap peningkatan pelayanan penyiapan darah bagi Unit
Donor darah kab/kota dan mendukung berdirinya Unit Donor darah di
PMI kab/kota yang potensial dan sudah memenuhi ketentuan.
3) Program pertolongan pertama (PP)
4) Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS, penyakit menular dan penyakit tidang
menular di wiliayah Provinsi Jambi.
5) Memfungsikan pelayanan ambulans utama di PMI Kabupaten/kota.
6) Melakukan kerjasama dengan dinas/ instansi/ lembaga/ organisasi yang
potensial di bidang kesehatan dan donor darah.
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7) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang di tetapkan ketua.
8) Mempertengung jawabkan dan melaporkan tugasnya kepada ketua.
i. Anggota Pengurus Provinsi
Tugas dan Tanggung jawab anggota Palang Merah Indoneisa Provinsi
Jambi adalah sebagai berikut:
1) Membantu tugas-tugas ketua dan ketua bidang sesuai pembidangan
- Drs. Suwanto bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang PMR
- Bidang Relawan
a. L. Sukhairi Layin, A.Md bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang sosial
- Menjalin dan mempererat hubungan kerjasama dan stakeholder PMI
sesuai bidang-bidang diatas
b. Meiyanti sari, S.Pd bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang pengembangan sumber daya
- Bidang kemitraaan
c. M. Taufik bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang organisasi
- Bidang penangulangan Bencana
d. Dr. Oskar Karim bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang kesehatan
- Bidang donor darah
e. Apriodito U bertugas membantu dalam hal-hal :
- Bidang penggalangan dana
- Bidang hubungan masyarakat
2) Para anggota memberikan saran dan pendapat kepada ketua Dana atau
ketua bidang untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas-tugas pengurus
Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi maupun secara tertulis.
3) Menyiapkan dan memantau indikator keberhasilan kegiatan Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi.
4) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan ketua.
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5) Mempertangung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
ketua mengetahui wakil ketua dan ketua bidang.
D. Visi, Misi dan Tujuan Palang Merah Indonesia
Sebagai salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan
kemanusiaan Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi memiliki visi, misi
dan tujuan.
1. Visi Palang Merah Indonesia
“Palang Merah Indonesia Berkarakter, Profesional, Mandiri, dan Dicintia
Masyarakat”.
2. Misi Palang Merah Indonesia
a. Menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan
berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.
b. Meningkatkan kemandirian organisasi Palang Merah Indonesia melalui
kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta,
mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di
semua tingkatan
c. Meningkatkan reputasi organisasi Palang Merah Indonesia di tingkat
Nasional dan Internasional.
3. Tujuan Palang Merah Indonesia
Palang Merah Indonesia bertujuan untuk mencegah dan meringankan
penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa
membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,
golongan, dan pandangan politik.52
E. Tugas Pokok Palang Merah Indonesia
1. Status
Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang
berstatus badan hukum, diundangkan dengan undang-undang nomor 1
tahun 2018 tentang kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan
kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949.
52
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2. Tugas
a. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan,
dan ganguan keamanan lainnya
b. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Melakukan pembinaan relawan
d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
kegiatan kepalangmerahan
e. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
kepalangmerahan
f. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam
dan diluar negeri
g. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, serta
h. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang dibberikan oleh
pemerintahan
Untuk mencapai tujuan sebagai penjabaran dari tugas, Palang Merah
Indonesia melakukan kegiatan:
1) Pembinaan dan pengembangan organisasi
2) Penanganan korban perang
3) Penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga
(korban)
4) Pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan donor darah
5) Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan
dan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah, serta hukum perikemanusiaan Internasional dan
6) Pembinaan generasi muda dan relawan.53

53
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F. Tujuan Strategis Palang Merah Indonesia
Tujuan Palang Merah Indonesia sebagai berikut :
1. Mewujudkan PMI yang berfungsi baik diberbagai tingkatan, baik dalam
pelaksanaan kebijakan peraturan organisasi,sistem dan prosedur yang
ditetapkan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai
tingkatan, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang
diperlukan dalam operasi penanganan bencana di seluruh wilaya
indonesia.
3. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi resiko dan
dampak bencana serta penyakit.
4. Meningkatkan pelayanan darah yang memadai, aman dan berkualitas
diseluruh indonesia.
5. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah
dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang
kemanusian.
6. Meningkatkan kemitraan yang berkesimnambungan dengan sektor
publik, swasta,mitra melayani masyarakat.
7. Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusian di
tingkat nasional maupun internasional.
8. Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai
kemanusia,

prinsip-prinsip

gerakan

internasional

melalui

upaya

komunikasi dan diseminasi.54

54

PMI, “Tujuan Startegis Palang Merah Indonesia”, diakses melalui alamat
http://www.pmi.or.id/index.php/tentang-kami/yujuan-strategis.html, tanggal 27 februasi 2020.
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G. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Palang Merah Indonesia Provinsi
Jambi :
KONDISI BARANG
NO

NAMA BARANG

1

Mobil Tangki Air



2 Unit

2

Jaringan Wifi



1 Unit

3

Mobil Dinas



1 Unit

4

Mobil Ambulance



2 Unit

5

Komputer



5 Unit

6

Bus DoDa



1 Unit

7

Mini bus



3 Unit



12 Ruangan



1 Ruangan



1 Unit Lengkap



5 Unit

8

Baik

Rusak Berat/
Rusak
Ringan

JUMLAH

Ruangan kerja dan
Ruang Relawan
9
Koprasi
10
Tulkit (Paket DU,
Paket Tukang dan Pket
air )
11
Tandu
Berdasarkan bagan di atas jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Palang
Merah Indonesia Provinsi Jambi adalah 34 Unit (ruang) dan dalam kondisi baik
semua.

BAB III
BENTUK KEGIATAN DAN MEDIA HUMAS POSKO TANGGAP
DARURAT BENCANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAMBI
A. Bentuk Kegiatan Humas Posko Tanggap Darurat Bencana Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi Dalam Mempublikasi Bencana Kabut Asap
Menurut Penulis kegiatan adalah suatu usaha, aktivitas, atau perkerjaan
yang dilakukan sehari-sehari. Selama bencana kabut asap kemarin kegiatan
yang dilakukan oleh Humas posko Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
antara lain:
1. Pemberian Distribusi air bersih
Pemberian distribusi air bersih ini dilakukan karena pada masa bencana
kabut asap kemarin masyarakat banyak sekali mengeluh dan membutuhkan
air bersih, baik digunakan untuk mandi, minum bahkan untuk kebutuhan
sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas Posko , mereka
mengatakan:
[P]ada saat bencana kabut asap kemarin kami dari pihak PMI Provinsi
Jambi yang berkerja sama dengan beberapa pihak dan instansi baik
pemerintah maupun mahasiswa, setiap harinya selalu memberikan
distribusi air bersih kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan seharihari mereka, sehari kami bisa memberikan 2 sampai 3 tangki air bersih.55
Selain Humas Posko, salah satu relawan yang di terjunkan dilapangan
memberikan penjelasan dengan penulis :
[P]ada masa kabut asapkemarin salah satu kendala atau masalah yang di
alami oleh masyarakat ialah mereka kesulitan mendapatkan air bersih ini
bisa di lihat dari antusias mereka yang sangat luarbiasa pada saat pemberian
bantuan air bersih mereka rela mengantri dan mereka membawah ember,
drigen atau sejenisnya yang bisa dijadikan tempat penampungan air.56

55

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan penulis, 25 Februari
2020, Kota Jambi, rekaman Audio.
56
Fajar Rahmat Hidayat, Tim Relawan,Wawancara dengan penulis, 27 Februari 2020, Kota
Jambi, Rekaman audio
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Gambar 3.1 (Proses Distribusi air bersih untuk masyrakat, sumber gambar ig Pmi
Provinsi Jambi )

2. Pembagian masker
Pembagian masker itu sendiri bertujuan untuk melindungi masyarakat
supayah tidak terhirup udarah yang sudah bercampur dengan asap yang bisa
mengakibatkan infeksi saluran pernapasan (ispa).
Pembagian masker itu sendiri dilakukan di beberapa titik di Provinsi
Jambi, baik di kabupaten-kabupaten maupun kecamatan yang berada di
Jambi termasuk wilayah yang sudah masuk zona merah dan berbahaya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas posko, mereka
mengatakan :
[K]emarin pada masa bencana kabut asap PMI Provinsi Jambi yang telah
berkerja sama dengan beberapa pihak instansi-instansi sampai mahasiswa,
dan KSR seKota Jambi telah di tugaskan untuk pembagian masker kepada
masyarakat yang di bagi menajdi beberapa titik di Kota Jambi salah satunya
di gentala arasy.57
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua bidang penanganan
bencana & pelayanan sosia, mereka mengatakan:
[P]ada masa kabut asap kemarin kami dari pihak PMI Provinsi Jambi
memberikan sekitar kurang lebih 10.000 ribu masker yang di bagikan untuk
57

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan penulis, 25 Februari
2020, Kota Jambi, rekaman Audio.
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masyarakt yang berada di seluruh Provinsi Jambi, untuk daerah-daerah
yang berada di luar kota jambi, kami mengirim masker melalui kantor pos
untuk di antarkan ke tempat tujuan dan ada juga beberapa pihak yang
datang ke kantor PMI Provinsi Jambi untuk mengambil masker secara
langsung.58

Gambar 3.2 ( Pemberian Masker secara gratis kepada masyrakat,S sumber gambar ig
Pmi Provinsi Jambi)

3. Mendirikan Rumah Sehat
Salah satu kegiatan dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi pasa
masa bencana kabut asap kemarin adalah mendirikan rumah sehat atau
rumah

oksigen

untuk

masyrakat.Yang

bertujuan

melayani

masyarakat,mengadakan cek kesehatan secara gratis, memberikan obatobatan bahkan memberikan pengetahuan tentang cara hidup bersih dan sehat.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Humas Posko, mereka
mengatakan:
[K]ebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun ini memang lebih
buruk di bandingkan tahun-tahun lalu, dan sangat bisa di rasakan
bagaimana dampaknya bagi masyarakat kota Jambi maupun sekitarnya, dan
kami dari pihak PMI mendirikan rumah oksigen ini demi membantu
masyarakat yang terkena dampak ISPA baik dari anak-anak, remaja sampai
lansia dimana mereka kami berikan pelayanan terbaik dan gratis. 59

58

Tedjo Sukmono, Ketua Bidang Penanganan Bencana & Pelayanan Sosial, Wawancara
dengan Penulis, 28 Februari 2020, Kota Jambi. Rekaman Audio.
59
Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan penulis, 25 Februari
2020, Kota Jambi, rekaman Audio.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua bidang penanganan
bencana & pelayanan sosia, mereka mengatakan:
[B]enar apa yang dikatakan oleh humas posko, melihat kondisi masyarakat
yang kian hari makin memprihatinkan karena kabut asao sendiri bahkan
menganggu jarak pandang bahkan bisa di katakan susah sekali melihat
benda yang berjarak 1 meter di depan mata karena siang hari saja disana
seperti malam, tidak itu saja kondisi fisik masyarakat mulai dari anak-anak,
remaja, ibu hamil sampai lansia makin hari makin memburuk dan disini
kamikerahkan seluruh relawan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk
masyarakat dan membantu mereka secara sukarela dan ikhlas. 60

Gambar 3.3 (Rumah oksigen dan para relawan sedang memberikan informasi,
melayani masyrakat, sumber gambar ig pmi Provinsi Jambii)

B. Media Humas Posko Tanggap Darurat Bencana Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi Dalam Mempublikasi Bencana Kabut Asap
Menurut penulis media adalah salah satu alat atau cara yang biasa di
gunakan oleh instansi atau lembaga dalam menyampaikan pesan kepada
masyarakat melalui internet yang bisa di akses, di baca dan di dengarkan
oleh masyarakat luas, media banyak macam nya ada media elektronik
60

Tedjo Sukmono, Ketua Bidang Penanganan Bencana & Pelayanan Sosial, Wawancara
dengan Penulis, 28 Februari 2020, Kota Jambi. Rekaman Audio.
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seperti televisi, dan radio, media cetak seperti koran, majalah,dan media
online seperti youtube instagram, facebook, dan twiter.
Secara etimologi, kata “ media” merupakan bentuk jamak dari
“medium” yang berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah.
Sedangkan dalam bahasa indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai
“antara” atau “sedang” sehingga pengertian media dapat mengarah pada
sesuatu yang mengantar atau menuruskan informasi (pesan) antara sumber
(pemberi pesan) dan penerima pesan.
1. Jenis-Jenis Media Humas
a. Media Elekteronik
Media elektronik yang digunakan oleh humas posko ada 2 yaitu
televisi dan radio. Tidak hanya televisi nasional,televisi lokal juga
membantu dalam mempublikasi kegiatan yang dilakukan oleh Palang
merah Indonesia Provinsi Jambi tidak hanya televisi radio juga
membantu proses publikasi.
Pada saat masa bencana kabut

asap kemarin Humas posko

menggunakan beberapa media salah satunya adalah media elektronik,
dimana media ini sangat membantu tugas dari seorang humas posko
untuk publikasi kegiatan-kegiatan yang telah mereka lakukan. media
elektronik juga di gunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai
upayah dan kegiatan lembaga atau organisasi dan mewujudkan
hubungan yang baik dan stabil

yang dilandasi oleh rasa saling

percaya dan saling menghargai antara dua pihak.
Berdasarkan hasil wawancara penulis ketua bidang penanganan
bencana & pelayanan sosial , mereka mengatakan:
[S]elama bencana kabut asap kemarin ada beberapa media televisi lokal
maupun nasional yang membantu mempublikasi dan menyampaikan kondisi
masyarakat kumpeh ilir yang terkena dampak kabut asap yang disebabkan
oleh kebakaran hutan dan lahan, seperti: CNN, Kompas TV, MNC, dan
Indosiar yang bisa kalian cek dan lihat di youtube nya jika kalian ingin
melihat lebih jelas mengenai bencana kemarin.61
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Tedjo Sukmono, Ketua Bidang Penanganan Bencana & Pelayanan Sosial. Wawancara
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan humas posko mereka mengatakan:
[K]emarin ada juga beberapa radio lokal yang berada dikota Jambi,yang
mengajak para relawan berdiskusi santai dan menjadi narasumber disalah
satu acara mereka yang berkaitan dengan kabut asap kemarin seperti radio
RRI.62

Gambar 3.4
Salah satu media televisi regional yang mempublikasi tentang bencana kabut asap di
kecamatan kumpeh ilir

Gambar 3.5

Media Lokal yang mempublikasi kegiatan PMI
Provinsi Jambi

b. Media Cetak
Dalam proses mempublikasikan kegiatan selama bencana kemarin Palang
Merah Indonesia Provinsi Jambi juga menggunakan media cetak sebagai
wadah untuk memberitahukan kepada masyrakat tentang apa yang sedang
mereka lakukan, tidak hanya itu beberapa media cetak lokal yang berada dikota
Jambi juga ikut serta membantu proses publikasi kegiatan mereka.
62

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan Penulis 27februari 2020,
Kota Jambi, Rekaman Audio.

53

Media cetak sangat membantu dalam mempublikasikan kegiatan selama
terjadinya bencana kemarin, tidak hanya itu media cetak seperti koran, juga
merupakan salah satu sumber informasi yang terpercaya yang bisa masyarakt
dapatkan dimana saja baik dalam bentuk yang sudah jadi seperti koran maupun
belum tapi bisa di akses melalui website resmi Palang Merah Indonesia
Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan humas posko, mereka
mengatakan:
[S]elama bencana kemarin salah satu media cetak yang meliput dan
mempublikasi kegiatan dari Palang merah Indonesia Provinsi Jambi adalah
Tribun Jambi, dan media ini salah satu yang sering berkerjasama dengan
dengan Palang merah Indonesia Provinsi Jambi di dalam berbagai kegiatan,
media cetak yang satu ini sangat membantu dan selalu menghadiri kegiatan

yang diadakan oleh pihak Palang merah Indonesia Provinsi Jambi.63
Gambar 3.6
Media cetak yang mempublikasi kegiatan PMI Provinsi Jambi

c. Media Sosial
Selain media elektronik dan media cetak Palang merah Indonesia Provinsi
Jambi juga menggunakan media sosial dalam proses mempublikasikan
kegiatan,media sosial yang mereka punya terdiri dari: facebook, twitter, dan
instagram. Dari ketiga media sosial yang mereka punya Palang merah
Indonesia Provinsi Jambi cenderung dominan menggunkan instagram sebagai

63

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan penulis 25 Februari
2020,Kota Jambi, Rekaman Audio.
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sarana untuk mempublikasikan kegiatan karena dianggap lebih efektif dan
masyarakat juga lebih antusias.
Media sosial merupakan salah satu media yang sangat di andalkan oleh
humas posko Palang merah Indonesia Provinsi Jambi dalam mempublikasikan
kegiatan mereka, karena dilihat dari kecanggihan alat elektronik dan banyak
sekali aplikasi-aplikasi sosial media yang terbaru di tambah tingginya rasa
ingin tahu dari masyarakat tentang perkembangan informasi mengenai bencana
kabut asap didesa kumpeh ilir kemarin.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Humas posko, mereka
mengatakan:
[D]ari beberapa media yang Palang merah Indonesia Provinsi Jambi punya,
humas lebih dominan menggunakan media instagram selama publikasi
kegiatan kemarin, kenapa karena lebih efektif dalam memberikan informasi
kepada masyrakat selain itu di Instagram juga para pengikutnya lebih
banyak dan sering mendapatkan respons yang positif, banyak informasiinformasi terbaru mengenai kegiatan-kegiatan yang telah Palang merah
Indonesia Provinsi Jambi lakukan dan dipublikasikan melalui instagram64
Selain humas posko, Kepala Biro umum juga memberikan penjelasan
kepada penulis saat wawancara, mereka mengatakan:
[D]alam menunjang kegiatan publikasi humas posko tentang bencana kabut
asap kemarin, kami pihak Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi
menyiapkan dan menyediakan jaringan wifi biar mempermudah proses
publikasi kegiatan-kegiatan terbaru yang dilakukan oleh Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi dan kami juga mempunyai bebrapa alat seperti
radio, dan sosial media yang di fungsikan untuk menunjang kinerja seorang
humas.65
Pendapat ini dipertegas lagi oleh humas posko saat wawancara dengan
penulis, mereka mengatakan:
[D]alam pelaksanaan kerja humas posko lapangan pada masa posko
kebakaran hutan dan lahan kemarin, tugas humas ialah mempublikasikan
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan mengupdate berita-berita
terbaru oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi dengan Palang Merah
Indonesia Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Jambi maupun kegiatan
dengan organisasi mahasiswa yang ikut tergabung dalam posko kemarin,
tujuan dari publikasi ini agar masyarakat pada tahu apa saja yang telah
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Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi lakukan dan salah satu media sosial
yang digunkan adalah Instagram.66

Gambar 3.7

(Rumah Oksigen yang di buat oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi, yang

dipublikasi melalui instagram)

Gambar 3.8 (para relawan sedang melakukan sosialisasi dan cek kesehatan
gartis,yangdi publikasi melalui instagram)

Dari paparan hasil wawancara, observasi dan foto-foto diatas, sudah
menunjukan bahwa kinerja dari humas posko dan tim relawan Palang Merah
Indonesia Provinsi Jambi telah melakukan tugasnya semaksimal mungkin
untuk membantu dan melayani masyrakat. Dan media yang paling efektif
digunakan oleh humas posko adalah instagram karena lebih banyak mendapat
respons yang positif dari masyarakat tidak hanya itu beberapa media luar dan
lokal juga ikut membantu mempublikasi kegiatan dari Palang merah Indonesia
Provinsi Jambi.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber masa
bencana kebakaran hutan dan lahan di desa pematanag raman ada sekitar 70
relawan yang di terjun kan kelapangan untuk membantu masyarakat. Dan ada
sekitar 10.000 ribu masker yang di bagikan kemasyarakat di Kota Jambi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua pusat data dan
informasi untuk data Assasment dilapangan adalah sebagai beriktu:67
NO
1
2
3
4
5
6
7
6

67

Keterangan
Seluruh Masyarakat
KK
Laki-Laki
Perempuan
Ibu Hamil
Ibu Menyusui
Lansia
Meninggal

Jumlah
1.500 Jiwa
530
552 Jiwa
556 Jiwa
5 Jiwa
7 Jiwa
13 Jiwa
2 jiwa

Said Ilham Akbar , Ketua Pusat Data dan Informasi. Wawancara dengan penulis, 6
Maret 2020, Kota Jambi. Dokumentasi Laporan.
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BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI HUMAS POSKO DALAM
MEMPUBLIKASI KEGIATAN BENCANA
C. Strategi Operasionalisasi Humas Posko Tanggap Darurat Bencana
Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi Dalam Mempblikasi Kegiatan
Bencana Kabut Asap
Menurut penulis strategi operasional humas organisasi adalah cara kerja
dan tugas pokok dari seorang humas yang lebih memfokuskan kepada sasaran
target dan bertujuan untuk memajukan organisasi atau lembaga.
Strategi humas dalam membuat rencana teknis dan langkah komunikasi
yang akan di buat dalam melakukan kegiatan kehumasan harus memperhatikan
jumlah anggaran dan lama atau sebentar waktu kegiatan. Strategi humas harus
lah berjalan sesuai dengan visi dan misi suatu perusahaan atau instansi
sehingga rencana yang di buat sajalan dan mendapatkan hasil yang di inginkan.
Strategi pokok humas ini penting dilakukan karena akan membantu suatu
perusahaan atau instansi untuk mempertahankan nama baik mereka di kalangan
masyarakat. Operasionalisasi muncul dalam kasus-kasus yang berhubungan
dengan penelitian bisnis dan ilmu sosial yang dilakukan eksperimen dan
mendapatkan hasil yang ingin dicapai.
Strategi operasional humas yang digunakan oleh humas posko sebagai
berikut:
a. Pendekatan Kemasyarakatan
b. Pendekatan koordinatif dan integratif
c. pendekatan edukuatif dan persuasif
d. penyelenggara sistem terpadu
Dalam rincian strategi operasional Humas yang di gunakan humas posko
Palang Merah Indonesia Porvinsi Jambi yang dijalankan di antaranya dalam
wawancara dengan penulis:
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a. Pendekatan Kemasyarakatan
Berdasarkan penemuan peneitin waktu di lapangan pendekatan
kemasyarakatan dilakukan oleh humas poko dan ketua bidang penanganan
bencana dan pelayanan sosial terutama pada saaat terjadinya bencana
kemarin,dengan cara mereka secara langsung turun kelapangan dan
membantu para korban yang terkena bencana kabut asap dengan cara,
mendirikan rumah oksigen. Pendekatan ini dilakukan untuk lebih dekat
secara langsung dengan masyarakat dan mengerti apa yang sedang mereka
hadapai, alami dan media juga bisa digunakan terutama media massa juga
bisa membantu untuk melihat pendapat dan pandangan masyarakat
mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan humas posko kepada penulis saat
wawancara, mereka mengatakan:
[P]endekatan ke masyarakat merupakan bagian dari tugas seorang humas,
dengan melakukan hal tersebut seorang humas atau instansi akan merasa
lebih dekat dan mengetahui apa yang sedang di alami oleh masyarakat,
banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pendekatan ke
masyarakat salah satunya dengan cara sosialisasi langsung di lapangan dan
memberikan informasi terbaru mengenai cara mencegah atau cara mencuci
tangan yang baik dan benar, serta kemarin PMI juga mendirikan rumah
oksigen untuk masyarakat yang nantinya digunakan ketika ada ada
masyarakat yang terkena dan mengalami gejala sesak nafas, nah disini lah
nanti para relawan akan merawat dan mengobati masyarakat secara
sukarela dan gratis.68
b. Pendekatan koordinatif dan integratif
Pendekatan ini dilakukan didalam suatu organisasi yang masih ada
hubungan dan saling berkoordinasi dengan tujuan untuk tercapainya
program yang humas buat. Dalam pendekatan ini humas posko telah
melakukannya dengan baik, dilihat dari pada saat bencana kemarin banyak

68

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan Penulis 25 februari
2020, Kota Jambi, Rekaman Audio.
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organisasi-organisasi Paang Merah Indonesia di perguruan tinggi yang
berada dikota jambi yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam membantu
masyarakat yang terkena bencana. Waktu bencana kabut asap kemarin,
humas posko membentuk tim relawan yang dimana para relawan tersebut
berasal beberapa organisasi internal, eksternal maupun instansi-instansi
pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang penanganan bencana
& pelayanan sosial, Humas Posko Provinsi Jambi, kepada penulis saat
wawancara mereka mengatakan:
[P]endekatan koordinasi yang dilakukan oleh Humas posko dan ketua
bidang penanganan bencana dan pelayanan sosial, humas posko selama
bencana kemaren terdiri dari ada gojek,grab, ada juga dari pemerintah,
organisasi-organisasi perguruan tinggi, dan masyarakat baik bantuan
materi maupun tenaga. Mereka melakukanya secara sukarela dan ada dari
beberapa mereka memberikan bantuan berbentuk sembako langsung
kepada masyarakat, yang dimana nantinya semua barang atau sembako
yang di berikan sangat dibutuhkan oleh masyrakat pada saat itu.69
c. Pendekatan edukatif dan peruasif
Pendekatan ini lebih mengutamakan media massa dalam menjalankan
fungsi dan untuk membentuk citra positif instansi dimata masyarakat dan
menciptakan perubahan. Humas posko dan ketua bidang penanganan
bencana dan pelayanan sosial, memanfaatkan media massa dalam
mempertahankan citra positif instansi Palang Merah Indonesia Provinsi
Jambi dan melakukan publikasi kegiatan mereka selama di lapangan tempat
bencana melalui media massa seperti instagram, dan masyarakat lebih
mudah mendapatkan berita-berita terbaru mengenai bencana kabut asap
karena setiap hari informasi selalu diperbarui.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang penanganan bencana
dan pelayanan sosial, mereka mengatakan:
[P]ada saat bencana kabut asap kemarin, kami pihak instansi lebih
dominan menggunakan sosial media untuk proses pubikasi kegiatan,
humas posko yang kebetulan yang mengurus bidang itu, setiap hari kami
selalu memperbarui dan mengupdate berita-berita terbaru tentang
69

Tedjo sukmono dan Budi Mawardi, ketua bidang penanganan bencana dan humas posko
Lapangan, Wawancara dengan Penulis 26 Februari 2020,Kota Jambi, Rekaman Audio.
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perkembangan bencana maupun data para korban bencana yang setiap hari
kadang berkurang dan kadang bertambah. Dan juga masalah media
adabeberapa medialokal yang berada dikota Jambi yang ikut membantu
dalam publikasi kegiatan dari PMI dan kita bagi-bagi ada media cetak,
dan media web resmi PMI dan ada juga media internasional seperti CNN,
dan beberapa media lokal yang peduli dan mempublikasikan kegiatan dari
PMI selama bencana kemarin dan alhamdulillah mendapat respon yang
positif dari masyarakat.70
d. Penyelenggara sistem penerangan terpadu
Penerangan sistem terpadu ini bisa meningatkan gerak operasional
humas

dengan

orang-orang

yang

mempunyai

kepentingan

yang

bersangkutan dengan perusahaan atau instansi. Bencana kabut asap di desa
kumpeh kemarin cukup menghebohkan masyarakat kota Jambi, karena
tergolong bencana paling parah dan lama yang melanda kota Jambi bahkan
akibat dari bencana tersebut negara-negara tertangga terkena dampak kabut
asapnya. Bahkan waktu bencana kemarin

Kumpeh ilir termasuk dalam

daftar zona merah dan bahaya
Humas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus tentang
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga. sebagaimana tujaun humas
untuk menciptakan dan memilhara citra dari sebuah organisasi maupun
perushaaan.
Berdasarkan tugas pokok tersebut,maka Humas merinci lanjut ugas
pokok tersebut sebagai berikut:
1) Menerbitkan warta harian, mingguan,majalah bulanan dan folder (leaflet)
2) Menerbitkan kalender
3) Ikut serta dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan Palang Merah
Indonesia
Dari runcian tugas humas dalam mempublikasi PMI Provinsi Jambi
yang dijalankan diantaranya dalam wawancara dengan penulis :
1) Menerbitkan warta harian

70

Tedjo Sukmono, Ketua Bidang Penanganan Bencana & Pelayanan Sosial. Wawancara
dengan Penulis, 26 Februari 2020, Kota Jambi . Rekaman Audio
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[D]alam pelaksanaan kerja relawan selama bencana kabut asap kemarin,
PMI Provinsi Jambi berkerjasama dengan beberapa media cetak yang ada
di Kota Jambi yang mana media cetak tersebut membantu Humas dalam
proses publikasi (penyampaian informasi) melalui media cetak kepaa
masyarakat.71
2) Menerbitkan kalender kerja
[J]adwal pelaksanaan pemberian bantuan atau kalender kerja seperti
kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat yang di terbitkan melalui
media sosial Instagram. Hal ini kami lakukan agar khaayak ramai
mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi terkait jadwal
pelaksanaan donor darah.72
3) Ikut serta dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan Palang Meah
Indonesia
[P]eran dan tugas Palang Merah Indoensia Provinsi Jambi tidak hanya
terpacu pada tugas dan fungsi pokok saja, kami juga sering ikut dan
bergabung dengan seluruh kegiatan yang sedang diadakan semua pihak
yang ada di Provinsi Jambi yang berkaitan dengan Kepalang Merahan,
baik kegiatan dari pelajar,mahasiswa bahkan instansi-instansi.73

71

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan Penulis 28 februari
2020, Kota Jambi, Rekaman Audio.
72
Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan Penulis 28 februari
2020, Kota Jambi, Rekaman Audio.
73

Budi Mawardi, Humas Posko di Lapangan, Wawancara dengan Penulis 28 februari
2020, Kota Jambi, Rekaman Audio.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diangkat oleh penulis maka
dapat disimpulkan bahwa Strategi Operasional Humas Posko Tanggap Darurat
Bencana Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi Dalam Mempublikasi
Kegiatan Bencana Kabut Asap Di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh
Ilir Kabupatan Muaro Jambi, jenis kegiatan yang Palang Merah Indonesia
Provinsi Jambi lakukan yaitu
1. Pemberian Distribusi Air Bersih
2. Pembagian Masker
3. Mendirikan Rumah Sehat (Oksigen)
Media yang digunakan oleh Humas posko Palang Merah Indonesia
(PMI) Provinsi Jambi dalam Mempublikasi kegiatan bencana kabut asap yaitu:
1. Media Elektronik
2. Media Cetak
3. Media Massa
Strategi Operasional humas pos Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi
Jambi dalam Mempublikasi kegiatan bencana kabut asap yaitu menggunakan :
1. Pendekatan kemasyarakat
2. Pendekatan koordinatif dan integratif
3. pendekatan edukuatif dan persuasif
4. Penyelenggara sistem terpadu.
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B. mplementasi Penelitian
Dengan adanya Strategi Humas Posko yang bertujuan untuk dapat
mengetahui Jenis kegiatan, Media Humas dan strategi operasional yang di hadapi
Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi dalam mempublikasi kegiatan bencana
kabut asap. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dampak baiknya yaitu:
1. Untuk umum, dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana
jenis kegiatan Humas Posko Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi,
media dan strategi operasional humas posko yang di hadapi dalam
mempublikasi kegiatan bencana kabut asap.
2. Untuk penulis, dengan adanya penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
maka secara tidak langsung selama penelitian dan karya tulis ini dibuat penulis
telah menambah pengetahuan serta wawasan yang baru bagipenulis sendiri.
Berdasarkan hasil yang penulis temukan dalam penelitian ada beberapa hal
penting yang perlu di perhatikan diantaranya adalah:
1. Pada organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi untuk bisa lebih
memperhatikan fasilitas dan sumber daya manusia dalam pegurus terkhusus
Humas agar bisa lebih aktif dalam mempublikasi semua kegiatan-kegiatan dari
Palang Merah Indonesia (PMI)Provinsi Jambi itu sendiri.
2. Kepada

masyarakat

untuk

secara

bersama-sama

kita

membantu

menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan Palang Merah Indonesia
(PMI)Provinsi Jambi terutama di bidang tanggap darurat bencana dan kita
saling membantu bersama-sama
3. Kepada penulis untuk lebih mengetahui lagi tugas dan tanggungjawab Humas
Posko yang harus dilakukan.
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Kendala PMI Provinsi Jambi
dalam Publikasi bencana
kabut asap

- Operasionalisasi Humas poskodalam bencana Kabut
Asap?
- Media Humas Posko dalam Publikasi Bencana
Kabut Asap?
Ketua Bidang Tanggap Darurat Bencana (TDB)&
Pelayanan sosial
- Bagaimana Proses PMI Provinsi Jambi dalam
memberikan banyuan kepada masyarakat?
Tim Relawan dan Para Anggota lainya
- ApaSajaKendala Yang Di HadapiDalam proses
memberikan bantuan?
- ApaSajaKendala Yang Di HadapiDalamMenjalankan
Tugas?
- ApaSajaKendala Yang DihadapiPadaSaat memberikan
pertolongan secara langsung di lapangan?

LAMPIRAN 2:
Jadwal Penelitian
Agar memudahkan pelaksana dalam proses melaksanakan penelitian ini,maka penulis menyusun jadwal penelitian guna
memudahkan kegiatan dilapangan.
No Kegiatan

1
2
3

4

5

Pengajuan
Proposal
Seminar
Proposal
Revisi Draf
proposal
setelah
seminar
Konsultasi
dengan
pembimbing
Izin riset dan
pengumpulan
data,
verifikasi
data dan
analisa data

Bulan
November
1 2 3 4
x

Januari
Februari
Maret
juni
November
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x
x

x

x x

6

7

8
9
10
11
12

13
14

15

Membuat
draf awal
skripsi
Konsultasi
dengan
pembimbing
Revisi draf
awal
Membuat
darf dua
Konsultasui
draf dua
Membuat
draf akhir
Draf akhir di
baca
pembibing
Ujian
munaqasah
Revisi
skripsi
setelah ujian
munaqasah
Mengikuti
wisuda

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

x

x

x

x

x
x
x
x

X
x X

LAMPIRAN 3:
Daftar Nama-Nama Responden
No
1
2

Nama Responden
Drs. H. Syarnubi Damai
Dr. Tedjo Sukmono, S.SI. M.SI

3
4
5
6

Hendro Prayitno
Budi Mawardi, Amd.Kom
Said Ilham akbar
Fajar Rahmat Hidayat, S.Pd

Jabatan
Sekretaris
Kabid Penanganan Bencana &
Pelayanan sosial
Kepala Biro Umum
Humas Posko
Ketua Pusat data & Informasi
Tim Relawan

LAMPIRAN 4:

Gambar 1.1 (Gedung Palang Merah Indonesia Provinsi jambi)

Gambar 1.2 ( Gedung Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi)

Gambar 1.3 ( Sekretaris Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi Bapak Drs.
Syarnubi Damai

Gambar 1.4 (Humas Posko Palang Merah indonesia Provinsi Jambi Bapak
Budi Mawardi, Amd.Kom)

Gamabar 1.5 ( Ketua Bidang Penangana Bencana dan Pelayana Sosial Bapak
Dr.Tedjo Sukmono, S.SI..M.SI)

Gambar 1.6 ( Tim relawaan Bapak Fajar Rahmat Hidayat S.Pd)

Wawancara dengan Kepala Biro Umum

Gambar 1.7 ( Kepala Biro Umum, Bapak Hndro Prayitno)

Gambar 1.8 ( Ketua Pusat data Dan Informasi, Bapak Said Ilham Akbar)

Gambar 1.9 ( Tim relawan yang siap di terjunkan ke lapangan )

Gambar 1.10 ( Distribusi air bersih kepada masyarakat di lapangan)

Gambar 1.11 ( Mobil Opeasional palang merah indonesia Provinsi Jambi)

Gambar 1.12 ( Mobil operasional Palang Merah indonesia Provinsi Jambi
untuk sitribusi air brsih)

Tabel.1.1

Struktur Organisasi Pengurus Palang Merah Indonesia Provins Jambi
PELINDUNG
GUBERNUR JAMBI

KETUA
DRS.H.HASAN BASRI AGUS,MM

WAKIL KETUA
Ir.H.SYAHRASADDIN,M.SI

SEKRETARIS

BENDAHARA

DRS.SYARNUBI DAMAI

H.MUKTI SAID,S.E,M.E

KABID ORGANISASI
DAN HUMAS

KABID RELAWAN
& DIKLAT

ASARISAFI’I

Drs.H.RAFLINUR

KABID
PENANGANAN
BENCANA
&
PELAYANAN SOSIAL

KABID DONOR
DARAH &
KESEHATAN

Dr.TEDJO
SUKMONO,S.SI.,M.DI

Dr.H.MAULANA

KABID
PENGEMBANAGAN
SUMBER DAYA
Prof.Dr.ERLOTA
RAHMI,MH

Anggota

Anggota

1. Drs.SUWANTO
2. L.SUKHAIRI
LAYIN, AMD

MEIYANTI,S.Pd

Anggota
M.TAUFIK

Anggota
Dr.OSKAR KARIM

Anggota
APRIODITO U

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi Masa
Bakti 2020-2024
PENGURUS
KEPALA MARKAS
PELTU TNI (PURN) ABDUL
HADI

KEPALA BIRO KEUANGAN
HARI KURNIAWAN,S.E

STAF KEUANGAN
SRI WAHYUNI

KEPALA DEVISI
RELAWAN DIKLAT

STAF DEVISI
RELAWAN DIKLAT

TRI AJI PURNAMA,S.Pd

MAIKEL JEKSEL

KEPALA BIRO UMUM
HENDRO PRAYITNO

KEPALA DEVISI PB,YANKS
& UDD

STAF DEVISI PB &
POSKO

DEDI SUKMA

SAID ILHAM AKBAR

KEPALA DEVISI PSD &
HUMAS

KEPALA DEVISI PSD &
HUMAS

HASAN MABRURI, S.Sos

BUDI MAWARDI, Amd,Kom
PENGEMUDI &
PEMELIHARAAN
KENDARAAN

TATA USAHA
DEVI RITA RISTIAWATI,
S.E

M.HAFIZ ALFANSI

ASE & LOGISTIK
KEBERSIHAN

JIBRALTAR B AMIN SYAM

Berdasarkan kedua tabel di atas jumlah pengurus Palang Merah Indonesia
Provinsi Jambi periode 2020-2024 adalah 16 orang, laki-laki 14 orang dan
perempuan 2 orang. Dan pengurus markas berjumlah 13 orang, laki-laki 11dan
perempuan 2.

