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ABSTRAK 

 

 
 

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak 

dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Sedangkan model 

komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan 

komunikasi. Salah satu peristiwa di alam nyata yang sangat memerlukan suatu proses 

komunikasi ialah peristiwa kebakaran, apakah model komunikasi yang selama ini 

dipraktekkan di lapangan antara Humas dan Badan Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Banda, sudahkah  sesuai dan mampu menanggulangi tingkat 

kebakaran di Kota Banda Aceh ataukah malah sebaliknya, hal ini menjadi pertanyaan 

besar yang perlu untuk dikaji ulang. Sehingga untuk menaggulangi hal ini diperlukan 

suatu komunikasi yang bagus dan terarah supaya setiap bencana kebakaran yang 

terjadi di Banda Aceh bisa terselesaikan dan dipadamkan dengan cepat oleh pihak 

yang bertugas dengan baik tanpa meninggalkan korban, saat ini penanganan terhadap 

kebakaran masih memiliki berbagai kendala yang mengakibatkan kejadian kebakaran 

sering berakibat fatal dan berulang. Metode yang digunakan dalam penilitian ini 

ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

lengkap. Penelitian kualitatif ialah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan 

rahasia tertentu. Dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, 

mempergunakan cara kerja dilapangan secara sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak kehilangan sifat ilmiah nya. Dari hasil 

penelitian diperoleh hasil bahwa Model komunikasi yang digunakan oleh masyarkat 

kepada pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh yaitu melalui alat komunikasi 

elektronik yaitu seperti telepon dan handphone, jika kita melihat kembali teori yang 

di paparkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver didalam teori mereka terlihat 

bahwa Model ini menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat 

kecermatannya. Kendala yang dilami dalam pelaksanaan ialah banyak masyarakat 

yang belum mengetahui nomor telepon kantor pemadam kebakaran, laporan 

informasi yang tidak akurat dari humas atau masyarakat yang mengetahui kejadian 

kebakaran sehingga membuat kinerja anggota Damkar lambat dalam bekerja, 

kepanikan masyarakat dalam memberikan informasi, akses jalan untuk memasuki 

lokasi sangat sempit disebabkan oleh gerombolan masyarakat dan gapura-gapura 

gampong sehingga harus memutar dan beberapa kendala lain yang mungkin tidak 

besar tetapi mempengaruhi kinerja anggota Damkar. Kendala lainnya yang membuat 

fatal ialah putusnya komunikasi atau jaringan, sehingga membuat informasi kepada 

pihak Damkar terlambat merespon. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

F. Latar Belakang Masalah 

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata maupun abstrak 

dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Sebagai suatu 

gambaran yang sistematis. Sebuah model bisa menunjukkan berbagai aspek dari 

suatu proses. Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk 

mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, 

suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan 

untuk terjadinya komunikasi
1
. Oleh karena itu model bisa disebut sebagai gambaran 

informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. 

Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, 

menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki 

kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. 

Sedangkan Public Relation adalah sebuah fungsi manajemen yang bersifat 

berkelanjutan (kontinu) yang didalam nya adalah usaha-usaha untuk menilai dan 

mengevaluasi sikap publik yang lalu memperkenalkannya kedalam sebuah organisasi 

serta melaksanakan rencana kerja atas dasar kepentingan masyarakat banyak (public) 

dalam upaya nya untuk memperoleh itikad baik (goodwill), pengertian publik, dan 

pengakuan publik.
2
 Salah satu peristiwa di alam nyata yang sangat memerlukan suatu 

proses komunikasi ialah peristiwa kebakaran, yang merupakan bencana yang paling 

                                                             
1
 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal.25. 

 
2
 Ibid:hal.20. 
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mengerikan dan merugikan banyak pihak, bencana ini dapat mengakibatkan kerugian 

materil dan berpotensi terhadap kematian yang cukup besar sehingga memerlukan 

perhatian yang lebih untuk keselamatan masyarakat. Namun saat ini penanganan 

terhadap kebakaran masih memiliki berbagai kendala yang mengakibatkan kejadian 

kebakaran sering berakibat fatal dan berulang.
3
 

Berdasarkan hasil laporan bencana kebakaran dari badan penanggulangan 

bencana daerah kota banda Aceh tahun 2015 terlihat bahwa telah terjadi 33 kejadian 

kebakaran di Banda Aceh dan 26 kasus kebakaran terjadi di Aceh Besar. Dari kasus 

kebakaran setiap bulannya tingkat bencana kebakaran terbanyak iyalah pada bulan 

April yaitu 11 kali kejadian kebakaran. Sedangkan grafik bencana kebakaran tahun 

2016 menunjukan peningkatan kejadian kebakaran daripada tahun sebelumnya, yaitu 

mencapai 74 kejadian kebakaran, hasil dari bencana kebakaran ini menunjukan 

bahwa ada masalah antara sistem, kinerja pekerjanya serta masyarakatnya sehingga 

bencana kebakaran ini terus meningkat.
4
 

Beberapa faktor  penyebab kebakaran ialah rendahnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, masih kurangnya kesiapan 

masyarakat untuk menghadapi dan menaggulangi bahaya kebakaran, rendahnya 

sistem proteksi kebakaran yang dimiliki gedung dan bangunan, sistem penanganan 

kebakaran belum terwujud dan terintregrasi, yaitu akselerasi kecepatan unit 

pemadam kebakaran tiba di lokasi bencana dan satu lagi yaitu kemacetan lalu lintas.
5
 

                                                             
 

3
 Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012, Hal.50. 

 

 
4
 Hasil Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Dan 

Tahun 2016, Bisa Di Lihat Juga Pada Wab Site data.Bandaacehkota.go.id. 
 

 
5
 Suryadi, Strategi Dalam Bencana,  Jakarta: Edsa Mahkota, 2009, hal.45. 
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Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa penyebab umum terjadinya 

kebakaran bersumber dari tiga faktor yang pertama ialah faktor manusia yaitu 

meliputi pekerjaanya yang bermasalah seperti kurangnya disiplin dan human error, 

serta pengelolanya. Faktor kedua ialah faktor teknis yang berupa fisik/makanis serta 

zat kimia yang bermasalah di tempat penyimpanan yang tidak sesuai petunjuk yang 

ada. Sedangkan faktor ketiga ialah faktor alam seperti bencana.
6
 

Saat ini masalah kebakaran bukan lagi menjadi masalah pribadi individu saja, 

masalah bencana kebakaran sudah menjadi isu dan problem nasional, oleh karena itu 

perencanaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana kebakaran sangatlah 

diperlukan. 

Dewasa ini keberadaan komunikasi sebagai sebuah ilmu dan aktivitas 

semakin disadari teramat penting, sebagai manusia yang hidup dan berinteraksi 

dengan orang lain, komunikasi selalu dibutuhkan dan memiliki peranan yang 

signifikan, begitu juga dalam hal komunikasi dalam penanganan bencana kebakaran, 

sangat diperlukan komunikasi yang terencana untuk menghadapi masalah kebakaran. 

Model komunikasi yang selama ini di praktekkan hanyalah sebatas pemberian 

informasi dari masyarakat atau pun korban yang mengalami kebakaran kepada badan 

pemadam kebakaran dan penyelamatan, namun sepatutnya tidak cukup hanya 

komunikasi seperti yang demikian. 

Indonesia baru mulai mempersiapkan penanggulangan bencana dengan lebih 

terencana setelah beberapa bencana besar menimpa Aceh. Pembentukan badan 

pemadam kebakaran dan penyelamatan  di level daerah diharapkan mampu 

                                                             
 

6
 Ibid:hal.47 
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mengefektifkan upaya untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi 

bencana kebakaran, dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka 

sudah sepatutnya para pemikul beban ini atau pegawai yang telah ditugaskan benar-

benar harus mengabdikan dirinya untuk tugas yang mulia ini, tidak hanya 

mementingkan kebutuhan pribadi semata tanpa melihat bagaimana dampak yang 

terjadi jika bencana kebakaran terus menerus menelan kerugian di masyarakat. 

Satu dari inti pembahasan di atas ialah komunikasi dalam sisi kehidupan 

sangatlah diperlukan, masyarakat dan pemerintah merupakan dua subjek yang tidak 

bisa saling melepaskan, karena dengan komunikasi yang baik dan terencana otomatis 

masalah sebesar apapun  akan bisa terselesaikan.  

Setelah kita mengetahui bahwa bencana kebakaran sangatlah berdampak 

negatif kepada seluruh masyarakat serta akibat dari kebakaran dapat menimbulkan 

banyak kerugian baik materil maupun jiwa manusia, maka oleh sebab itu penanganan 

terhadap bencana kebakaran sangat diperlukan, yang paling signifikan ialah sangat 

diperlukan model  komunikasi yang bagus dan bisa membawa kearah perubahan 

seperti yang di harapkan oleh masyarakat,  maka apakah model komunikasi yang 

selama ini dipraktekkan di lapangan antara Humas dan Badan Pemadam kebakaran 

dan penyelamatan Kota Banda sudahkah  sesuai dan mampu menanggulangi tingkat 

kebakaran di Kota Banda Aceh ataukah malah sebaliknya, hal ini menjadi pertanyaan 

besar yang perlu untuk dikaji ulang, maka oleh sebab itu judul skripsi ini sangat 

penting dan menarik perhatian penulis untuk di analisis. 

 Penulis memilih judul penelitian ini dikarenakan selama ini kita melihat di 

lapangan banyak terjadinya proses komunikasi yang kurang efesien sehingga 
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menyebabkan kinerja dan hasil yang tidak mumuaskan seperti apa yang dicita-

citakan oleh masyarakat selama ini, bahkan akibat kurang efisiennya kinerja anggota 

pemadam dan proses komunikasi yang tidak langgeng mengakibatkan terjadinya 

masalah-masalah baru di lapangan seperti pemberontakan oleh masyarakat yang 

merasa tidak puas dengan kinerja para petugas atau lainnya yang berdampak negatif 

bagi pemerintahan sendiri, namun dibalik itu semua kita tidak bisa menyalahkan 

salah satu pihak saja. 

Dari hasil pemaparan di atas penulis ingin berangkat untuk mengkaji dan 

meneliti bagaimana proses dan model komunikasi yang selama ini diterapkan di 

lapangan apakah sudah sesuai seperti yang di harapkan ataukah malah sebaliknya, 

karena tugas utama dari pada pemadan kebakaran ialah Melaksanakan sebagian 

kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang 

meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional salah 

satunya yaitu penggunaan model komunikasi yang tepat, kewajiban-kewajiban ini 

harus benar-benar tepat dilakukan oleh pihak pemadam sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah di tetapkan. 

Karena selain alasan di atas penelitian tentang model komunikasi Humas 

pada Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh juga belum ada 

yang mengkaji atau menganalisis. 
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G. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti adalah 

1. Bagaimana Model komunikasi Humas pada Dinas Pemadam Kebakaran kota 

Banda Aceh? 

2. Apa sajakah kendala-kendala Humas Dinas Pemadam Kebakaran kota Banda 

Aceh? 

 

H.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui model komunikasi Humas pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui apakah dengan model komunikasi seperti itu bisa 

membawa kepada tujuan yang diharapkan ataupun malah sebaliknya. 

 

I. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai strategi 

komunikasi bagi badan pemadam kebakaran dan penyelamatan 

tentunya pengetahuan juga bagi masyarakat ditingkat daerah agar bisa 

menjalin komunikasi yang efektif jika terjadi bencana kebakaran. 

b. Sebagai acuan dan pedoman serta bahan pendukung dalam melkaukan 

penelitian lebih lanjut tentang hal ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para 

petugas pemadam dan masyarakat di level daerah, karena penelitian 

ini dapat dijadikan bahan acuan dalam memberikan arahan kepada 

masyarakat dan pihak yang bertugas untuk lebih bersiaga ketika ada 

bencana kebakaran. 

b. Bagi mahasiwa jurusan KPI UIN-AR-raniry, hasil penelitian ini 

dapat menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan tentang strategi 

komunikasi sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

 

J. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam 

membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu 

menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan Model komunikasi 

humas pada Badan Penaggulangan Kebakaran. 

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah : 

1. Komunikasi ialah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu 

hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan 

menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.
7
 

Komunikasi dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dari lahir manusia telah 

melakukan kegiatan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan menangisnya setiap 

                                                             
                

7
 Dedy mulyana, ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar, Bandung, Rosda, 2001, hal.6. 
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bayi manusia yang baru dilahirkan. Menangis iyalah satu-satunya cara bayi 

berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya. Dan seiring pertumbuhan 

manusia, komunikasi akan terus terjadi sampai akhirnya seorang manusia itu 

meninggal dunia. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), komunikasi 

adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami hubungan, kontak dan 

perhubungan.
8
 Menurut kamus filsafat dan psikologi komunikasi adalah 

perhubungan proses pengiriman berita dari seorang kepada orang lain dengan 

mempergunakan alat atau saluran lainnya.
9
 

2. HUMAS ialah hubungan masyarakat yang merupakan seni menciptakan 

pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan 

publik terhadap suatu individu atau organisasi, humas juga sering di terjemahkan 

dalam bahasa inggris yang berarti Publik Relations.
10

 Hubungan masyarakat atau 

Public Relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara 

berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah 

lembaga/institusi dengan masyarakat. Humas (PR) adalah sebuah seni sekaligus 

ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, 

memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan 

program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi 

maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Public Relations (PR) 

merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya 

harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, 
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merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang 

telah dicapainya. Public relation atau hubungan masyarakat masih merupakan 

bidang baru terutama di Indonesia. Lahirnya public relations seperti yang 

dipraktekan sekarang ialah karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai 

macam bidang itu. Kemajuan yang sekaligus merupakan juga kekuatan-kekuatan 

dalam masyarakat, memisahkan manusia kedalam berbagai kelompok atau 

golongan, yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri dan berusaha untuk 

mencapai tujuan itu dengan sebaik-baiknya.
11

 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka untuk menciptakan kerja sama, public 

relations merupaka suatu kebutuhan dalam masyarakat dewasa ini, dimana orang-

orangnya bergerak diberbagai bidang, misalnya dalam bidang industri, 

perusahaan, pendidikan, pemerintahan, kerokhanian, social ekonomi, politik 

perburuan dan sebagainya. Banyak orang tidak percaya dan sulit mempercayai 

bahwa humas bermanfaat bagi organisasi atau lembaganya, anggapan itu 

dikarenakan kesalahan penerapan humas itu sendiri, penerapan humas terkadang 

cenderung tidak terintegrasi dengan bagian yang lain, dan tidak terencana dengan 

baik, padahal humas tidak beda dengan fungsi manajemen yang lainnya, yang 

memerlukan perencanaan, pengorganisasian, aksi dan evaluasi, dalam arti kerja 

humas haruslah terencana dengan baik, dan dirumuskan tujuannya serta 

ditentukan tingkat keberhasilannya. 

Pendekatan public relations memang tidak harus dilihat semata-mata 

sebagai aparat kelembagaan, seperti dalam wujud Bagian Humas atau Biro 
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Humas. Yang utama, memang, penerapannya sebagai metode komunikasi oleh 

tiap karyawannya. Mengingat diperlukan waktu panjang untuk mengusahakan tiap 

karyawan mampu menerapkan public relations sebagai metode komunikasi dalam 

kehidupan dan kegiatan sehari-harinya, hadirnya public relations sebagai lembaga 

di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota masih diperlukan. Selain dua 

pendekatan itu, masih dimungkinkan pendekatan ketiga yakni peran humas 

dirangkap top manager atau perangkat pemerintah lain. Kemungkinan lainnya, 

pemerintah mempekerjakan konsultan jasa di bidang public relations yang berada 

di luar struktur pemerintahan, terus-menerus atau secara insidental. 

Dalam era ini humas sebagai salah satu fungsi manajemen dalam 

lingkungan pemerintah kabupaten atau kota perlu tetap dipertahankan bahkan 

harus ditingkatkan perannya. Peningkatan perannya dengan jalan memperbarui 

dan menyesuaikan konsep humas pemerintah yang selama ini kita kenal, dan 

menerapkan konsep public relations dalam manajemen modern selaras tuntutan 

dan tantangan era Orde Reformasi, era Masyarakat Informasi dan era Otonomi 

Daerah. 

3. Badan Penaggulangan Bencana ialah unsur pelaksana pemerintah yang diberi 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran 

dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau rescue 

(penyelamatan). 

            Pemadam kebakaran disingkat Damkar, atau PMK adalah orang atau 

pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan 

menanggulangi bencana atau kejadian lainya.
 
 Petugas pemadam kebakaran selain 
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terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, 

juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu 

lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dll. Dilain hal, mereka juga ditugaskan 

untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya 

kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh 

diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon 

tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi 

sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara 

menanggapinya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan 

dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan tulisan yang pernah diteliti 

oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Penulis menemukan beberapa buku 

dan artikel yang membahas masalah model komunikasi Humas pada Dinas pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. 

Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh susanto dalam bukunya yang berjudul 

Komunikasi bencana bahwa untuk mengintegrasikan karakter masyarakat kawasan 

rawan bencana dengan regulasi pemerintah dalam penanganan bencana, bisa tercapai 

dengan baik jika kedua belah pihak mampu menciptakan komunikasi kohesif yang 

menghasilkan pemahaman bersama.
12

 

Kedua di dalam bukunya Mukhti yang berjudul Manajemen Resiko Bencana 

dijelaskan bahwa pada hakikatnya, komunikasi memang pasti hadir kapanpun dan 

dimanapun manusia berada, termasuk pada saat bencana, pra bencana, darurat 

bencana atau pasca bencana sama-sama melibatkan komunikasi. Hanya saja perlu 

dipahami bagaimana fungsi komunikasi hadir pada masing-masing kondisi. Dengan 

kata lain dalam penanggulangan bencana , komunikasi bisa hadir sebagai fungsi 

sosialisasi dan penyebarluasan informasi, fungsi manajemen dan koordinasi dan 

fungsi konseling dan rehabilitas. 
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Ketiga, dijelaskan dalam karangan Firsan Nova yang berjudul, Crisis Public 

Relations, Fungsi utama public relations adalah untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan baik antarlembaga (organisasi) dengan publiknya, 

internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan 

motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini 

publik) yang menguntungkan lembaga organisasi. Aktivitas public relations adalah 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara lembaga dengan publik yang 

bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu 

tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuan lembaga atau citra 

positif lembaga bersangkutan.
13

 

Keempat, selain buku–buku yang disebutkan di atas, juga terdapat di dalam 

Artikel tahun 2011 yang ditulis oleh dosen ilmu komunikasi FISIP UMSU yang 

berjudul Komunikasi dalam penanggulangan bencana, dapat disimpulkan bahwa 

Artikel ini langsung tertuju kepada pentingnya komunikasi dalam setiap level 

terjadinya bencana, maknanya ialah tidak mengkhususkannya saja pada saat-saat 

tertentu atau mendesak.
14

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain ialah penelitian ini 

fokus langsung kepada bagaimana model komunikasi humas pada badan 

penanggulangan bencana di kota Banda Aceh. 
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F. Pengertian Model Komunikasi  

 Model dapat didefinisikan sebagai representasi suatu fenomena, baik nyata 

maupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. 

Sebagai suatu gambaran yang sistematis. Sebuah model bisa menunjukkan berbagai 

aspek dari suatu proses. Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau 

untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan 

Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang 

dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi
15

. Oleh karena itu model bisa disebut 

sebagai gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau 

penyederhanaan teori. Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses 

komunikasi, menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan 

memperbaiki kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. 

 Aubrey Fisher, mengatakan bahwa model adalah analogi yang 

mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan, unsur, sifat atau komponen 

yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Model dapat dikatakan sebagai 

gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan kata lain, 

model adalah teori yang lebih disederhanakan.  

Gordon Wiseman dan Larry menjelaskan: Tiga fungsi model komunikasi 

yaitu  melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, membantu 

dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.
16

   

 Bagi Werner J.Severin dan James W. Tankard, Jr. Model dapat membantu 

merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena hubungan antara 
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model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. Oleh 

karena kita memilih unsur-unsur tertentu yang kita masukkan dalam model, suatu 

model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya 

mengimplikasikan suatu teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat 

berfungsi sebagai basis bagi suatu teori yang lebih kompleks, alat untuk menjelaskan 

teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep. 

 Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris “communicatios, secara 

etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa latin communicatus, dan 

perkataan ini bersumber pada kata communis, dalam kata communis ini memiliki 

makna “berbagi” atau “menjadi milik bersama” yaitu suatu usaha yang memiliki 

tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis 

merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada 

orang lain, jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasia adalah 

manusia, karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward mengenai 

komunikasi manusia yaitu:
17

 

Human communication is the process through which individuals-in 

relationships, group, organizations and societies-respond to and create 

messages to adapt to the environment and one another. 

 Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam 

suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan 

menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Barnlund 

mendefinisikan bahwa komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk 
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mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau 

memperkuat ego. 

 Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut dapat dilancarkan secara 

efektif, bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang 

dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya. The Structure and Function of 

Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk 

menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect?
18

  

 Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu: 

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?) 

2. Pesan (mengatakan apa?) 

3. Media (melalui saluran/ channel/media apa?) 

4. Komunikan (kepada siapa?) 

5. Efek (dengan dampak /efek apa?). 

 Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses 

komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan, dan 

menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang 

menimbulkan efek tertentu. 
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1. Model Komunikasi 

a. Model Shannon dan Weaver 

Model awal komunikasi dikemukakan Claude Shannon dan Warren Weaver 

dalam buku  The Mathematiccal Theory of Communication. Model yang sering 

disebut model matematis atau model teori informasi itu mungkin adalah model yang 

pengaruhnya kuat atas model teori komunikasi lainnya. 

Model Shannon dan Weaver sering disebut model matematis atau model teori 

informasi. Model ini menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat 

kecermatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau 

menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang 

penerima.. Model Shannon Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi 

menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang 

dimungkinkan. Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai 

dengan saluran yang digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang 

mengirimkan sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (receiver). Dalam 

percakapan, sumber informasi adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara 

yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan lewat udara 

(sebagai saluran). Penerima (receiver), yakni mekanisme pendengaran, melakukan 

operasi yang sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan 

dari sinyal. Tujuan (destination) adalah (otak) orang yang menjadi tujuan tersebut.
19

 

Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah gangguan 

(noise), yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat 
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menggangu kecermatan pesan yang disampaikan. Noise (gangguan) ini contohnya 

ialah; 

1. Saat kita mengobrol dengan seseorang melalui telepon genggam, kita sedang 

berdiri di pinggir jalan dan kita terganggu dengan suara berisik dari 

kendaraan yang berlalu lalang di depan kita. 

2. Saat seorang dosen mengajar dikelas sedang menjelaskan suatu materi (pesan 

yang disampaikan) kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut 

terdapat sumber gangguan misalnya adalah kelas sangat ribut, banyak 

mahasiswa yang jalan-jalan atau pindah-pindah tempat duduk sehingga kelas 

menjadi tidak kondusif saat mengajar. 

3.  Suara hujan dan petir diluar ruangan, akan mengganggu kelangsungan 

komunikasi di dalam ruangan. 

Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran 

bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Dengan adanya sumber 

gangguan (noise source) ini banyak kemungkinan dapat terjadi. Bisa saja pesan 

(message) yang disampaikan oleh sumber informasi (info source) tidak sampai ke 

tujuan (destination), bisa juga si penerima salah mengartikan pesan, atau dapat pula 

pesan justru diterima orang lain Ahli-ahli komunikasi memperluas konsep ini pada 

gangguan psikologis dan gangguan fisik. 

1. Gangguan Psikologis meliputi gangguan yang merasuki pikiran dan 

perasaan seseorang yang menggangu penerimaan pesan yang akurat. 

Contoh: Melamun, Mengantuk, Tidak Konsentrasi. 
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2. Gangguang Fisik: Gangguan yang secara langsung menyerang fisik 

seseorang. 

Contoh: Tunanetra, Tunarungu, Cacat Mental. 

Konsep-konsep lain yang merupakan andil Shannon dan Weaver adalah 

Entropy (Entropy) dan Redundansi (Redundancy) serta keseimbangan yang 

diperlukan diantara keduanya untuk menghasilkan komunikasi yang efisien dan pada 

saat yang sama mengatasi gangguan dalam saluran. Secara ringkas, semakin banyak 

gangguan, semakin besar kebutuhan akan redundansi yang mengurangi entropi relatif 

pesan. Dengan menggunakan redundansi untuk mengatasi gangguan dalam saluran, 

jumlah informasi yang dapat ditransmisikan tereduksi pada saat tertentu. 

Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks 

komunikasi lainnya seperti komunikasi antarpribadi, komunikasi publik atau 

komunikasi massa. Sayangnya, model ini juga memberikan gambaran yang parsial 

mengenai proses komunikasi. Lagi, komunikasi dipandang sebagai fenomena statis 

dan satu-arah. Juga tidak ada konsep umpan balik atau tranksaksi yang terjadi dalam 

penyandian dan penyandian-balik dalam model tersebut. 

 Model ini terdiri dari lima elemen :
20

 

1.  Information Source adalah yang memproduksi pesan. 

2. Transmitter yang menyandikan pesan dalam bentuk sinyal. 

3. Channel adalah saluran pesan. 

4. Receiver adalah pihak yang menguraikan atau mengkonstruksikan pesan dari   

sinyal. 

5. Destination adalah dimana pesan sampai. 
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Suatu konsep penting dalam model ini adalah gangguan (noise), yakni setiap 

rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan 

pesan yang disampaikan. Konsep-konsep lain yang merupakan andil Shannon dan 

Weaber adalah entropi dan redudansi. Model ini diterapkan pada konteks-konteks 

komunikasi lainnya seperti komunikasi antarpribadi, komunikasi publik atau 

komunikasi massa. Sayangnya, model ini juga memberikan gambaran yang parsial 

mengenai proses komunikasi. 

Menurut teori ini tiga komponen utama dalam komunikasi adalah sender, 

media dan receiver sender adalah orang yang berbicara di telepon untuk 

menyampaikan informasi, medianya adalah telefon dan receiver adalah orang yang 

menerima telefon. Shannon dan Weaver juga mengidentifikasikan adanya ganguan 

dalam komunikasi yang disebut juga noise. Menurut teori ini ada tiga kemungkinan 

kegagalan dalam komunikasi yaitu:  

1. Masalah teknis: masalah yang disebabkan pesan tidak akurat 

2. Masalah semantik: masalah yang disebabkan pesan salah arti 

3. Masalah Efektivitas: masalah yang disebabkan karena pesan tidak efektif  

dalam merubah perilaku 

Lazarfeld membatah teori S-R karena menurutnya dalam komunikasi tidak 

setiap informasi diterima secara utuh oleh receiver. Ada faktor lain yang menentukan 

seseorang untuk menerima informasi. Terkadang informasi baru dibenarkan setelah 

disampaikan oleh otoritas yang dipercaya. Teori Lazarfeld inilah yang nantinya juga 

dikenal sebagai third effect teori dalam teori media ataupun hipotesis aliran dua 

langkah.  
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G. Penilaian Model 

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai suatu model 

komunikasi :
21

 

1. Seberapa umum (general) model tersebut ? 

2. Seberapa banyak bahan yang diorganisasikan dan seberapa efektif ? 

3. Seberapa heuristik model tersebut ? (apakah membantu menemukan 

hubungan-hubungan baru, fakta atau metode). 

4. Seberapa penting prediksi yang dibuat model tersebut bagi penelitian ? 

5. Seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang tersebut? 

6. Seberapa akurat pengukuran yang dikembangkan dengan model tersebut ? 

Dalam menilai model, Deutsch menambahkan beberapa hal berikut : 

1. Orisinalitas model. Seberapa banyak pandangan baru yang ditawarkan ? 

2. Bagaimana kesederhanaan dan kehematan model tersebut ? 

3. Seberapa nyata model tersebut ? 

4. Seberapa jauh kita bergantung pada model tersebut sebagai representasi 

realitas fisik? 
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1. Model Komunikasi Dalam Public Relations 

Berikut ini adalah bagan dari orientasi Public Relations, yakni image building 

(membangun citra), dapat dilihat sebagai model komunikasi dalam Public Relations. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Komunikasi Dalam Public Relation 

 

 

1. Teori Khusus 

a) Public Relations 

 Penulis menemukan bahwa definisi dari Public Relation sangat beragam, 

karena itu penulis akan memaparkan definisi Public Relation dari beberapa pakar 

yang dikutip dari buku “Handbook Of Public Relation” karya Elvinaro Ardianto, 

sebagai berikut:
22
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1) Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu 

atau organisasi atas dasar kepentingan public dan melaksanakan rencana kerja 

untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik.         

2) Sementara menurut Denny Griswold PR adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari 

suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan membuat 

perencanaan, serta melaksanakan suatu program kerja dalam upaya 

memperoleh pengertian dan pengakuan publik. 

3) Sedangkan menurut J.C. Seidel PR adalah proses kontinu dari usaha-usaha 

manajemen untuk memperoleh goodwill (itikad baik) dan pengertian dari 

pelanggan, pegawai, dan public yang lebih luas; ke dalam mengadakan 

analisis, sedangkan ke luar memberikan pernyataan-pernyataan. 

 Dari ketiga definisi tentang Public Relation diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Public Relation adalah sebuah fungsi manajemen yang bersifat berkelanjutan 

(kontinu) yang didalam nya adalah usaha-usaha untuk menilai dan mengevaluasi 

sikap publik yang lalu memperkenalkannya kedalam sebuah organisasi serta 

melaksanakan rencana kerja atas dasar kepentingan masyarakat banyak (public) 

dalam upaya nya untuk memperoleh itikad baik (goodwill), pengertian publik, dan 

pengakuan publik. 
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b) Fungsi Public Relations 

        Dalam buku professional Public Relations pakar Public Relations 

internasional, Cutlip & Centre and Canfield merumuskan fungsi Public Relations 

sebagai berikut : 

1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). 

2)  Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang 

merupakan khalayak sasaran. 

3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan 

tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. 

4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tercapainya tujuan dan manfaat bersama. 

5) Menciptakan komunikasi dua arah dan timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, 

demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 

 Fungsi humas bersifat melekat pada manajemen organisasi/ 

perusahaan yaitu bagaimana humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah 

atau timbal balik antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publik, yang 

artinya peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya misi, visi dan tujuan 

bersama dari organisasi/lembaga tersebut. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, seorang PR harus mampu menyelenggarakan 

dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui 

gambar (visual) kepada publik, agar publik mempunyai pengertian yang benar 
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tentang perusahaan. Seorang PR juga harus menyadari bahwa citra yang baik tidak 

hanya terletak pada bentuk gedung, persentasi, publikasi, dan seterusnya, tetapi 

terletak pada bagaimana perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik, 

memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara berkesinambungan yang 

selalu terbuka untuk dikontrol, dan dievaluasi. Komunikasi PR mempunyai bentuk 

komunikasi yang khusus, komunikasi timbal-balik, maka pengetahuan komunikasi 

menjadi modal seorang PR. Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral. Perlu juga 

untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan kepemimpinan, serta struktur 

organisasi. PR juga harus mampu mengumpulkan informasi tentang opini publik, 

tren, isu yang sedang muncul, iklim politik dan peraturan perundangan, liputan 

media, opini kelompok kepentingan dan pandangan-pandangan lain berkenaan 

dengan stakeholder perusahaan. 

c) Peran Public Relations 

           Peranan PR dalam suatu perusahaan akan sangat terlihat jika suatu organisasi 

terlihat aktif, bertanggung jawab dan menciptakan manfaat bagi masyarakat, maka 

orang-orang akan tertarik untuk bergabung dan akan simpatik pada perusahaan. Hal 

yang sebaliknya, jika suatu perusahaan bernuansa tidak aktif, tidak didukung penuh 

oleh anggota perusahaan maka kemungkinan sukses nya kecil. Mirip dengan hal 

yang telah diungkapkan di atas, seorang konsumen akan lebih suka membeli produk-

produk atau jasa dan suatu perusahaan yang terkesan ramah, penuh perhatian kepada 

para karyawannya maupun kepada masyarakat. Image yang baik merupakan hasil 

dari Public Relations yang di manage dengan baik . 
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               Peran Public Relations secara umum adalah dua arah yaitu berorientasi ke 

dalam (inward looking) dan berorientasi ke luar (outward looking). Menurut Henry 

Fayol ada beberapa kegiatan dan sasaran Public Relations adalah :
23

  

1.  Membangun identitas dan citra perusahaan (building corporate identity and 

image). 

a. Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. 

b. Mendukung kegiatan komunkasi timbal balik dua arah dengan berbagai 

pihak. 

2. Menghadapi krisis (facing of crisis), Menangani keluhan dan menghadapi krisis 

yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan public relations 

recovery of image yang bertugas memperbaiki lost of image and damage. 

3.    Mempromosikan aspek kemasyarakatkan (promotion public causes) 

a. Mempromosikan yang menyangkut kepentingan public 

b. Mendukung kegiatan kampanye sosial yang dilakukan pemerintah contohnya, 

kampanye sosial anti merokok, anti narkoba dan lain-lain. Selain itu peranan 

PR dalam suatu organisasi menurut Dozier & Broom dalam buku Manajemen 

Public Relations dan Media Komunikasi terbagi menjadi empat kategori : 

1) Penasehat Ahli (Expert Prescriber) 

Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki 

kemampuan tinggi  dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publiknya (Public Relationship). Hubungan praktisi 

pakar dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan 

                                                             
 

23
 Ruslan, Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relations, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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pasiennya. Artinya , pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau 

mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar PR 

(expertpresciber) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan publik 

relations yang tengah dihadapi oleh organisasi berangkutan. 

2) Fasillitator Komunikasi (Communication Fasilitator) 

Dalam hali ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut 

mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi 

kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal tersebut dapat 

tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan 

toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 

3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process fasilitator) 

Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan public relations  ini 

merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 

membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambil 

tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah 

dihadapi secara rasional dan profesional. 

4) Teknisi Komunikasi (Communication technician) 

Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR profesional sebelumnya yang terkait 

erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi.Peranan 

communication technician ini menjadikan praktisi PR sebagai journalist in 

resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal 
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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. 

2. Tujuan Public Relations 

Tujuan PR terlebih dahulu dibagi menjadi 2 yaitu tujuan PR dari kegiatan 

Internal dan Eksternal, Tujuan PR berdasarkan kegiatan internal relations dapat 

mencakup ke dalam beberapa hal yaitu :
24

 

1) Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap tingkah laku dan opini publik 

terhadap perusahaan, terutama ditujukan kepada kebijaksanaan perusahaan 

yang sedang dijalankan. 

2) Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang 

sedang dijalankan, guna mencapai tujuan  yang ditetapkan perusahaan 

dengan tidak melupakan kepentingan publik. 

3) Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu 

kebijaksanaan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut kepada 

berbagai aktivitas rutin perusahaan. 

4) Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan yang 

bersifat internal public relations dalam perusahaan tersebut. 
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Tujuan dari Public Relations berdasarkan bentuk kegiatan eksternal relations, 

yaitu : 

1. Memperluas langganan atau pemasaran. 

2. Memeperkenalkan sesuatu jenis hasil produksi atau gagasan yang berguna 

bagi publik dalam arti luas. 

3. Mencari dan mengembangkan modal. 

4. memeperbaiki citra perusahaan terhadap pendapat masyarakat luas, guna 

mendapatkan opini publik yang positif. 

  

3. Model- Model Public Relation  

 Dalam sebuah Literature yang saya baca, saya menyimpulkan sebuah 4 

Model yang akan saya bahas ini adalah Model dari Public Relation yang harus kita 

ketahui Karena keempat Model ini juga nantinya dapat menghubungkan dengan 

sejarah Public Relation, keempat Model-Model itu yakni: 
25

 

1. Press Agentry 

 Model Pertama yang akan kita bahas adalah Model Press Agentry, Press 

Agentry disebut juga dengan Agen Pemberitaan yakni sebuah model dimana 

informasi bergerak satu arah – dari organisasi menuju publik. Model seperti ini kerap 

digunakan di sebuah organisasi atau perusahaan yang mana tujuan dari organisasi 

atau perusahaan tersebut memahamkan audience/masyarakat. Dari beberapa asumsi 

model ini adalah bentuk paling tua dari Public Relations sepemahaman dengan 

pengertiannya, Press Agentry diartikan sama dengan hal-hal seperti Publisitas dan 

Promosi . 
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 Pada beberapa penjelasan yang ada, saya bisa menarik kesimpulan bahawa 

Model Press Agentry kerap banyak sekali digunakan dalam urusan pengembangan-

pengembangan  perusahaan, untuk menciptakan citra baik nama perusahaan atau 

organisasi mereka dan menarik perhatian para konsumen atau audience termasuk 

dalam menggunakan taktik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hampir semuanya 

mengarah ke taktik Propaganda, dimana seseorang atau sekelompok kumpulan 

berusaha mempengaruhi atau mempersuasi orang lainnya dengan berbagai cara, 

seperti contohnya jika dalam sebuah perusahaan ingin menampilkan produk barunya 

maka ia akan menampilkan menggunaka iklan dan mendesain berbagai cara agar 

iklan tersebut menarik perhatian konsumen, seperti dengan menyewa bintang iklan 

ternama atau dengan menawarkan sejumlah hadiah, doorprize, promo dan 

sebagiannya.  

2. Informasi Publik 

 Berdasarkan pemaham saya dari buku Public Relations Profesi dan Praktik, 

Model ini berbeda dengan Model sebelumnya karena tujuan utamanya adalah 

memberi Informasi bukan untuk publisitas atau promosi. Dalam konteks komunikasi 

penyampaian berita tetap berjalan satu arah sama bersama Model Press Agentry, 

dimana sebuah Subjek berusaha menyampaikan pesan yang dimengerti komunikan 

dengan secara tidak wajib menanggapi umpan balik. Model ini sudah banyak 

digunaka dalam lembaga, organisasi, perusahaan, dan beberapa korporasik. Model 

seperti ini diakui kurang medalami peran sebagai komunikator untuk menjelaskan 

pesan terhadap audience atau komunikan, mereka adalah jurnalis jurnalis di rumah, 

mereka menghargai akurasi tetapi memutuskan sendiri  (tanpa kelanjutan riset) 
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tentang informasi apa yang paling baik, maksud dari perkataan Lattimore dan Baskin 

model sperti ini lebih banyak menggunakan jurnalis-jurnalis dalam organisasi sendiri 

karena dasarnya mereka hanya memenuhi informasi yang cukup bagi audience
26

.  

3. Model Asimetris Dua Arah 

 Dari Penjelasan Model Informasi Publik diatas kita bisa menyimpulkan 

bahwa Model Informasi Publik lebih memusatkan pada penyampaian informasi 

kepada audience ketimbang mencapai pemaham antara organisasi dengan public, 

dikarenakan Model Informasi Publik tidak menerapka metode ilmiah dan riset untuk 

mempersuasi Publik. Berbeda dengan Model Asimetris Dua Arah,  Model ini 

memandang Publik adalah objek yang harus dipahamkan dengan informasi yang kita 

kucurkan, namun meskipun begitu model ini tidak lebih mempertimbangkan 

feedback audience seperti Model Informasi Publik dan Perbedaan nya tidak membuat 

mereka berdiri terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya, model asimetris dua arah 

ini lebih menarik audience untuk menyesuaikan diri dengan oragnisasi bukan 

organisasi yang menyesuaikan dengan audience. Alur komunikasi yang digunakan 

sama seperti model model sebelumnya yakni alur komunikasi satu arah. Selain itu 

Model ini menerapkan kelanjutan riset, meneliti metode-metode ilmiah, efektivitas 

persuasi dengan mewawancarai, meneliti agar sebuah informasi dan  pesan menjadi 

efektif. Model Asimetris  dua arah, Press Agentry dan juga Informasi Publik 

merupakan model yang mempunyai tujuan dan definisi yang sama dalam mencapai 

tujuan di organisasi dengan cara mempersuasi, mmempengaruhi audience demi 
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meraih final destination, sedangkan model terakhir yang akan kami sampaikan 

sedikit mempunyai fokus yang berbeda.  

4. Model Simetris Dua Arah 

 Berdasarkan penjelasan Model-Model yang sudah ada, maka bisa disimpulakn 

bahwa Model terakhir yang akan kita bahas memiliki perbedaan definisi dan tujuan 

dengan Model- Model sebelumnya. Model Simetris dua arah lebih menimbang pada 

penyesuaian diri antara organisasi dengan publik. Mereka berfokus pada penelitian dan 

riset terhadap target pasar yang akan mereka tuju. Mereka mengimbangi dengan 

kemungkinan kelemahan dan dampak yang terjadi agar pesan yang mereka sampaikan 

bisa dipahami, metode riset yang digunakan juga bertujuan untuk memperoleh rasa 

saling pengertian serta komunikasi dua arah antara organisasi dengan public ketimbang 

persuasi satu arah dengan  begitu pengkondisian informasi kepada public lebih efektive 

karena bisa menyampaikan respon kepada organisasi dari feedback Public
27

. Dalam 

buku Public Relations Profesi dan Praktik, disampaikan bahwa Grunig menciptakan 

nama lain dari model ini, mixed motives, collarobative advocacy dan cooperative 

antagonism. Grunig juga mengatakan bahwa Model ini adalah Model yang paling etis. 

Dari sini bisa saya simpulkan bahwa Model Simetris Dua Arah merupakan Model 

yang berhasil dalam penyampaiannya kepada publik dan mengikat keduanya dalam 

komunikasi yang efektif. Dalam tatanan organisasi sebuah pencitraan baik akan timbul 

jika konsumen memberi feedback positif begitu pula karena Publik adalah Penentu 

bagaimana sebuah Organisasi berrhasil dalam pengaturan di dalamny
28

. 
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H. Fungsi dan Tugas Humas 

1. Fungsi Humas 

Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan  

hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun 

eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang 

menguntungkan lembaga/organisasi
29

. 

Selanjutnya menjelaskan secara rinci empat peran utama hubungan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai  communicator  atau  penghubung  antara  organisasi atau lembaga 

yang diwakili dengan publiknya.  

b) Membina  relationship,  yaitu  berupaya  membina  hubungan yang   postif   

dan   saling   menguntungkan   dengan   pihak publiknya. 

c) Peranan  back  up  management,  yakni  sebagai  pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

d) Membentuk corporate image, artinya peranan public relations berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya
30

. 

Berdasarkan   pendapat   di   atas,   fungsi   utama   dari   hubungan 

masyarakat adalah menumbuhkan hubungan baik dengan publiknya baik intern 
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maupun ekstern sehingga tercipta opni publik yang menguntungkan 

lembaga/organisasi terkait. 

Peran hubungan masyarakat terbagi menjadi peran humas sebagai 

komunikator yaitu melakukan fungsi komunikasi sebagai penyebar berita disisi lain 

komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakn opini 

publik. Peran humas sebagai perantara (mediator), peran humas sebagai pembina 

relationship khususnya dalam menciptakan saling mempercayai dan saling 

memperoleh manfaat antara lembaga/organisasi dengan publiknya sebagai target 

sasaran. 

Peran humas sebagai back up management yaitu fungsi public relations 

melekat pada fungsi manajemen, dalam aktivitas atau operasionalnya dikenal dengan 

proses public relations yaitu penemuan fakta (fact finding), perencanaan (planning), 

pengkomunikasian (communicating), dan pengevaluasian atau pemantauan 

(evaluating). Yang terakhir peran humas sebagai pembentuk citra lembaga/organisasi 

(corporate image) yang merupakan tujuan akhir dari aktivitas program kerja public 

relations. 

 

2. Tugas Humas 

Beberapa tugas pokok humas diantaranya adalah : 

a) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi/pesan 

secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga 

publik mempunyai pengertian yang hal ikhwal perusahaan atau lembaga, 

segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan. 
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b) Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum/masyarakat. 

c) Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan 

perusahaan/lembaga, maupun segala macam pendapat (public acceptance dan 

non-accaptance).  

d) Penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa untuk 

memperoleh penerimaan publik (public favour), pendapat umum (public 

opinion) dan perubahan sikap. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas pokok dari 

humasadalah bertanggung jawab atas segala informasi yang diberikan kepada 

publiknya kemudian menganalisis reaksi publik terhadap suatu lembaga atau 

organisasi
31

. 

 

I. Hambatan Komunikasi Humas 

1. Kendala/Hambatan Humas 

Dalam menjalin hubungan antara organisasi/lembaga dengan masyarakat, ada 

beberapa kendala mendasar yaitu : 

a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi/lembaga dan juga 

pemahaman warga tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan 

hubungan antara organisasi/lembaga dengan masyarakat dibangun. 

b) Kurangnya komunikasi antara organisasi/lembaga dan masyarakat, 

sehingga tercipta komunikasi satu arah antara organisasi/lembaga dan 
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masyarakat pada akhirnya organisasi/lembaga tidak tahu keinginan  

masyarakat, tetapi memaksakan keinginannya pada masyarakat yang pada 

saat itu hanya terlibat pada satu aspek saja. 

Dapat disimpulkan bahwa kendala/hambatan yang sering dihadapi oleh 

humas bukan hanya berasal dari internal, namun juga dari faktor eksternal. Sehingga, 

bidang humas pada suatu organisasi/lembaga harus memiliki wawasan yang luas 

terkait internal dan eksternal. 

2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala 

Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi 

adalah sebagai berikut : 

a) Organisasi/lembaga harus memberikan informasi yang terpadu kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui seluruh program-program 

yang diadakan organisasi/lembaga. 

b) Hubungan organisasi/lembaga dengan masyarakat harus dilakukan secara 

terus menerus, sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa 

mereka hanya dibutuhkan pada saat tertentu saja. 

c) Setiap program yang diadakan oleh organisasi/lembaga harus 

menyesuaikan karakteristik masyarakat dengan cara mengkonsultasikan 

dengan tokoh masyrakat.  

d) Dalam melaksanakan hubungan tersebut, harus dilakukan secara akurat 

dan up to date
32

. 
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Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa dalam menjalin hubungan 

antara sekolah dengan masyarakat, ada beberapa kendala mendasar yang juga sangat 

berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut sehingga  hubungan antar sekolah 

dengan masyarakat  menjadi tidak  lancar. Serta dijelaskan pula upaya dalam 

mengatasi kendala tersebut, agar hambatan/kendala yang mengganggu hubungan 

yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat dapat dihindari. 

J. Ayat-Ayat Allah Tentang Komunikasi 

Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan 

komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu 

komunikasi berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-

karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis (sunah 

Nabi). Dalam Al Qur’an dengan sangat mudah kita menemukan contoh kongkrit 

bagaimana Allah selalu berkomunikasi dengan hambaNya melalui wahyu. 

Pertukaran pesan dari seseorang kepada orang lain melalui media dan metode 

tertentu dengan harapan adanya persamaan perspektif atau pemahaman akan pesan 

tersebut, kendatinya sudah dilakukan manusia sejak lahir bahkan sejak masih dalam 

kandungan. Misal, kandungan yang normal, posisi kepala bayi berada dibawah 

menandakan mendekati kelahiran atau siap lahir. 

Dalam perspektif agama, secara gampang manusia bisa menjawab bahwa 

Tuhan-lah yang mengajari kita berkomunikasi, menggunakan akal dan kemampuan 
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bahasa yang dianugerahkan-Nya kepada kita untuk dapat saling mengenal dan 

mengingatkan. Seperti dalam QS Al-Hujuraat ayat 13;
33

 

          

  

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam kita dapat menemukan 

setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan 

sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yaitu:
34

 

1. Qaulan Sadida (perkataan yang benar, jujur) 

QS. An Nisa ayat 9 

  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka 

                                                             
33

 Sakip Mahmud, Mutiara juz Amma, (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 2005), h. 337 
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 Ahmad Izzan, Tafsir Pendidikan Studi Ayat-Ayat Berdimensi Pendidikan, (PAM Press, 

Banten, 2012), hal. 203 
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khawatirkan terhadap (kesejahteraannya)nya. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan 

tutur kata yang benar (qaulan sadida)”. 

 

2. Qaulan Baligha (tepat sasaran, komunikatif, to the point, mudah dimengerti) 

QS. An Nisa ayat 63    

  

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 

hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 

pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha –perkataan yang 

berbekas pada jiwa mereka”. 

 

3. Qaulan Ma’rufa (perkataan yang baik) 

QS. Al Ahzab ayat 32 

 

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika 

kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya] dan ucapkanlah 

Qaulan Ma’rufa –perkataan yang baik.” 

4. Qaulan Karima (perkataan yang mulia) 
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QS. Al Isra’ ayat 23 

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang 

diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya dan 

ucapkanlah kepada keduanya perktaan yang baik”. 

 

Dari ayat tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk berkomunikasi 

dengan perkataan yang baik atau mulia karena perkataan yang baik dan benar adalah 

suatu komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi 

yang menyenangkan. 

5. Qaulan Layyinan (perkataan yang lembut) 

QS. Thaha ayat 43-44 

     

 

“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun karena benar-benar dia telah 

melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”. 

 

Dari ayat-ayat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Qaulan 

Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, 
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dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati maksudnya tidak 

mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila 

berbicara dengan orang-orang yang kasar Dengan demikian, dalam komunikasi 

Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang 

bernada keras dan tinggi. Allah melarang bersikap keras dan kasar dalam 

berkomunikasi, karena kekerasan akan mengakibatkan tidak akan berhasil malah 

akan menjauh. Dalam berdoa pun Allah memerintahkan agar kita memohon dengan 

lemah lembut. 

 

6. Qaulan Maysura (perkataan yang ringan) 

QS. Al Isra’ ayat 28 

 

”Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka Qaulan 

Maysura –ucapan yang mudah”. 

 

Dari ayat di atas sangat terlihat bahwa komunikasi itu memang alat yang 

Allah berikan kepada manusia utuk berinteraksi dalam berbagai hal termasuk untuk 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dunia. Komunikasi sangat 

berpengaruh terhadap kelanjutan hidup manusia, baik manusia sebagai hamba, 

anggota masyarakat, anggota keluarga dan manusia sebagai satu kesatuan yang 

universal. Seluruh kehidupan manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Dan 
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komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas berhubungan 

dengan  sesama. Jangan sampai karna terjadinya proses komunikasi yang tidak baik 

mengakibatkan kerjasama  antar masyarakat menjadi tidak efektif , apalagi dalam hal 

proses penyelamatan bencana alam seperti kebakaran dan lainnya, jika terjadi 

komunikasi yang tidak menyenangkan antar beberapa pihak maka sudah pasti proses 

penyelamatan akan terhambat dan bahkan akan terjadi permasalahn baru antara 

anggota masyarakat dengan petugas penyelamat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

H.  Jenis Penelitian 

 Tanpa metode tentu saja sebuah penelitian tidak akan berjalan dengan baik 

dan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian karya ilmiah 

ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang lengkap. 

 Penelitian kualitatif ialah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan 

rahasia tertentu. Dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, 

mempergunakan cara kerja dilapangan secara sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak kehilangan sifat ilmiah nya. Dan penelitian 

kualitatif yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu 

tersebut. Terpenting dari suatu tersebut ialah berupa kejadian/feomena/gejala 

sosial.
35

 

 

I.  Lokasi Penelitian 

  Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Banda Aceh yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 53 

Gampong Geuche Menara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, maka dari itu 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana model komunikasi Humas 

pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Banda Aceh 
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J. Informan Penelitian 

  Penelitian kualitatif subjek penelitian dikenal dengan informan. Adapun 

informan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat 

memberi informasi atau data yang terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang 

akan di kaji atau diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

pihak-pihak yang berwenang menangani masalah kebakaran mereka ialah orang-

orang yang bekerja langsung di kantor pemadam kebakaran kota Banda Aceh.  

 

    Tabel Daftar Nama-nama Informan Penelitian 

No Nama Keterangan 

1 Yudi, SH Seksi Pembinaan dan Pengembaangan 

Tenaga Pemadam Kebakaraan 

2 Taufik Staf 

3 Zulfadli Staf 

4 Cut Ratna Dewi Subbag keuangan, pogram dan pelaporan  

5 Zubaili Staf 

6 Ahmad Fajri Staf 

7 Toni Staf 

 

K. Sumber Data 

  Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara langsung 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Data sekunder atau 

data penunjang dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) 

metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca 

serta mempelajari buku-buku atau bahan-bahan bacaan di perpustakaan yang 

berkaitan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang penelit. 
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L. Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Menurut S. Nasution observasi adalah pengamatan awal yang dilakukan oleh 

seorang peneliti dalam melihat permasalahan pada objek kajian penelitian.
36

 

Observasi dapat dilakukan dengan cara sistematis Observasi akan lebih efektif jika 

informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan 

hasil kerja responden dalam situasi alami. Sebaiknya observasi mempunyai 

keterbatasan dalam menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi dari 

subjek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap 

keadaan atau prilaku objek sasaran. Sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya dilapangan dan juga mencatat apa yang peneliti dengar dari pengamatan 

peneliti untuk kelengkapan data peneliti tentang model komunikasi Humas pada 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota Banda Aceh. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mencari tahu 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Wawancara adalah 
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proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
37

 

Esterberg dalam bukunya sugiyono mengemukakan beberapa macam wawancara 

yang biasa ditemukan dalam kegiatan riset, diantaranya yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. 

Dalam penelitian ini peneliti  menggunakan bentuk wawancara semi-

terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori indepth interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara tersruktrur, 

tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti menyusun pertanyaan untuk wawancara yang 

disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti foto 

dokumentasi. 

 

M.  Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 
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menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.
38

 Adapun langkah-langkah analisis 

data yaitu: 

1. Reduksi data  

Membuat sebuah rangkuman berupa hal-hal yang pokok kemudian 

difokuskan padahal-hal yang dianggap penting, setelah itu mencari pola dari data 

yang diperoleh agar lebih mudah untuk disusun secara sistematis. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang 

diperoleh bila suatu saat nanti diperlukan. 

2. Penyajian data  

 Suatu proses menampilkan data dengan bentuk dan format yang sesuai 

dengan jenisnya serta disusun secara terstruktur. Proses penyajian data ini dilakukan 

guna menyederhanakan data yang menumpuk baik data primer atau skunder berupa 

catatan harian peneliti. 

3. Kesimpulan 

 Setelah data dipilih dan tersaji dalam bentuk yang dipilih, maka langkah 

selanjutnya adalah proses membuat kesimpulan. Proses dalam membuat kesimpulan 

ini dilakukan agar data yang sifatnya masih sementara, kabur dan meragukan dapat 

diuraikan, dicari mana yang paling baik untuk diterapkan dan disusun menurut 

jenisnya serta diuraikan, yang kemudian dijadikan suatu bentuk yang terstruktur agar 

mudah dibaca dan dimengerti.    
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N. Jadwal Kegiatan Penelitian 

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada bulan Oktober 

2017. 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian Tahun 2017/2018 

 

No. 

 

KEGIATAN 

Tahun 2017-2018 

Bulan/Minggu 

Oktober November Desember Januari 

1. Studi Pustaka     

2. Penulisan Proposal     

3. Bimbingan Proposal     

4. Seminar Proposal     

5. Perbaikan Proposal     
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum 

a. Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran 

 Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. Tanggal 2 Oktober 1962 dibentuk urusan pemadam 

kebakaran dibawah DTP, Tahun 1971 berubah menjadi Barisan Pemadam Kebakaran 

dibawah PU, Kemudian berubah menjadi dibawah Tibum, Tahun 1980 berubah 

menjadi Dinas Kebakaran, Tahun 2001 berubah menjadi Dinas Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran. 
39

 

Tugas Pokok : 

 Melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam bidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran yang meliputi: pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, 

pengendalian operasional. 

Fungsi : 

  Merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penangulangan 

kebakaran. Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi : 

administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta 

administrasi keuangan. 

Visi : 
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 Terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya 

kebakaran melalui terciptanya sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

yang handal. 

Misi : 

 Melaksanakan usaha pencegahan (pengawasan, pendataan, inspeksi, 

pengujian). Melaksanakan penanggulangan kebakaran, Menyelenggarakan 

penyuluhan, Mengadakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, 

Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal. 

 

b. Pelayanan Pemerintah 

Esensi pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Karena Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pelayanan yang diinginkan 

masyarakat adalah pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang berkualitas. Karena 

semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka prakarsa 

masyarakat untuk proaktif  dalam mengisi pembangunan daerah yang akan 

mengantarkan masyarakat pada jenjang kesejahteraan yang lebih baik akan dapat 

dicapai. 

Pelayanan publik yang professional artinya pelayanan yang memiliki 

akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, 

lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Efisien, mengandung arti 

persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan 
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pencapaian sasaran dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan, mencegah adanya penanggulangan pemenuhan 

persyaratan. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan yang 

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan 

kepastian (trasnparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian (transparan), 

mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tatacara 

pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja dan 

atau pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, 

rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu 

penyelesaian pelayanan. 

Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan 

secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta maupun 

tidak. Tepat waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat yang 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada 

daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan 

aspirasi yang dijalani. Adaptif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa 

yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitanya. 

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah setempat mungkin bulum optimal, 

Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan 

pelayanan. Kendala-kendala tersebut iyalah sebagai berikut: 
40

 

1) Banyak masyarakat yang belum mengetahui nomor telepon kantor 

pemadam kebakaran 
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2) Laporan informasi yang tidak akurat dari humas atau masyarakat yang 

menegtahui kejadian kebakaran sehingga membuat kinerja anggota 

Damkar lambat dalam  bekerja 

3) Kepanikan masyarakat dalam memberikan informasi 

4) Akses jalan untuk memasuki lokasi sangat sempit disebabkan oleh 

gerombolan masyarakat dan gapura-gapura gampong sehingga harus 

memutar dan beberapa kendala lain yang mungkin tidak besar tetapi 

mempengaruhi kinerja anggota Damkar. 

Seperti Yang Dijelas oleh Yudi. SH selaku Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Tenaga pemadam kebakaran di Damkar Kota Banda Aceh, ia 

menjelaskan bahwa: 

“Sangat banyak masih masyarakat yang belum mengetahui nomor handphone 

atau nomor telpon dari pihak Damkar, sehingga hal ini menjadi kendala besar bagi 

masyarakat dan kami anggota pemadam untuk bisa terjun lansung kelapangan saat 

terjadi kebakaran,  

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pelayanan yang baik menghendaki 

prakondisi yang kondusif. Pelayanan yang baik akan sulit terwujud apabila 

ketersediaan infrastruktur dan alat untuk memfasilitasi atau melayani masyarakat itu 

sendiri tidak memadai, dan hal ini akan memicu kekecewaan dan ketidakpuasan 

terhadap pelayanan umum itu sendiri, namun satu hal yang hingga saat ini seringkali 

masih menjadi masalah dalam kaitannya dalam hubungan antara rakyat dan 

pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service (pelayanan umum), 

terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada 
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masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas. Apalagi dalam 

menghadapi kompetisi di era globalisasi, kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah 

akan semakin ditantang untuk semakin optimal dan mampu menjawab tuntutan yang 

semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas 

pelayanan.  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, akuntabilitas (pertanggungjawaban) 

penyelenggaraan pelayanan publik mengenai pelayanan umum  Dinas pemadam 

kebakaran Provinsi Aceh, sangat penting untuk mengetahui sejauhmana tingkat 

keberhasilan ataupun kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya melayani 

masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan yang di berikan oleh 

pemerintah kabupaten masih kurang memuaskan. Dilihat dari kualitas kinerja aparat 

dan jangka waktu penyelesaian pemadaman kebakaran yang diberikan oleh 

pemerintah kabupaten tersebut. 

 

E. Tugas dan Kewenangan Karyawan 

Pada dasarnya setiap karyawan bertanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan kerja serta melaksanakan tugas pekerjaanya dengan cara–cara dan 

peralatan yang aman/selamat agar kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat 

menimbulkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri, orang–orang/karyawan lain 

maupun perusahaan dapat dihindari. Dengan demikian maka setiap karyawan 

berkewajiban untuk ikut serta secara aktif dalam usaha penanggulangan sesuai 
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dengan tugasnya masing – masing. Selanjutnya untuk menjamin agar organisasi 

penanggulangan kebakaran dan bencana alam selalu up to date, maka 
41

: 

1. Setiap pejabat/petugas yang meninggalkan tempat (tugas keluar, mutasi, cuti 

dan sebagainya) agar melapor kepada pimpinanya untuk penunjukan 

penggantinya. 

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka setiap unit kerja anggota tim 

penanggulangan darurat lantai, hendaknya diinformasikan kepada komandan 

lantai ataupun kepala pemadam kebakaran dengan tembusan 

kepada kepala keamanan. 

 

F. Model Komunikasi Humas Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Banda Aceh 

Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk 

mempermudah penjelasan komunikasi. Dalam pandangan Sereno dan Mortensen, 

suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan 

untuk terjadinya komunikasi. Oleh karena itu model bisa disebut sebagai gambaran 

informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori atau penyederhanaan teori. 

Fungsi model komunikasi paling tidak bisa melukiskan proses komunikasi, 

menunjukkan hubungan visual dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki 

kendala komunikasi dalam perspektif teoritik. Komunikasi manusia adalah proses 

yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan 

masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan 
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 buku panduan Dinas Pemadam kebakaran Kota Banda Aceh 
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lingkungan satu sama lain. Lalu bagaimana bentuk komunikasi Humas Pada Badan 

Penaggulangan Bencana Kebakaran Di Kota Banda Aceh. 

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yudi selaku petugas, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Biasanya disaat kebakaran terjadi kebanyakan dari kasus yang terjadi 

dilapangan  masyarakatlah lah yang pertama memberi taukan kepada pihak pemadam 

bahwa di lingkungan mereka sedang terjadi kebakaran dan apinya tidak bisa 

dipadamkan lagi, semua dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi seperti 

hanphone dan telepon”
42

. 

Dapat disimpulkan bahwa model komunikasi yang digunakan oleh masyarkat 

kepada pihak pemadam kebakaran Kota Banda Aceh yaitu melalui alat komunikasi 

yaitu seperti telpon dan handphone, jika kita melihat kembali teori yang di paparkan 

oleh Claude Shannon dan Warren Weaver didalam teori mereka terlihat bahwa 

Model ini menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat 

kecermatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau 

menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang 

penerima seperti handphone, radio dan telepon. 

Model Shannon Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi 

menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang 

dimungkinkan. Pemancar (transmitter) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai 

dengan saluran yang digunakan. Saluran (channel) adalah medium yang 

mengirimkan sinyal (tanda) dari transmitter ke penerima (receiver). Dalam 

                                                             
42 Hasil wawancara  dengan Seksi Pembinaan dan Pengembaangan Tenaga Pemadam 

Kebakaraan ,Yudi. SH  tanggal 28 mei 2018 Kota Banda Aceh. 
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percakapan, sumber informasi adalah otak, transmitternya adalah mekanisme suara 

yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucapkan), yang ditransmisikan lewat udara 

(sebagai saluran). Penerima (receiver), yakni mekanisme pendengaran, melakukan 

operasi yang sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan 

dari sinyal. Tujuan (destination) adalah (otak) orang yang menjadi tujuan tersebut. 

Suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver ini adalah gangguan 

(noise), yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat 

menggangu kecermatan pesan yang disampaikan. Noise (gangguan) ini contohnya 

ialah : 

a. Saat kita mengobrol dengan seseorang melalui telepon genggam, kita 

sedang berdiri di pinggir jalan dan kita terganggu dengan suara berisik 

dari kendaraan yang berlalu lalang di depan kita. 

b. Saat seorang dosen mengajar dikelas sedang menjelaskan suatu materi 

(pesan yang disampaikan) kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran 

tersebut terdapat sumber gangguan misalnya adalah kelas sangat ribut, 

banyak mahasiswa yang jalan-jalan atau pindah-pindah tempat duduk 

sehingga kelas menjadi tidak kondusif saat mengajar. 

c. Suara hujan dan petir diluar ruangan, akan mengganggu kelangsungan 

komunikasi di dalam ruangan. 

Gangguan (Noise) ini juga dialami oleh Humas Dinas Pemadam Kebakaran 

Kota Banda Aceh, dalam menerima informasi terkait kebakaran yang terjadi. Saat 

ada masyarakat yang menghubungi mereka, kebanyakan masyarakat menyampaikan 

informasi dalam kadaan panik dan riuh. Sehingga informasi terkait lokasi kebakaran 
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harus dikonfirmasikan berulang kali, dikarenakan apabila lokasi kejadian belum 

akurat maka akan memperlambat garak dari pada tim pemadam kebakaran. Bahkan 

ada sebagian kecil masyarakat saat menginformasikan kebakaran dengan keadaan 

marah, mereka menganggap Dinas Pemadam Kebakaran lambat merespon, padahal 

Dinas Pemadam Kebakaran sudah merespon dengan maksimal. 

a. Cara Menanggulangi Kebakaran 

Adapun cara menanggulangi kebakaran dirumah atau tempat-tempat lainnya, 

seperti yang dijelaskan oleh bapak Taufik, beliau mengatan bahwa: 

“Cara menanggulangi kebakaran yaitu deangan cara tetap tenang, jika 

kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang 

ada seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau jika tidak memiliki APAR, anda 

juga dapat memadamkan api dengan menggunakan karung goni yang dibasahi air. 

Jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik dirumah. 

Tutup lokasi ruangan kebakaran agar tidak menyala keruangan lain tetapi jangan 

dikunci, untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api. Jika kebakaran 

besar, segera keluar rumah dan ajak keluarga agar meninggalkan rumah segera, 

jangan sibukakn diri untuk mengumpulkan barang didalam rumah. Hindari 

menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan 

cara mendekatkan muka ke lantai, gunakan kain basah untuk menutup hidung, hal ini 

akan membantu anda untuk bernafas. Jika anda melalui pintu yang tertutup, 

periksalah dengan seksama suhu daun pintu dengan menempelkan belakang telapak 

tangan anda. Kemudian periksa handle pintu, jika terasa panas pindah melalui jalur 

lain.  
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Jika perlu lakukan latihan evaluasi jika terjadi kebakaran agar upaya 

penyelamatan dapat berjalan lebih cepat. Jika terjadi kebakaran segera hubungi 

pemadam kebakaran melalui no.telp. 065144123 atau handphone +628126969820 

jika api tidak dapat dikendaikan sendiri
43

. 

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah untuk menanggulangi 

kebakaran yaitu dengan tetap tenang, dan jika kebakaran kecil segera padamkan 

dengan alat seadanya seperti APAR atau goni basah, jika diakibatkan oleh listrik 

maka segera matikan listrik dirumah kita, jika kebakaran besar segera keluar rumah 

dan segera hubungi pemadam ke nomor yang telah ditera. 

 

b. Cara Menaggulangi Kebakaran 

Dari hasil wawancara dengan bapak Yudi beliau menjelaskan beberapa cara 

untuk mencegah terjadinya kebakaran, beliau mengatakan bahwa: 

“Cara mencegah kebakaran dengan 4 hal, yang pertama alaram asap atau 

smoke alaram, pasang alaram asap disetiap ruangan, terutama ruang dapur, ruang 

tidur dan tiap lantai. Untuk perlindungan terbaik anda bisa memparalelkan semua 

alaram asap didalam rumah, jadi jika satu alaram menyala maka yang lain juga akan 

ikut menyala. Lakukan pengecekan alaram asap paling sedikit sebulan sekali dengan 

menggunakan tombol pengetesan. Ganti alaram asap setiap 10 tahun. Pastikan setiap 

orang dapat mendengar bunyi alaram. Alaram asap yang dapar bersuara lebih efektif 

untuk anak yang sedang tidur. Buat rencana evakuasi kebakaran rumah. Miliki paling 

sedikit dua jalan keluar disetiap ruangan, jika memungkinkan, dan diluar tempat 

pertemuan. Praktekan rencana tersebut dua kali setahun. Ketika alaram asap berbunyi 
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segera keluar rumah dan selalu tetap berada diluar. Yang kedua permasalahan listrik, 

jauhkan lampu dari benda apapun ,yang dapat terbakar seperti pelindung lampu, 

kasur, gorden, dan pakaian. Ganti kabel listrik yang rusak dan retak. Gunakan 

sambungan kabel hanya untuk pengkabelan yang sifatnya sementara. Pertimbangkan 

menggunakan sirkuit tambahan yang dibuat oleh tukang listrik yang mahir. Hubungi 

tukang listrik yang mahir jika anda memiliki masalah dengan fuse atau breker listrik 

yang turun atau sesuatu yang berbau terbakar pada alat listrik anda. Yang ketiga 

rokok, jika anda merokok, merokoklah diluar rumah atau ruangan, gunakan asabak 

rokok yang dalam dan tidak mudah terbakar, jangan pernah merokok di dalam 

ruangan jika sedang digunakn oksigen, simpan korek didalam lemari terkunci dan 

ajukan dari jangkauan anak-anak. Jgan merokok ditemapt tidur atau ketika anda 

mengantuk. Dan yang ke empat ialah dapur, jagn tinggalkan dapur dalam keadaan 

kompor menyala. Matikan kompor dan angkat panci dan wajan,begitu juga jika 

menggunakan oven. Keluarkan makanan dan matikan oven. Jauhkan kompor dari 

barang-barang yang mudah terbakar, seperti lap, sarung tangan oven, bahkan gorden 

dapur”
44

 

Dapat disimpulkan bahwa cara-cara untuk mencegah kebakaran ialah denagn 

cara memasang alaram asap atau smoke alaram, jauhkan apapun yang mudah 

terbakar dengan lampu/listrik, tidak boleh merokok didalam ruangan/rumah dan 

jangan pernah meninggalkan kompor atau oven yang sedang menyala. 
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G. Kendala-Kendala di Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota 

Banda Aceh 

Kendala yang dilami dalam pelaksanaan pelayanan. Kendala-kendala tersebut 

iyalah sebagai berikut: 
45

 

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui nomor telepon kantor 

pemadam kebakaran, tentu hal ini membuat komukasi terhalang, padahal 

telah banyak dilakukan sosialisasi di mana-mana, baik itu yang 

dimintakan langsung oleh masyarakat atau isntasi tertentu atau pihak 

pemadam sendiri yang terjun ke lapangan yang ingin disosialisasikan. 

Semua ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana cara 

pencegahan dan cara menaggulangi kebakaran. 

2. Laporan informasi yang tidak akurat dari humas atau masyarakat yang 

mengetahui kejadian kebakaran sehingga membuat kinerja anggota 

Damkar lambat dalam  bekerja. Hal ini disebakan oleh ketidak 

pahaman masyarakat tentang lokasi dan lainnya, sehingga membuat 

tidak akurat, kadang-kadang sering masyarakat telat 

menginformasikannya sehingga kobaran api sudah tidak bisa 

dikendalikan lagi kobarannya. 

3. Kepanikan masyarakat dalam memberikan informasi, hal ini sangatlah 

fatal, kepanikan hanya akan membuat kerusakan baru, kepanikan tidak 

bisa mengatasi masalah yang ada, sehingga masyarakat akan serba 

salah dan kebingungan 
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4. Akses jalan untuk memasuki lokasi sangat sempit disebabkan oleh 

gerombolan masyarakat dan gapura-gapura gampong sehingga harus 

memutar, hal ini diisebabkan oleh jalur tarnsportasi yang sempit dan 

macet, apalagi saat dilokasi dengan kuruman masyarakat saja sudah 

sangat menghambat kinerja pihak Damkar. 

5. Kendala lainnya yang membuat fatal ialah putusnya komunikasi atau 

jaringan, sehingga membuat informasi kepada pihak Damkar terlambat 

merespon. 

 Seperti yang dijelaskan oleh Zubaili, beliau menjelaskan bahwa:  

 “Banyak masyarakat yang belum mengetahui nomor telepon kantor 

pemadam kebakaran, tentu hal ini membuat komukasi terhalang, padahal telah 

banyak dilakukan sosialisasi di mana-mana, baik itu yang dimintakan langsung oleh 

masyarakat atau isntasi tertentu atau pihak pemadam sendiri yang terjun ke lapangan 

yang ingin disosialisasikan. Semau ini bertujuan agar masyarakat mengetahui 

bagaimana cara pencegahan dan cara menaggulangi kebakaran.
46

 

Begitu pula yang dijelaskan oleh Ahmad Fajri selaku anggota pemadam 

kebakaran Kota Banda Aceh, ia menjelaskan bahwa: 

“kendala lain yang kami alami ialah, Laporan informasi yang tidak akurat 

dari humas atau masyarakat yang mengetahui kejadian kebakaran sehingga membuat 

kinerja anggota Damkar lambat dalam  bekerja. Hal ini disebakan oleh ketidak 

pahaman masyarakat tenatng lokasi dan lainnya, sehingga membuat tidak akurat, 

kadang-kadang sering masyarakat telat menginformasikannya sehingga kobaran api 
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 Hasil wawancara dengan anggota DAMKAR Kota Banda Aceh Zubaili Pada Tanggal 30 
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sudah tidak bisa dikendalikan lagi kobarannya,. Kepanikan masyarakat dalam 

memberikan informasi, hal ini sangatlah fatal, kepanikan hanya akan membuat 

kerusakan baru, kepanikan tidak bisa mengatasi masalah yang ada, sehingga 

masyarakat akan serba salah dan kebingungan”.
47

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh saudara Toni, ia menjelaskan bahwa:  

“Hal lainnya seperti Akses jalan untuk memasuki lokasi sangat sempit 

disebabkan oleh gerombolan masyarakat dan gapura-gapura gampong sehingga harus 

memutar ini sangatlah menghambat pekerjaan kami, hal ini diisebabkan oleh jalur 

tarnsportasi yang sempit dan macet, apalagi saat dilokasi dengan kuruman 

masyarakat saja sudah sangat menghambat kinerja pihak Damkar”48 

Hal ini memperlihatkan bahwa masi sangat banyak kendala-kendala yang 

menghambat kinerja anggota DAMKAR di Kota Banda Aceh, intinya partisipasi dan 

kecermatan masyarakat akan sangat mempengaruhi kierja DAMKAR di lapangan. 
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 Hasil wawancara dengan anggota DAMKAR Kota Banda Aceh Ahmad Fajri tanggal 27 

mei 2018 
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 Hasil wawancara dengan anggota DAMKAR Kota Banda Aceh Toni tanggal 29 Juni 2018 
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Model komunikasi yang digunakan oleh masyarkat kepada pihak pemadam 

kebakaran Kota Banda Aceh yaitu melalui alat komunikasi elektronik yaitu 

seperti telpon dan handphone, jika kita melihat kembali teori model 

komunikasi yang dipaparkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver 

didalam teori mereka terlihat bahwa Model ini menyoroti masalah 

penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini 

melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan 

menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima seperti 

handphone, radio dan telepon, serta adanya gangguan (noice) dalam 

penyampaian pesan tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh 

sering menghadapi gangguan (noice) melalui alat komunikasi elektronik 

berupa masyarakat yang menyampaikan informasi dalam kadaan panik dan 

riuh, sehingga informasi yang disampaikan kurang akurat. 

2. Dapat disimpulkan juga bahwa ada beberapa langkah untuk menanggulangi 

kebakaran yaitu dengan tetap tenang, dan jika kebakaran kecil segera 

padamkan dengan alat seadanya seperti APAR atau goni basah, jika 

diakibatkan oleh listrik maka segera matikan listrik dirumah kita, jika 

kebakaran besar segera keluar rumah dan segera hubungi pemadam ke nomor 
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yang telah ditera yaitu melalui Nomor Telepon. 065144123 atau handphone 

+628126969820 jika api tidak dapat dikendaikan sendiri. 

3. Begitu pula dengan cara menanggulangi kebaran cara-cara untuk mencegah 

kebakaran ialah dengan cara memasang alarm asap atau smoke alarm, 

jauhkan apapun yang mudah terbakar dengan lampu/listrik, tidak boleh 

merokok didalam ruangan/rumah dan jangan pernah meninggalkan kompor 

atau oven yang sedang menyala. 

4. kendala yang dilami dalam pelaksanaan pelayanan. Kendala-kendala tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a. Banyak masyarakat yang belum mengetahui nomor telepon kantor 

pemadam kebakaran 

Laporan informasi yang tidak akurat dari humas atau masyarakat yang 

menegtahui kejadian kebakaran sehingga membuat kinerja anggota 

Damkar lambat dalam  bekerja 

b. Kepanikan masyarakat dalam memberikan informasi 

c. Akses jalan untuk memasuki lokasi sangat sempit disebabkan oleh 

gerombolan masyarakat dan gapura-gapura gampong sehingga harus 

memutar dan beberapa kendala lain yang mungkin tidak besar tetapi 

mempengaruhi kinerja anggota Damkar. 

d. Kendala lainnya yang membuat fatal ialah putusnya komunikasi atau 

jaringan, sehingga membuat informasi kepada pihak Damkar terlambat 

merespon. 
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D. Saran 

 Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis juga 

ingin memberikan saran sebagai berikut: 

1. Yang pertama ialah kepada pihak pemerintah dan anggota yang bekerja di 

dinas pemadan kebakaran kota banda Aceh bahwa untuk terus berupaya 

memberi pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar bisa 

memahami segala hal yang berkaitan dengan permaslahan kebakaran 

2. Pihak pemerintah juga harus menempel spanduk-spanduk di daerah-daerah 

terpencil dan tempat lainnya secara merata tentang pelayanan kepada 

masyarakat mengenai kebakaran seperti mecantumkan nomor pemadam yang 

bisa dihubungi langsung jika terjadi kebakaran. 

3. Masyarakat juga harus saling menjaga satu sama lain agar jangan sampai 

terjadi kebakaran yang beruntun dan mengakibatkan kurugian besar dan 

menimpa orang banyak. 
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8. Email  : Misbahalsaqandarry@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

9. MI/SD/Sederajat : SD Negeri Mesjid Pirak Tahun lulus 2004 

10. MTs/SMP/Sederajat : SMP Swasta Harapan Ummat Tahun lulus 2008 

11. MA/SMA/Sederajat : MAN Matang Kuli Tahun lulus 2011 

 

Orang Tua/Wali 

12. Nama Ayah : Abdullaif 

13. Nama Ibu : Aminah 

14. Pekerjaan Orang Tua : Tani 

15. Alamat Orang Tua : Matang Peusangan 

a. Kecamatan : Matang Kuli 

b. Kabupaten : Aceh Utara 

c. Propinsi : Aceh 

 

 

 

Banda Aceh, 29 September 2018 

Penulis, 

 

 

(Misbahuddin) 
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