
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Signifikansi Penelitian 

    Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang 

bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat serta media bila tidak akurat, cepat, dan mudah, 

dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan tidak informatif. Ruslan (2010:341) menjelaskan 

mengenai Humas Pemerintah yaitu perbedaan pokok antara fungsi dan tugas 

Hubungan Masyarakat yang terdapat di instansi pemerintah dengan non 

pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walaupun 

Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, 

promosi dan periklanan. Humas Pemerintah lebih menekankan pada public 

services atau meningkatkan pelayanan umum. 

  Humas merupakan salah satu profesi yang terdapat di dalam suatu 

organisasi atau instansi, Humas adalah kegiatan yang menyangkut baik individu 

ke dalam maupun keluar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi. Menurut 

Widjaja (2010:53) melalui humas , organisasi atau instansi berkomunikasi dan 

menjalin relasi dengan publik-publiknya. Humas harus menjalankan fungsinya 

sebagai communication facilitator, yang mampu menjembatani kesenjangan 

informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta dengan seluruh 

stakeholdernya. Humas juga harus menginformasikan kebijakan pemerintah dan 

memberikan layanan informasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang program - program pemerintah yang telah, sedang dan yang 

akan dilakukan. 
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  Memperoleh informasi dan melakukan komunikasi merupakan hak asasi 

manusia. Pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan hal itu sesuai dengan 

amanat konstitusi Pasal 28F UUD 1945. Pelaksanaan amanat konstitusi menjadi 

salah satu kewajiban humas pemerintah. Humas dalam pemerintah memiliki 

tugas untuk melakukan diseminasi informasi,  edukasi publik dan melaksanakan 

fasilitasi informasi. Oleh karena itu, Humas pemerintah harus memuat konten 

yang mencerahkan, mendidik  dan mendayagunakan dengan memanfaatkan 

media yang ada, baik media elektronik, cetak, maupun media online. 

 Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

cepat serta dinamika sosial dan politik seakan mempengaruhi pilihan strategi 

komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini menjadi tantangan 

sekaligus catatan bagi pejabat publik dan humas pemerintah untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Secara umum 

pola komunikasi di masa mendatang relatif tidak berubah. Komunikasi linier, 

sebagai basis, tetap digunakan. Namun, proses atau pendekatan  komunikasi 

transaksional (yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, resiprokal) 

akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan. Diseminasi terhadap informasi 

di sebuah lembaga data dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi agar informasi 

yang menyebar memiliki keberagaman maka ditunjuklah humas untuk 

menjalankan tugas tersebut. 

 Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititik beratkan pada 

“memberi tahu” (information) atau paling tidak dengan informasi tersebut 

komunikan dapat berubah sikap (attitude) karena mendapatkan pengetahuan, 

pengalaman serta pola hidup “budaya baru” di dalam komunitasnya.  

Kepercayaan yang tinggi kepada juru kunci menjadi tantangan tersendiri bagi 

Pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publiknya yang dalam hal ini 

masyarakat nelayan. Aktifitas komunikasi masyarakat nelayan masih 

menggunakan pola komunikasi interpersonal, dari anggota keluarga dirumah 

maupun dengan tetangga dan antar komunitas. Nelayan masih berkomunikasi 

secara langsung tatap muka (face to face) bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi sehari-hari. Sumber informasi yang dapat dimanfaatkan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



3 

 

masyarakat nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan penghasilan di bidang 

kelautan (Trisnani , 2016). 

 Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 lalu telah 

menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Komunikasi Publik. Instruksi Presiden tersebut dalam rangka 

menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat 

penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, 

dikeluarkannya Inpres tersebut dengan tujuan adanya sinergisitas dalam 

penyampaian informasi dari tiap Humas Pemeritah. 

 Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi 

publik. Presiden menginstruksikan untuk: 1. Menyampaikan data dan informasi 

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika secara berkala; 2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal 

dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; 3. 

Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral 

dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; 4. Menyampaikan 

informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, 

cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti 

terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal informasi kepada 

masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi 

kriteria tertentu antara lain: 1. menimbulkan respon positif masyarakat. 2. tidak 

menayangkan kepentingan pribadi dan golongan. 

 Pada penelitian ini terkait dengan penyebaran informasi diambil kasus 

yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian 

Kelautan dan Perikanan memiliki informasi dan menjadi pembicaraan 

masyarakat umum, khususnya para nelayan di awal tahun 2018 ini dengan 

berlakunya kembali Peraturan Menteri mengenai larangan penggunaan alat 

tangkap cantrang yang diatur dalam Permen No. 2 tahun 2015. Meski selama ini 

masih ada pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Hal yang 
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menjadi persoalan dalam kasus tersebut ialah terjadinya tiga kali penundaan 

pada Permen No.2 tahun 2015. Aturan ini akhirnya berlaku efektif setelah 

sebelumnya sempat beberapa kali mengalami pelonggaran waktu atau 

perpanjangan waktu penggunaan. Setelah Permen tersebut dikeluarkan sejak 8 

Januari 2015, setidaknya sudah tiga kali aturan larangan cantrang mengalami 

penangguhan. 

 Perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016 melalui Surat 

Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat 

Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Perpanjangan dilakukan karena 

pemerintah belum menuntaskan penggantian alat cantrang ke nelayan. 

Perpanjangan kembali dilakukan hingga Juni 2017. Kali ini melalui Surat Edaran 

Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017, yang mengatur 

pendampingan penggantian alat penangkapan Ikan memicu beragam tafsir, 

termasuk penundaan larangan penggunaan cantrang. Puncaknya pada Surat 

Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang 

Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di 

WPPNRI. Pelonggaran ketiga yang berlangsung hingga akhir Desember 2017 ini 

menjadi surat edaran terakhir yang memberikan pelonggaran terhadap 

penggunaan alat tangkap cantrang. (Detik.com, 2018) 

 Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan 

pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan 

menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring 

cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali 

tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring 

terangkat. Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m 

(masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali 

selambar sangat luas. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar 

perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga 

menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut (Narasi 

Tunggal Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, 31 

Mei 2017. Kenali Cantrang Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang). 
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 Dasar larangan penggunaan cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan Menteri tersebut dibuat 

karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam 

kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan 

penggunaan alat penangkapan jenis cantrang agar terjaganya ekosistem laut 

Indonesia dan berkualitasnya ikan yang dihasilkan oleh nelayan Indonesia. 

Meski peraturan tersebut diterbitkan pada 2015, pelaksanaannya ditunda 

sebanyak tiga kali dan efektif penundaan tersebut selesai Desember 2017 lalu. 

Alasan adanya penundaan pada 2015 lalu karena perbuatan tidak patut dalam 

penerbitan peraturan ini, karena Menteri Kelautan dan Perikanan tidak 

memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Akibatnya, ada 

keributan di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan, serta kesulitan 

ekonomi bagi nelayan kecil (Florene Sonia dalam bisnis.tempo, 2015). 

 Dikutip dari Tirto.id, masyarakat khususnya para nelayan menanggapi 

berita tersebut dengan buruk dengan alasan belum adanya alat pengganti selain 

cantrang, para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) 

menggelar demo di depan Istana Merdeka pada tanggal 17 Januari 2018. Aksi 

demo tersebut bentuk kesadaran kolektif para nelayan atas kelangsungan 

hidupnya yang akan berdampak dengan adanya peraturan tersebut. Carl Gustav 

Jung (2010) menjelaskan Kesadaran terdiri dari tiga sistem yang saling 

berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidasadaran pribadi 

(personal unconsciousness) dan ketidaksadaran kolektif (collective 

unconscious). Penelitian ini diharapkan dapat meningkatnya  public awareness 

dengan adanya diseminasi informasi publik yang dilakukan oleh Humas 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

sampai dengan saat ini masih ada sebanyak 1.200 nelayan di enam daerah 

perairan Indonesia yaitu Batang, Tegal, Lamongan, Rembang, Pati, Juwana yang 

belum beralih dari penggunaan cantrang. Sebanyak 80% merupakan nelayan 

dengan kapal di atas 30 GT (gross tonnage), sementara 20% sisanya di bawah 

itu. 
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 Dengan adanya demo tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti memberikan pengumuman izin penggunaan cantrang diperpanjang 

tanpa batasan waktu. Dengan ketentuan tidak adanya kapal illegal yang 

melakukan penangkapan ikan menggunakan cantrang. Penundaan pelarangan 

alat tangkap cantrang ini menjadikan kabar baik untuk para nelayan, tetapi 

memiliki dampak negatif pula untuk perairan Indonesia semakin lamanya 

pelarangan alat tangkap cantrang diberlakukan. Berdasarkan latar belakang yang 

telah peneliti uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini 

adalah “Diseminasi Informasi Publik Humas oleh Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus pada 

Peraturan Menteri KKP No. 2 Tahun 2015 Terkait Larangan Penggunaan 

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets))” 

 

1.2   Fokus Penelitian 

 Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data serta menjawab 

permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Diseminasi Informasi Publik 

Humas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Meningkatkan Public 

Awareness (Studi Kasus pada Peraturan Menteri KKP No.2 Tahun 2015 Terkait 

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat 

Tarik (Seine Nets))”, maka peneliti memusatkan fokus penelitian melalui studi 

kasus yang akan dijelaskan secara deskriptif pada Diseminasi Informasi Publik 

Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 Berdasarkan fokus penelitian melalui studi kasus tersebut maka peneliti 

menyusun langkah-langkah dasar secara tersusun dan disesuaikan materi yang 

telah dibahas di bab sebelumnya, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana cara 

Humas Kementerian Kelutan dan Perikanan dalam diseminasi informasi publik. 

 

1.3   Pertanyaan Peneliti 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini 

sebagai berikut:  
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1. Mengapa Peraturan Menteri No.2 tahun 2015 harus di tunda sebanyak tiga 

kali? 

2. Bagaimana metode diseminasi informasi publik oleh humas Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan public awareness? 

3. Bagaimana cara Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 

menyelesaikan hambatan dengan adanya penundaan Peraturan Menteri No.2 

tahun 2015? 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

- Untuk menganalisa alasan mengapa adanya penundaan suatu peraturan 

menteri. 

- Untuk menganalisa metode Diseminasi Informasi Publik Humas 

Kementerian Kelautan dan Perikanan  

- Untuk menganalisa strategi serta bahan inovasi, ide humas Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam menyelesaikan masalah instansi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

   Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan studi ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan 

literatur ilmiah dan referensi untuk kajian penelitian dalam 

bidang ilmu komunikasi Public Relations khususnya dalam 

Humas Pemerintah. 

 2.  Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran praktis kepada mahasiswa ilmu komunikasi khususnya 

Public Relation dan Humas Pemerintah untuk mengetahui 
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metode diseminasi informasi publik yang efektif untuk 

meningkatkan public awareness 

1.6  Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat kerangka 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini, berisi tentang latar signifikansi penelitian, fokus 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian berbagai teori-teori dan pengertian-

pengertian yang menjadi dasar untuk menguraikan masalah dan 

dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian. Terdiri dari penelitian terdahulu, konsep penelitian, 

teori penelitian, kerangka berfikir. 

 

  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai metode prngumpulan data, 

penentuan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan serta 

waktu dan tempat penelitian dilakukan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan hasil dari memberikan jawaban atau solusi 

terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran 

kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti  

berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran. 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



9 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi 

pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian. 

 

LAMPIRAN 

    Berisi mengenai data-data pendukung untuk penelitian ini. 
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