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ABSTRAK 

Saat ini kerusakan lingkungan telah mengarah pada keadaan sektor sumber 
daya air yang kritis dan konflik penggunaan untuk berbagai keperluan seperti air 
minum, air irigasi, pembangk:it listrik tenaga air, air industri. Untuk mencapai 
pemecahan yang efektif dan berkelanjutan atas permasalahan air yaitu: air 
berlebih (banjir), Di kota Medan dan di sekitamya melintas beberapa sungai, yaitu 
:Sungai Belawan dengan anak sungainya, sungai Badera, Sungai Deli dengan 
anak sungainya, sungai Babura, Sikambing dan sungai Putih, Sungai Deli adalah 
sungai yang mengalir membelah inti kota Medan. Sungai ini sering mengalami 
banjir dan melimpasi areal di sekitamya. Medan (daerah Utara Helvetia) dengan 
seluas 45 km2 dan mengak:ibatkan korban jiwa. Sungai Percut yang melintasi di 
sekitar kota Medan juga mempunyai kondisi yang hampir sama. mengakibatkan 
melimpasnya air di daerah sekitar sungai dan daerah utara, dengan luas yang 
hampir sama dengan yang diakibatkan banjir sungai Deli. Limpasan air terjadi 
karena tidak cukupnya kapasitas alir air sungai-sungai tersebut. 

Sehingga upaya untuk mencari jawaban akan terlaksana dengan baik. 
Dari Jatar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi 
permasalahan dalam hal ini adalah Sejauhmana Strategi Humas Kantor Sar 
Dalam Mensosialisasikan Operasi Sar Kepada Masyarakat Di Kelurahan Aur 
Kecamatan Maimun Medan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah dimana secara akademisi seorang humas 
mampu melakukan pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang 
menimbulkan pendapat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. 

Unsur-unsur media komunikasi atau media yang digunakan humas, 
dipahami dalam konteks pemilihan media yang sesuai dengan ciri-ciri dan sifat 
publik yang dikelola hubungannya oleh suatu organisasi. Jelasnya media 
komunikasi yang digunakan adalah yang sesuai dengan ciri publik internal dan 
publik ekstemal dari suatu organisasi. Publik internal adalah karyawan, pemegang 
saham, dan hubungan industrial; sedangkan publik ekstemal adalah komunitas 
sekitar organisasi, konsumen, pemerintahan, media pers. 

Kata Kunci: 
Strategi Humas, Sosialisasi Operasi SAR, Masyarakat Kelurahan Aur 

I 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Air dan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

harus dijaga kelestarian dan pemanfaatannya untuk sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Saat ini kerusakan lingkungan telah 

mengarah pada keadaan sektor sumber daya air yang kritis dan konflik 

penggunaan untuk berbagai keperluan seperti air minum, air irigasi, pembangkit 

listrik tenaga air, air industri. Untuk mencapai pemecahan yang efektif dan 

berkelanjutan atas permasalahan air yaitu: air berlebih (banjir), Di kota Medan 

dan di sekitamya melintas beberapa sungai, yaitu : Sungai Belawan dengan anak 

sungainya, sungai Badera, Sungai Deli dengan anak sungainya, sungai Babura, 

Sei kambing dan sungai Putih, Sungai Deli adalah sungai yang mengalir 

membelah inti kota Medan. Sungai ini sering mengalami banjir dan melimpahi 

areal di sekitamya. Medan (daerah utara Helvetia) dengan seluas 45 km2 dan 

mengakibatkan korban jiwa. Sungai Percut yang melintasi di sekitar kota Medan 

juga mempunyai kondisi yang hampir sama. mengakibatkan melimpahnya air di 

daerah sekitar sungai dan daerah utara, dengan luas yang hampir sama dengan 

yang diakibatkan banjir sungai Deli. Limpasan air teijadi karena tidak cukupnya 

kapasitas alir air sungai-sungai tersebut. 

Dalam situasi keadaan Darurat bencana senng teijadi kegagapan 

pananganan dan kesimpang siuran infonnasi dan data korban maupun kondisi 

kerusakan, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk 
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• 

penanganan darurat bencana. Sistem Koordinasi juga sering kurang terbangun 

dengan baik, Penyaluran bantuan, distribusi logistik sulit terpantau dengan baik 

sehingga kemajuan kegiatan penanganan tanggap darurat kurang terukur dan 

terarah secara obyektif. Situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu 

disebabkan belum terciptanya mekanisme keija Pos Komando dan Koordinasi 

Tanggap Darurat Bencana yang baik, terstruktur dan sistematis. Dalam kondisi 

Kedaruratan Bencana diperlukan sebuah institusi yang menjadi pusat Komando 

dan Koordinasi kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana 

yang terjadi. Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dapat 

dilengkapi dengan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan gugus 

tugas yang terdiri. dari unit keija yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan 

system yang terpadu dalam penanganan Kedaruratan bencana. 

Untuk itu BASARNAS lebih mengutamakan keamanan masyarakat dalam 

menanggulangi banjir yang datangnya selalu tiap tahun. BASARNAS merupakan 

aset penting dan wajib dimiliki oleh lembaga sebagai bukti keberadaan dan 

kualitas lembaga. BASARNAS menunjukan kualitas sekaligus pencapaian 

prestasi sebagai indikator keberhasilan program dalam penanggulangan bencana. 

Respon terhadap pencitraan masyarakat khususnya dikelurahan Aur Kecamatan 

Maimun terwujud pada persepsi, realitas dan opini publik yang seiring 

berjalannya waktu membangun reputasi BASARNAS. Tentu bukan waktu yang 

singkat dan beragam hal seperti peluang, hambatan, tantangan mampu dikelola 

dengan bijak. Seorang humas berperan dalam menangani dan mampu memberikan 

gagasan yang cemerlang demi peningkatan mendatang. 

2 
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