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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara geografis Indonesia adalah negara  kepulauan terbesar di dunia. 

sebagai Negara kepualauan, kebijakan pembangunan infrastruktur akan 

berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara-negara kontinen atau 

daratan, karena masing-masing pulau memiliki karakteristik geografis 

tesendiri dan kekayaan alam yang berbeda-beda. 

Dengan memperhatikan negara kepulauan,keragaman budaya, sosial, 

pendidikan, dan ekonomi yang sangat tinggi, perubahan masyarakat serta 

tuntutan berkelanjutan maka sistem perencanaan pembangunan yang ada saat 

ini bersifat menyeluruh terpadu, sistematik, dan tanggap terhadap perubahan 

zaman. 

Dengan diberlakukan UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, 

maka perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan penataan 

ruang wilayah, khususnya dalam perencananaan tata ruang. Dengan adanya 

penyesuaian tersebut di harapkan penyelenggaraan penata ruang wilayah 

dimasa mendatang dapat mewujudkan struktur ruang dan pola ruang ideal 

sebagaimana yang diharapkan.
1
 

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan 

pengeluaran terbesar disamping pendidikan dan kesehatan dengan demikian, 

pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, dan 

bertanggungjawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur 

harus mampu mendorong infestasi dan export sehingga infrastruktur dapat 

digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmurran rakyat. Oleh karena itulah 

dipandang penting untuk mengedepankan konsep pengembangan dan 

infrastruktur dapat digunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh 

karena itulah dipandang penting untuk mengedepankan konsep pengembangan 

dan infrastruktur Indonesia yang berkeadilan. 
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Infrastruktur selain memiliki keterkaitan dan kesejahteraan sosial dan 

lingkungan juga terhadap proses partumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yanag memilki 

kelengkapan infrastruktur dan berfungsi baik, mempunyai tingkat 

kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta ekonomi yang lebih baik 

pula. 

Sebaliknya keberadaan infrastruktur yang minim dan tidak berfungsi 

dengan baik mengakibatkan masalah sosial dan lingkungan.Infrastruktur 

adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan 

memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan 

mengikat dan menghubungkan antara daerah yang tidak hanya di wilayh 

provinsi Riau, Pekanbaru terus menggeliat sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi dan investasi paling prospektif di Indonesia. 

Hal itu dapat dilihat melalui pembangunan infrastruktur baik jalan, 

sistem transportasi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan 

Telekomunikasi yang terus meningkat.
2
 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat 

pentingkarena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, 

penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.Hak 

setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan 

kualitas pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan.
3
 

Humas mencakup semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara 

organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan 

dengannya. Setiap orang pada dasarnya juga selalu mengalami humas selama 

ia masih menjalani kontak dengan manusia lainnya.  

                                                             
2
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3
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Hubungan masyarakat merupakan komunikasi antara organisasi 

dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan 

manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan 

kepentingan bersama.
4
 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2006 Tanggal 30 

September 2016 tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, maka dipandang perlu 

menempatkan para pegawai pada bagian/bidang sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya
5
. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan 

haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sesuai dengan 

ketentuan dalam UU No.14 tahun 2008.
6
 

Peran fungsi humas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman adalah untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat kebijakan-

kebijakan infrastruktur perumahan dan pemukiman, dengan menyampaikan 

informasi yang tepat dan juga sekaligus mempertahankan reputasi yang telah 

dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru. 

Dari dokumentasi yang penulis temukan di daerah Rumbai Pesisir 

khususnya berada di Jalan Harapan, Jalan Semarang, Jalan Ampera, Jalan 

Pembangunan, Jalan Sekolah, Jalan Harmoni, Jalan Nusa Indah, selalu merasa 

khawatir saat hujan datang, hal ini disebabkan parit besar yang berada di Jalan 

Yos Sudarso tidak mampu menampung debit air yang mengalir dari 

pemukiman warga.
7
 Dengan adanya pemberitaan seperti diatas maka 

masyarakat mengatakan bahwa “Paritnya itu tidak bagus, nggak semuanya 

disemen, dibangun cuma sedikit-sedikit aja. Makanya air yang mengalir di 

parit itu meluap lagi dan masuk kepemukiman warga”.  

                                                             
4
Rosady ruslan, Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi, (Jakarta, Rajawali 

Pers, 2008) hal 30. 
5
http://dprkppekanbaru.go.id Diakses pada 01-April-2018 

6
www..LPSE.Riau.go.id Diakses pada 24 Desember 2016 

7
https://issuu.com/metroriau/docs/201213 Diakses pada 05-April-2018 

http://dprkppekanbaru.go.id/
https://issuu.com/metroriau/docs/201213
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Berdasarkan permasalahan banjir diatas merupakan salah satu 

kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Wilayah Pemukiman Kota Pekanbaru 

yang bertanggungjawab terhadap kebijakan infrastruktur pembangunan 

tersebut. Dari dokumentasi yang penulis temukan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai bagaimana Aktivitas Fungsi Humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam Menyebarluaskan 

Informasi Kebijakan Infrastruktur kepada Masyarakat di Pekanbaru.  

 

B. Penegasan Istilah 

a. Aktivitas 

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan 

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam system.
8
 Aktivitas juga 

merupakan kegiatan kesibukan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian 

di dalam perusahaan atau organisasi.
9
 

Menurut W. J. S Poerdawardarminta dalam bukunya kamus umum 

bahasa Indonesia mengartikan bahwa aktivitas terdiri dari kata “aktif” 

yaitu bekerja atau berusaha. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas 

ialah suatu kegiatan atau usaha dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
10

 

b. Humas 

Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relation  (IPR), 

yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa,terbitan 

bulan November 1987 “humas adalah keseluruhan upaya yang 

dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu 

organisasai dengan khalayaknya.” 

 

c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

                                                             
8
H. A. W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal 57 

9
Dessy Anwar,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Surabaya, Surya Abditama,2000) hal 18. 

10
 W. J. S Poernawardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung, Balai Pustaka, 

Cv Diponegoro, 1981), hal 11. 
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan 

peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman dalam Pemerintahan untuk membantu Walikota 

Pekanbaru dalam Menyelenggarakan pemerintah daerah.
11

 

d. Menyebarluaskan Informasi  

Menyebarluaskan informasi adalah menyampaikan, menyiarkan 

dan menyebarkan atau pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu 

program yang dilaksanakan.
12

 Yang dimaksud dengan menyebarluaskan 

informasi kebijakan infrastruktur adalah bagaimana model komunikasi 

humas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 

Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi Kebijakan Infrastruktur 

kepada Masyarakat Pekanbaru. 

e. Infrastruktur 

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan 

kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting dalam mendukung 

ekonomi, sosial budaya dan mengikat serta menghubungkan antara daerah 

yang tidak hanya di wilayah Provinsi Riau.Pembangunan infrastruktur 

mempunyai peran vital dan mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat, 

seperti; pangan, sandang, kesehatan dan lain-lain.
13

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan peremasalahan yaitu bagaimana Aktivitas Fungsi Humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam Menyebarluaskan 

Informasi Kebijakan Infrastruktur kepada Masyarakat di Pekanbaru? 

                                                             
11

www.dinasperkimpekanbaru.netDiakses pada 13-Februari-2018 
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia  
13

Florentha Poppy Indah Lestari, Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Pekanbaru. 

(Universitas Riau, Pekanbaru, 2015) hal 3  

http://www.dinasperkimpekanbaru.net/
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-

teori yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan yang sesuai 

dengan konsentrasi di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska 

Riau. 

b. Untuk mendapatkan data yang nyata mengenai kegiatan humas dalam 

menyebarluaskan informasi kebijakan infrastuktur kepada masyarakat 

di Kota Pekanbaru. 

c. Sebagai pengembangan ilmu komunikasi umumnya, dan humas 

khususnya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan  dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi Fungsi Humas Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Dalam Menyebarluaskan 

Informasi Kebijakan Infrastruktur kepada Masyarakat Pekanbaru. 

Sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkompeten. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti 

perkuliahan maupun studi secara mandiri. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian. 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Berisikan latar belakang masalah; Penegasan Istilah; Rumusan 

Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Berisikan kajian teori, kajian terdahuludan kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan jenis dan pendekatan penelitian,lokasi dan waktu 

penelitian,sumber data,informan penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM  

  Bagian ini terdiri dari sejarah berdirinya Lembaga  

BAB V :  HASIL PENELITIAN  

  Berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP  

  Berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


