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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipaahami, maka diperlukan 

tinjauan para ahli/keranagka teoritis yang berkenaan dengan penelitian yang 

diteliti, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Aktivitas Humas 

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan 

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem.
14

Aktivitas juga 

merupakan kegiatan kesibukan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian 

di dalam perusahaan atau organisasi.
15

 

a. Komunikator 

Humas sebagai komunikator diharapkan memiliki kemampuan 

sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung, melalui media cetak  ataupun elektronik. Humas dalam hal 

ini bertindak sebagai mediator dan persuator. 

Peran humas sebagai komunikator dalam hal penyebarluasan 

informasi kebijakan infrastruktur sangat penting.Humas menjadi 

mediator bagi pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi dalam 

memberikan informasi kebijakan infrastruktur kepada masyarakat. 

b. Relationship  

Relationship adalah kemampuan humas dalam membangun 

hubungan yang positif anatara lembaga yang diwakilinya dengan 

publik internalmaupun eksternal.Juga berupaya menciptakan  

salingpengertian, kepercayaan, dukungan kerjasama dan toleransi 

kedua belah pihak. 

                                                             
14

H. A. W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal 57 
15

 Dessy Anwar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya, Surya Abditama, 2000), Hal 

18 
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c. Back Up Manajemen 

Dalam hal ini praktisi humas ditegaskan untuk melaksanakan 

dukungan atau penunjang kegiatan lain seperti: manajemen pemasaran, 

promosi, operasional, personalia, dan lainnya untuk mencapai tujuan 

bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan perusahaan maupun 

organisasi. 

d. Image Marker 

Dalam hal ini humas dituntut untuk mampu menciptakan suatu 

citra yang baik bagi perusahaan kepada publiknya  untuk mendapatkan 

citra yang diharapkan. 

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan 

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem, adapun ruang 

lingkup aktivitas humas menurut Widjaja adalah; 

1) Pengumpulan dan pengolahan data 

2) Penerangan 

3) Publikasi
16

 

2) Humas  

a. Definisi Humas 

Humas merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target 

tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan 

rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga 

mengevaluasi, hasil-hasil apa yang telah dicapainya.
17

  

Pada dasarnya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang 

atau yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat 

komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. 

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi humas diseluruh dunia di Mexico 

City, Agustus 1978, ditetapkan definisi humas adalah suatu seni sekaligus 

disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, 

memprediksikan segala kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, 

                                                             
16

 H. A. W, Widjaja,  Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), Hal 57 
17

Ruslan Rosady, Manajemen Public Relations. (Jakarta: Rajawali pers, 2008), Hal 5 
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memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan 

mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk 

melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.
18

 

Humas (Public Relations) adalah fungsi manajemen yang 

membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara 

organisasi dan masyarakat, yang menjadi sandaran keberhasilan atau 

kegagalan.
19

 

Menurut Iriantara dalam buku Manajemen Strategis Public 

Relations,
 20

 humas adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi 

terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 

seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana 

serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh 

pemahaman dan penerimaan. 

Defenisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab 

khususnya diberikan oleh Public Relations News,
21

 humas adalah suatu 

fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi 

berdasarkan kepentingan publik, dan melaksanakan rencana kerja untuk 

memperoleh pengertian dan pengakuan dari publiknya. 

Humas menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara 

organisasi/lembaga dengan publiknya untuk menciptakan saling pengertian 

(public understanding) dan dukungan (public support) demi tercapainya 

tujuan, kebijakan dan langkah serta tindakan lembaga atau organisasi.
22

 

Komunikasi dua arah timbal balik tersebut merupakan faktor utama 

bagi keberhasilan seorang public relations dalam melakukan proses 

                                                             
18

  M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Hal 1-2 
19

Firsan Nova, Krisis Publik Relations; Strategi PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, 

Membangun Citra dan Reputasi Perusahaan,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persadata, 2011), Hal  45 
20

Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relatins, (Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 

1997), Hal  44 
21

Frazier Moore, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,  2004), Hal  6  
22

Soemirat& Elvinaro, Dasar-Dasar Public Relations, (Bandung : Rosdakarya,  2005),   

Hal 89 
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kegiatan organisasi atau manajemen kehumasan dan media komunikasi 

lembaga/organisasi yang diwakilinya.
23

 Proses tersebut terdiri dari 

beberapa tahapan antara lain : 

1) Perencanaan (Planning) 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

3) Pengkomunikasian (communicating) 

4) Pengawasan (controlling) 

5) Penilaian (Evaluating) 

Adapun ciri-ciri dari humas adalah:
24

 

1) Komunikasi yang dilancarkan langsung dua arah secara timbal balik. 

2) Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, penggiatan 

persuasi dan pengkajian pendapat umum. 

3) Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas 

menginduk. 

4) Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan diluar 

organisasi. 

5) Efek yang diharapkan terbinanya hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publiknya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Humas merupakan 

bagian dari fungsi manajemen yang ditugaskan untuk memberikan 

penjelasan baik secara internal dan eksternal dan mampu menganalisa, 

menasehati dan mempunyai wawasan luas untuk meningkatkan atau 

menguatkan image (citra) suatu organisasi kepada masyarakat umum, 

kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan lembaga/instansi kepada 

publiknya dengan maksud adanya saling pengertian. Komunikasi ini harus 

direncanakan karena menyangkut tujuan-tujuan lembaga. Publik internal 

yaitu kelompok – kelompok tertentu yang tidak sama jenisnya dalam suatu 

organisasi. Jika organisasi yang berbentuk perusahaan maka yang menjadi 

                                                             
23

Rosady, Ruslan, Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada,  2007), Hal  25 
24

  Rumyeni & Evawani, Komunikasi Pemasaran, (Pekanbaru : UR Press Pekanbaru, 

2015), Hal 141 
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publik internal adalah karyawan dan pemegang saham.
25

 Sedangkan publik 

eksternal yaitu masyarakat di luar organisasi yang terdiri atas banyak 

orang yang mempunyai kepentingan berbeda dengan suatu organisasi 

tertentu sehingga strategi yang dipakai juga berbeda. 

b. Tugas Humas 

Menurut Rumanti dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar 

Public Relations Teori dan Praktek“, ada lima pokok tugas Humas
 26

 

yaitu: 

1) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi 

secara lisan, tertulis, melalui gambar kepada publik.  

Penyelenggaraan informasi ini agar publik mempunyai 

pengertian yang benar tentang organisai atau perusahaan, tujuan, serta 

kegiatan yang dilakukan.Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan, 

keinginan, dan harapan publik internal dan eksternal dan 

memperhatikan, mengolah, menginterpretasikan pengaruh lingkungan 

yang masuk demi perbaikan dan perkembangan organisasi. 

2) Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum atau masyarakat. 

3) Memperbaiki Citra Organisasi 

Bagi humas, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak 

pada bentuk gedung, presentasi, publikasi, dan seterusnya tetapi 

terletak pada: 

a. Bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang 

dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara 

berkesinambungan yang selalua terbuka untuk dikontrol, 

dievaluasi. 

b. Dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran 

komponen yang kompleks. 

                                                             
 

26
Assumta Rumanti,  Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktek, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2002), Hal 39-41 
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4) Tanggung Jawab Sosial 

Humas merupakan intrumen untuk bertanggungjawab terhadap 

semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut, 

terutama kelompok publik sendiri, publik internal, dan pers. Yang 

penting diusahakan bahwa seluruh organisasi bersikap terbuka dan 

jujur terhadap semua kelompok atau publik yang ada hubungannya dan 

memerlukan informasi. 

5) Komunikasi 

Humas mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, yaitu 

komunikasi timbal, balik.Jadi bagi seorang praktisi humas mempunyai 

banyak pengetahuan, itu merupakan modal utama baginya untuk 

menjalankan profesi. 

c. Tujuan Humas 

Salah satu tujuan humas menurut Krisyantono
27

 yaitu, menciptakan 

pemahaman (Mutual Understanding) antara perusahaan dengan publiknya 

Disini humas memiliki tujuan untuk menciptakan saling pengertian antara 

perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Melalui kegiatan 

komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi antara 

organisasi dengan publiknya.Kecukupan informasi ini merupakan dasar 

untuk mencegah kesalahan persepsi. Kasalahpahaman akibat salah 

persepsi atau kekuarangan informasi merupakan kesalahan mendasar 

dalam kegiatan komunikasi. 

d. Fungsi Humas 

Mengenai konsep fungsional humas, scott M. Cutlip dan allen 

center dalam bukunya, effective public relation, memberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

1) Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari 

public-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta 

                                                             
27

Rakhmad Kriyantono, Public Relations Writing; Teknik Produksi Media Pubic 

Relations dan Publisitas Korporate, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal 5-17 
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oprasionalisasinya organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan public-publik tersebut. 

2) Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan oprasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh public. 

3) Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan 

oprasionalisasi organisasi.
28

 

Fungsi staf humas adalah mewakili publik pada manajemen dan 

manajemen publik sehingga tercipta arus komunikasi dua arah (two ways 

communications), baik bagi informasi maupun perilaku.Secara otomatis, 

fungsi humas termasuk fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan 

sentral organisasi/lembaga/perusahaan.Humas dikatakan berfungsi apabila 

dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau 

tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan 

publik. Secara garis besar fungsi Public Relations/humas adalah:
29

 

1) Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan 

publiknya (maintain good communications) 

2) Melayani kepentingan publik dengan baik (serve public’s interest) 

3) Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik (maintain 

good morals & manners).  

e. Komunikasi Humas 

 Gruning dalam bukunya Manager’s Guide to Excellent in Pubklic 

Relations and Communication  Management
30

 mengidentifikasikan empat 

tipe model komunikasi yang diterapkan public relations (humas) dalam 

melaksanakan fungsinya bagi organisasi. Model-model tersebut dapat 

diijadikan indikator-indikator kualitasnya tidaknya suatu lembaga  public 

relations. Empat model komunikasi publik telations (humas) tersebut 

yaitu: 

                                                             
28

Ibid,Hal 34  
29

Ibid Hal 21 
30

Rakhmat Kriyantono, Riset Komunikasi, ( Jakarta: Kencana,  2008), Hal  295-296 
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1) Model press agentry 

Adalah model komunikasi public relations dimana informasi 

bergerak satu arah (one-way.communication) dari organisasi kepada 

publiknya.Ini adalah bentuk tertua dari public relations.PR lebih 

banyak melakukan propaganda atau kampanye melalui kkomunikasi 

satu arah tujuan publisitas yang menguntungkan sepihak. 

2) Model public informations 

Sifatnya tetap satu arah .PR bertindak sebagai “journalist in 

residence’.Berupaya membagun kepercayaan terhadap organisasi 

melalui komunikasi satu arah, bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada khalayak, dan tidak mementingkan persuasif. Biasanya 

dilakukan oleh PR Pemerintah dan PR organisasi non profit. 

3) Model  two-way asymmetric 

Dalam model ini lebih baik dari model komunikasi satu 

arah.Komunikasi berperan untuk mengumpulkan informasi tentang 

publik untuk pengambilan keputusan manajemen.Walaupun umpan 

balik dari publik diperhatikan, namun pesan-pesan komunikasi lebih 

banyak berusaha agar publik beradaptasi dengan organisasi, bukan 

sebaliknya. 

4) Model two-way symmetric 

Dalam model ini, PR menerapkan dua arah secara timbal balik, 

dimana organisasi dan publik berupaya untuk mengadaptasikan dirinya 

untuk kepentingan bersama. Terbuka untuk proses negosiasi sehingga 

terjalin relasi jangka panjang. Komunikasi berfungsi sebagai alat 

negosiasi dan kompromi  dalam pemecahan masalah “win-win 

solutions”. Organisasi benar-benar memperhatikan kepentingan 

publiknya. 

3)  Penyebarluasan Informasi  

Menurut F Rachmadi, penyebarluasan informasi (publisitas) adalah 

tugas atau kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang 

hasil produksi atau jasa perusahaan.
31

 Menyebarluaskan informasi adalah 

                                                             
31

 F. Rachmadi, hlm. 38  
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menyampaikan, menyiarkan dan menyebarkan atau pemberitahuan 

kabaratau berita tentang sesuatu program yang dilaksanakan.
32

 

Sedangkan definisi penyebarluasan (publisitas) sebagaimana 

dikutip oleh Rahmat Kriyantono adalah:
33

 

a. Suatu teknik bercerita mengenai seseorang, suatu badan, suatu hal. 

b. Teknik untuk memudahkan perhatian dan kemauan baik dari publik 

terhadap seseorang atau suatu badan. 

c. Berita mengenai kejadian-kejadian yang direncanakan. 

d. Teknik penyiaran suatu berita mengenai peristiwa yang direncanakan 

terlebih dahulu dalam media masa tanpa membayar untuk kepentingan 

sesorang, suatu badan atau suatu hal. 

e. Publicity is planned news. 

f. Publicity is good news, not bad news. 

Tujuan penyebarluasan informasi atau publisitas menurut Hachigan 

adalah untuk memperoleh perhatian publik melalui penyebaran di media 

cetak dan elektronik mencakup surat kabar, majalah, tv, radio, talk show, 

dan acara-acara lain, publisitas online, kelompok-kelompok dan website.
.34

 

4) Infrastruktur 

Istilah infrastruktur sering kali kita gunakan dalam percakapan 

sehari-hari. Kata infrastruktur biasanya muncul ketika kita sedang 

membahas berbagai macam fasilitas umum baik milik pemerintah maupun 

milik perorangan seperti jalan raya, bandara, kendaraan umum, dan 

berbagai macam fasilitas umum lainnya.
35

 Meskipun sudah sering kita 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi sudah tahukah Anda apa arti 

kata infrastruktur yang sebenarnya? 

                                                             
32

Ibid, Hal. 5 
33

 Elvinaro Ardiyanto. Handbook of Public Relations : Pengantar Komprehensif. 

(Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2013), hlm.262 
34

 Elvinaro Ardiyanto,Handbook of Public Relations : Pengantar Komprehensif. 

(Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2013), hlm.263 
35

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/Diakses 

pada 05-April-2018. 

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/
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Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. Pengertian 

Infrastruktur menurut American Public Works Association, adalah fasilitas-

fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik 

untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, 

pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk 

memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan 

sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam 

lingkup sosial dan ekonomi. 

Secara teknik, infrastruktur memiliki arti dan definisi sendiri yaitu 

merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan 

pelayanan publik yang penting. 

1. Definisi dan Pengertian Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk 

mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja 

dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu 

seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan 

lainnya. 

Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintahan dari 

hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa 

contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan 

raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam 

infrastruktur publik lainnya.
36

 

2. Jenis-jenis Infrastruktur 

a. Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure) 

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki 

bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk 

fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan 

infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum 

                                                             
3636

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/Diakses 

pada 05-April-2018. 

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/
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masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata 

infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh infrastruktur 

keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, 

got, bendungan, jalan raya, dan lain – lain. 

b. Infrastruktur Keras Non – Fisik (Non – Physical Hard 

Infratructure) 

Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras 

yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata/jelas akan tetapi berguna 

dan mendukung keberadaan infrastuktur keras lainnya. Infrastruktur 

keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan 

publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan 

kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan bersama-sama 

dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras ataupun 

infrastruktur lunak. Beberapa contoh infrastruktur keras non fisik yaitu 

pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, 

jaringan komunikasi seperti internet dan telepon, ketersediaan saluran 

gas, pasokan energi, dan lain – lain.
37

 

c. Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure) 

Adalah infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun 

kerangka institusional. Infrasturktur lunak pada dasarnya harus 

dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma 

seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum dan 

berbagai nilai dan norma lainnya. Infrastruktur lunak biasanya 

berkaitan erat dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan 

oleh pemerintah. Beberapa contoh infrastruktur lunak yaitu pelayanan 

kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan pembuatan surat ijin 

mengemudi, pelayanan kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai 

infrastruktur lunak lainnya.
38

 

                                                             
37

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/Diakses 

pada 05-April-2018. 
38

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/Diakses 

pada 05-April-2018. 

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/
http://pengertiandefinisi.com/pengertian-infrastruktur-dan-beberapa-jenisnya/
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3. Sistem Infrastruktur 

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur 

dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk 

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem 

infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem 

ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

Disini, infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara 

sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan 

lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam 

arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga 

tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam 

karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada 

manusia dan makhluk hidup lainnya.
39

 

Dalam hal ini, lingkungan alam merupakan pendukung sistem 

infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur, 

sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi. 

Analoginya seperti gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 2.1 Analogi Sistem Infrastruktur 
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Pengelompokan sistem insfrastruktur dapat dibedakan menjadi:  

a. Grup keairan 

b. Grup distribusi dan produksi energi 

c. Grup komunikasi 

d. Grup transportasi (jalan, rel) 

e. Grup bangunan 

f. Grup pelayanan transportasi (stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, 

dll) 

g. Grup pengelolaan limbah
40

  

4. Komponen Infrastruktur 

Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA 

(American Public Works Association) adalah : 

a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan 

distribusi, fasilitas pengolahan air (water treatment) 

b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, 

daur ulang 

c. Fasilitas pengelolaan limbah padat 

d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi 

e. Fasilitas lintas air dan navigasi 

f. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara (termasuk tanda-tanda 

lalu lintas dan fasilitas pengontrol 

g. Sistem transit publik 

h. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi 

i. Fasilitas gas alam 

j. Gedung publik: sekolah, rumah sakit 

k. Fasilitas perumahan publik 

l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion 

m. Komunikasi
41
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Sedangkan menurut P3KT, komponen-komponen infrastruktur 

antara lain: 

a. Perencanaan kota 

b. Peremajaan kota 

c. Pembangunan kota baru 

d. Jalan kota 

e. Air minum 

f. Drainase 

g. Air limbah 

h. Persampahan 

i. Pengendalian banjir 

j. Perumahan 

k. Perbaikan kampung 

l. Perbaikan prasarana kawasan pasar 

m. Rumah sewa 

Dilihat dari input - output bagi penduduk, komponen-komponen 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik, yaitu: 

a. Komponen yang memberi input kepada penduduk. Jenis infrastruktur 

yang termasuk dalam kategori ini adalah prasarana air minum dan 

listrik 

b. Komponen yang mengambil output dari penduduk. Jenis infrastruktur 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah prasarana 

drainase/pengendalian banjir, pembuangan air kotor/sanitasi, dan 

pembuangan sampah. 

c. Komponen yang dapat dipakai untuk memberi input maupun 

mengambil output. Jenis infrastruktur yang termasuk dalam kelompok 

ini meliputi: prasarana jalan dan telepon.
42
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5) Model Komunikasi dan Teori Laswell 

Model ini dikemukakan oleh Harold Laswell tahun 1984 yang 

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya 

dalam masyarakat. Teori mengenai model komunikasi Laswell memiliki 

elemen-elemen yaitu, adanya penerima dan tempat tujuan.Laswelladalah 

ilmuan sekaligus politisi berkebangsaan Amerika dan pakar teori 

komunikasi. Teori komunikasi Laswell adalah cara yang paling nyaman 

untuk menjelaskan aksi komunikasi adalah ungkapan verbal seperti:
43

 

1. Who (Siapa/sumber) 

Who dapat diartikan sebagai komunikator yaitu pelaku atau pihak yang 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai 

sesuatu komunikasi.Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, 

organisasi, maupun suatu negara sebai komunikator. 

2. Says what (pesan) 

Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau si komunikasikan 

kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi 

informasi. 

3. In wich chanel (saluran/media) 

Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) 

kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) 

maupun tidak langsung (melalui media cetak dan elektronik). 

4. To whom (siapa/penerima) 

Seseorang yang menerima bisa berupa kelompok, individu, organisasi 

atau suatu negara yang meberima pesan dari sumber.Hal tersebut dapat 

disebut tujuan (destination), pendengar (listener), khalayak (audience), 

komunikan, penafsir, penyandi balik (decoder). 

5. With what effect (dampak/efek) 

Dampak atauefek yang terjadipada komunikan (penerima) setelah 

menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertamahnya 

pemahaman. 
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Gambar 2.2 Teori Laswell 

 

Teori laswell memiki dua asumsi, pertama komunikator secara intens 

mempengaruhi penerima, kedua bukan hanya penerima pasif yang dari sumber 

dimana semuanya merespon dengan cara yang sama. Model Laswell sering 

diterapkan dalam komunikasimassa. Model tersebut mengisyaratkan bahwa 

lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Unsur sumber (who) 

merangsang pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian pesan, sedangkan 

unsur says (says what) merupakana bahan untuk analisis isi, saluran 

komunikasi in wich channel dikaji dalam analisis media.unsur penerima whom 

dikaitkan dengan analisis khalayak, sementara unsur pengaruh(with what 

effect) jelas berhubungan dengan studi mengenai akibat yang ditimbulkan 

pesan komunikasi massa pada khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad alim tentang “Strategi Humas Dinas 

Pariwisata Dalam Menyebarluaskan Informasi Wisata Daerah 

Pacitan”.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

menjalin kerjasama yang harmonis dengan media massa, memperbanyak 

event-event yang dilaksanakan diberbagai objek wisata yang ada di Pacitan 

dalam menyebarluaskan informasi daerah. 

Kemudian, kajian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuddin Hamka yang berjudul “Strategi Humas Kanwil 

Kementerian Agama Sulawesi Selatan dalam Penyebarluasan Informasi 

Melalui Media Online”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan 

untuk memperlengkap informasi. 

Who  

Speaker 

What  

Message 

Channel  

Medium  

Whom  

Audience 

Effect  
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Kajian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi 

Sutra yang berjudul “ Peran Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara 

wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan untuk memperlengkap 

informasi. 

 

C. Kerangka Pikir 

Setelah melihat dan memperhatikan secara jelas tentang kerangka 

teoritis dalam penelitian diatas, dan kemudian menindak lanjuti dari kerangka 

teoritis tersebut, maka perlu di buat sebuah kerangka teoritis terhadap objek 

penelitian.Dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui 

bagaimana Aktivitas Humas Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota 

Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi Kebijakan Infrastruktur kepada 

Masyarakat Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3Kerangka Pikir 

Aktivitas Humas 

 

Komunikator 

 

Aktivitas Humas Dinas 

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman 

Kota Pekanbaru 

 

Relationship 

Back up 

Management  
Image Maker 

Menyebarluaskan 

Informasi 
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Teori Aktivitas Humas secara garis besar yaitu:
44

 

1. Komunikator diharapkan memiliki kemampuan sebagai komunikator yang 

baik secara langsung mauapun tidak langsung, melalui media cetak  

ataupun elektronik. Humas dalam hal ini bertindak sebagai mediator dan 

persuator. 

2. Relationship adalah kemampuan humas dalam membangun hubungan 

yang positif anatara lembaga yang diwakilinya denggan publik 

internalmaupun eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, 

kepercayaan, dukungan kerjasama dan toleransi kedua belah pihak. 

3. Back Up Manajement dalam hal ini praktisi humas ditegaskan untuk 

melaksanakan dukungan atau penunjang kegiatan lain seperti: manajemen 

pemasaran, promosi, operasional, personalia, dan lainnya untuk mencapai 

tujuan bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan perusahaan maupun 

organisasi. 

4. Image Markerdalam hal ini humas dituntut untuk mampu menciptakan 

suatu citra yang baik bagi perusahaan kepada publiknya  untuk 

mendapatkan citra yang diharapkan. 
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