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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hubungan masyarakat (humas) pemerintah berbeda dengan humas non 

pemerintah, pada humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual 

belikan, kendati demikian humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik 

publisitas dalam menginformasikan kegiatan pemerintahan. Dan publisitas yang 

dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan pemerintah.
1
 

 Untuk itu humas pemerintah bertanggung jawab dalam menyebarluaskan 

informasi dengan melakukan sosialisasi yang menyangkut kepentingan 

masyarakat banyak, agar masyarakat mengetahui segala bentuk kegiatan dan 

program yang direncanakan oleh pemerintah. 

 Pemerintah Kabupaten Siak memiliki program penghijauan dimana 

program penghijauan tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi humas 

pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat bekerja sama antara pemerintah dan 

masyarakat, karena program penghijauan tersebut dapat mengarah pada perubahan 

lingkungan yang sehat, indah dan hijau. 

 Penghijauan adalah suatu usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan 

penanaman tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan 

pencegah erosi lainnya di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di 

areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan sebagai 

hutan. Penghijaun dilakukan di tanah milik perorangan atau masyarakat. Usaha 

penghijauan ini merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri. Namun, dalam 

pelaksanaannya biasanya terjalin kerja sama yang baik antara masyarakat dengan 

pihak pemerintah melalui Departemen Kehutanan. 

 Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan 

secara konseptual dalam menangani krisis Iingkungan. Begitu pentingnya 

sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di 
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seluruh Indonesia. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk 

memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi 

dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung 

lingkungan.
2
 

 Keberhasilan suatu kota melakukan penghijauan sulit diperoleh apabila 

tidak didukung oleh masyarakatnya. Potensi  masyarakat merupakan hal utama 

dalam membentuk wajah kota yang hijau dan indah. Peran serta masyarakat 

sangat  dibutuhkan sebab hakikat gerakan penghijauan kota merupakan kegiatan 

dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

 Penghijauan kota memang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan 

kota sehingga tidak salah bila pemerintah daerah memiliki program tersendiri. 

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh suatu badan pemerintahan yang 

ditunjuk khusus. Badan ini bertanggung jawab sepenuhnya  dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan perawatan balik berupa pembuatan taman kota, penanaman 

pojon pelindung jalur hijau, penanaman tanaman pot di tengah kota, serta aneka 

kegiatan lainnya.   

 Penghijauan merupakan salah satu cara mudah untuk menyelamatkan 

lingkungan. Mempertahankan zona hijau dengan melakukan penghijauan/gerakan 

hijau akan memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan mahluk hidup. Ada 

banyak manfaat dari adanya gerakan penghijauan, di antaranya mencegah banjir, 

menjaga kualitas air tanah, melindungi satwa, mengurangi polusi udara, 

mengurangi dampak hujan asam dan lain sebagainya. 
3
 

  Kabupaten Siak memiliki program penghijauan dimana program tersebut 

dinamakan Kabupaten Hijau sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 22 

Tahun 2018. Selain berbagai program kerja berbasis pro lingkungan pemerintah 

kabuapten Siak  mengalokasikan pemeliharaan penghijauan di setiap kecamatan. 

Siak juga memiliki kader konservasi yang bernaung dalam gerakan Green 

Generation. Gerakan ini tidak hanya dipelopori LSM tapi juga para pelajar, yang 
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merupakan unsur pelopor dan penggerak dalam upaya konservasi sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemnya. 

Salah satu wujud nyata gerakan Green Generation adalah program 'One 

soul One tree' atau satu jiwa satu pohon. Setiap pelajar di Siak kini diwajibkan 

untuk ikut menjaga lingkungan dengan cara melakukan penghijauan.
4
  

Kabupaten Siak bukan Kabupaten pendatang baru dalam upaya pelestarian 

lingkungan. Pada tahun 2015, Kabupaten Siak telah menjadi salah satu penerima 

penghargaan Adipura untuk kategori Pasar Terbaik. Pada tahun 2016 ini, Siak 

menjadi satu-satunya Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau yang menerima 

anugerah penghargaan Adipura. Provinsi Riau sendiri merupakan salah satu 

provinsi berdampak paling parah dalam kejadian kebakaran hutan dan bencana 

asap 2015. 

Siak resmi menjadi Kabupaten hijau termuda di Indonesia. Mengambil 

momentum pada perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup Dunia di Kabupaten 

Siak, Provinsi Riau Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan meresmikan Siak sebagai Kabupaten hijau. Langkah ini 

menyusul dikabulkannya permohonan perubahan status Suaka Margasatwa Danau 

Pulau Besar dan Hutan Produksi Tasik Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud.
5
  

Selain itu partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam mencapai 

keberhasilan dalam melakukan kebersihan dilingkungan sekitarnya, karna tanpa 

adanya peran serta masyarakat, program penghijauan di Kabupaten Siak tidak 

dapat berjalan dengan baik. Hal ini berlandaskan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui segala program penghijauan dari pemerintah Kabupaten Siak 

untuk mencapai tujuan bersama, untuk itu humas pemerintah Kabupaten Siak juga 

mempunyai tanggung jawab guna memberi informasi kepada masyarakat hingga 

melakukan sosialisasi. 

Humas adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat digunakan 

untuk menganalisis kecendrungan, memperediksi konsekuensi-konsekuensi, 
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menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana 

mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik itu kepentingan organisasi 

ataupun kepentingan public (umum) atau suatu usaha yang dilakukan secara 

terencana dan berusaha secara terus-menerus dalam menjalin dan membina saling 

pengertian antara satu dengan public.
6
 

Dalam pelaksanaan tugas pemerintah saat ini, semakin disadari betapa 

pentingnya peranan humas sehingga boleh dikatakan tidak ada instansi 

pemerintah yang besar tidak memiliki bagian hubungan masyarakat daam struktur 

organisasinya. Sebab suksesnya tugas dalam program pemerintah saat ini tidak 

hanya ditentukan oleh tercapainya program yang telah ditetapkan, tetapi juga 

ditentukan oleh faktor seberapa jauh masyarakat mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas dan program pemerintah tersebut dan ikut dalam pelaksanaan 

tersebut. 

Peranan humas pemerintahan merupakan bagian dari suatu alat atau 

saluran instansi pemerintah, yaitu dengan memperlancar proses interaksi positif 

dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional, 

daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan media massa atau pers.
7
 

 Untuk itu humas pemerintah Kabupaten Siak harus berperan aktif dalam 

mensosialisasikan segala bentuk yang ingin dilakukan kepada masyarakat, salah 

satunya yaitu program penghijauan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi 

dalam program ini khususnya bagi kalangan masyarakat yang tinggal disekitar 

kota atau di jalan besar. Maka dari itu jelaslah program penghijauan tidak terlepas 

dari pastisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek dalam program 

penghijauan. 

Program penghijauan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Siak sudah 

bagus, hanya peelu kajian lebih lanjut dalam penerapannya di lapangan. Apakah 

pemerintah Kabupaten Siak harus berinovasi lagi dalam melakukan sosialisasi 

dengan memberi bantuan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah agar 
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masyarakat lebih bersemangat untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan 

hijau. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian pada Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Siak. Untuk itu penulis 

mengadakan penelitian dengan judul “ Sosialisasi Humas dalam Program 

Penghijauan di Kabupaten Siak ”. 

 

B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami skripsi, maka 

penulis sampaikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi 

    sosialisasi adalah proses sosiopsikologis yang dijalani setiap orang yang 

berlangsung seumur hidup dalam menerima norma-norma, nilai-nilai dan pola 

perilaku yang dianut masyarakat menjadi bagian dari dirinya. Akhirnya 

ditegaskan pula, bahwa sosialisasi merupakan para kondisi yang diperlukan bagi 

aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan 

mengenai tingkah laku.
8
 

 

2. Humas 

Hubungan masyarakat menjalankan fungsi dan tugas penerangan di dalam 

jajaran masing-masing. Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam maupun 

ke luar. Ke dalam berusaha menyelenggarakan  komunikasi ke dalam tubuh 

organisasi, ke luar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan. 

Penyelenggaraa ke dalam dan ke luar berfungsi menyaring (filterisasi), mengelola, 

dan meyajikan informa yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan 

komunikasi dari kelompok sasaran yang dituju. Mengelola dan menyaring 

masukan dari luar, menyelenggarakan komunikasi yang sehat kepada masyarakat, 

sehingga mereka mendukung dan menyetujui apa yang diharapkan.
9
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3. Pemerintah Kabupaten  

Pemerintahan Kabupaten adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada 

di sekitarnya. Pemerintahan Kabupaten (pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. 

Dalam melaksanakan tugasnya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati dan 

perangkat daerah. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif dibawah 

provinsi.
10

 Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah 

yang ada di Kabupaten Siak. 

4. Program Penghijauan 

pemerintah Kabupaten Siak memiliki program penghijauan yang bertujuan 

untuk melestarikan lingkungan dan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan 

dan lahan, serta peningkatan kapasitas dan institusi untuk pengelolaan hutan dan 

lahan melalui mekanisme positif. Pada perayaan puncak Hari Lingkungan Hidup 

Dunia di Kabupaten Siak, Provinsi Riau Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meresmikan Siak sebagai 

Kabupaten hijau. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, 

maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut yaitu 

untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Humas dalam Program Penghijauan di 

Kabupaten Siak? 
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1. Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

a) Kurangnya sosialisasi oleh humas pemerintah Kabupaten Siak tentang 

program penghijauan. 

b) Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud 

dan tujuan dari kegiatan tersebut. 

2. Batasan Masalah 

 Agar masalah ini tidak terlalu luas maka penulis perlu memberikan 

batasan. Disini penulis hanya meneliti tentang bagaimana sosialisasi humas dalam 

melaksanakan program penghijauan di Kabupaten Siak. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana fungsi humas pemerintah Kabupaten 

Siak dalam mensosialisasikan program penghijauan di Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai syarat menyelesaikan study penulis di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Semoga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu komunikasi khususnya dalam melihat peran humas disebuah 

institusi yang menjalankan peran humas tersebut. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang 

ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai peran humas 

pemerintah Kabupaten Siak dalam mensosialisasikan program 

penghijauan. 
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c. Sebagai sumbangan fikiran untuk almamater dimana penulis menuntut 

ilmu yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan penelitian  ini, penulis membagi dalam lima bab 

pembahasan, dimana masing-masing bab ini dibagi menjadi sub bab dengan  

uraian sebagai berikut: 

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 

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori; kajian terdahulu; dan 

kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini 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 

Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian, yaitu menjelaskan 

tentang sejarah, visi dan misi, dan strktur organisasi bagian Humas 

Pemerintah Kabupaten Siak. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana 

Peran Humas Pemerintah Kabupaten Siak dalam mensosialisasikan 

program penghijauan di Kabupaten Siak. 

 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya 

dan mengemukakan kesimpulan dan saran sebatas kemampuan penulis. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


