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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Humas 

a. Pengertian Humas 

 Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang 

individu/ sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan 

suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.
1
 

 Humas dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yangdilakukan oleh 

seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam 

bidag kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada 

kedua belah pihak. Sedangkan humas dalam arti sempit adalah komunikasi 

persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain dalam situasi kerja ( 

work situation) dan dalam organisasi kerja (work organitation) dengan tujuan 

untuk kegiatan bekerja dengan semangat yang produktif dengan perasaan 

bahagia dan puas.
2
 

 Humas berperan penting dalam menyampaikan informasi terhadap 

masyarakat, bersifat perusasif dalam mengintegrasikan lembaga kepada 

masyarakat.
3
 

 Hubungan masyarakat  merupakan fungsi manajemen khusus yang 

membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling 

                                                             
 

1
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2
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pengertian, penerimaan, dan kerja sama antar organisasi dan masyarakatnya, 

yang melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen 

untuk selalu mendapat informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisi 

dan menekankan tanggung jawab manajemen dan melayani kepentingan 

masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

dengan efektif, berfungsi sebagai system peringatan awal untuk membantu 

mengantisipasi kecendrungan, dan menggunakan riset serta komunikasi yang 

masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya.
4
 

 Freser f. Seitel mencoba menguraikan bahwa pekerjaan humas merupakan 

sebuah proses terencana untuk mempengaruhi opini publik melalui karakter 

dan performa yang layak, berdasarkan komunikasi dua arah yang saling 

menguntungkan. 

 Humas adalah salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra 

posistif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. 

Humas juga merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua 

jenis organisasi, baik yang bersifat komersil atau bertujuan mencari 

keuntungan (profit) maupun perusahaan non komersil yang tidak mencari 

keuntungan, tidak perduli apakah organisasi tersebut berada di sektor 

pemerintahan  maupun sektor swasta.
5
 

b. Tugas Pokok Humas  

 Tugas pokok humas sehari hari adalah sebagai berikut 

1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi 

secra lisan, tulisan, melalui gambar (visual) kepada publik, supaya 

publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau 

perusahaan; 
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2) Monitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum 

suatu masyarakat; 

3) Memperbaiki citra perusahaan; 

4) Tanggung jawab sosial (social responsibility), humas merupakan 

isntrument yang bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang 

berhak mendapatkan tanggung jawab tersebut, terutama kelompok 

public internal, punlik eksternal dan pers; 

5) Komunikasi, tujuan humas untuk mempengaruhi publik, salah satunya 

sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau 

organisasi yang diwakili tersebut. Dalam konsepnya, fungsi public 

relations  ketika menjaankan tugas operasional, baik sebagai 

komunikator, mediator maupun organisator.
6
  

c. Ruang Lingkup Humas 

 Ruang lingkup tugas humas terbagi dua yaitu publik internal dan publik 

eksternal. Kedua publik tersebut merupakan sasaran dari tugas humas untuk 

dapat menciptakan keselarasan dan membina hubungan yang harmonis dengan 

melakukan komunikasi dua arah, sehingga apa yag diinginkan oleh lembaga 

atau organisasi dapat diterima atau dimengerti oleh publik tersebut, begitu juga 

sebaliknya. 

 Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan 

dengan publik maka ruang lingkup kegiatan atau tugas humas pada dasarnya 

terbagi dua yaitu: 

1) Membina hubungan kedalam (publik internal) 

   Yang di maksud dengan publik internal adalah publik yang 

menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri dan 

mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan 
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gambaran negatif didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan 

oleh organisasi. 

2) Membina hubungan keluar (publik eksternal) 

  Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum 

(masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif 

publik terhadap lembaga yang diwakilinya.
7
 

d. Humas Pemerintah 

 Humas dalam lembaga pemerintah (Departemen, Lembaga non 

departemen, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) merupakan suatu 

keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebarab informasi tentang 

kebijakan, program dan kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat.
8
 

 Humas sesungguhnya sebagai manajemen modern, secara struktural 

merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya 

humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau 

organisasi tersebut. Hal tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan 

komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi suatu lembaga yang 

diwakili dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya 

visi misi dan tujuan bersama dari organisasi atau perusahaan tersebut.
9
  

 Fungsi humas dalam pemerintahan pada dasarnya bersifat non politis. 

Partai-partai politik membentuk bagian humas untuk mempublikasikan atau 

mempromosikan garis-garis kebijakan partai dan calon-calon mereka. Humas 

di dalam pemerintahan mempunyai dua tugas yaitu memberikan informasi 

secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, hasil-hasil kerja pemerintah, 

serta juga menginformasikan dan  kedua memberikan pengertian kepada 
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masyarakat tentang perundang-undangan, peraturan serta segala sesuatu yang 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga negara.
10

 

 Tugas pemerintah memang sangat berat,sebab masyarakat dihadapi terdiri 

dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal ini 

memang tidak lepas darai karakteristik yang melekat dalam setiap program 

atau kegiatan pemerintah menurut kusumastuti, yaitu sebagai berikut: 

1) Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas dengan berbagai 

latar belakang, karakter, pendidikan, ekonomi, yang beragam. 

2) Program pemerintah sellau mendapat pengawalan dari berbagai 

kalangan, terutama lembaga masyarakat maupun pers. 

3) Hasilnya sering abstrak, bahkan dalam jangka panjang sekalipun, 

karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan.
11

 

  Peran humas pemerintahan merupakan bagian dari suatu alat suatu 

saluran instansi pemerintah (the public relation are functional as a tools or 

channels of government publication activity), yaitu untuk memperlancar proses 

interaksi positif  dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi 

pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerja sama dengan 

pihak media massa/ pers.
12

 

  Humas diharapkan bisa mewarnai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah untuk bisa menganalisis dan mengevaluasi kecendrungan 

perilaku publik, bisa mempertemukan kepentingan pemerintah dengan 

kepentingan publik (masyarakat). 

  Begitu pula dengan fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Siak yaitu 

memelihara komunikasi yang harmonis antara organisasi dengan publik, 

melayani kepentingan publik internal dan publik eksternal melalui salah satu 

program sosialisasi penghijauan. 
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 Menurut Ruslan aktivitas humas secara garis besar memiliki 4 peran yaitu 

sebagai berikut: 

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. 

  Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. 

Karena itu komunikator biasa disebut pengirim, sumber, source/encoder. 

Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang 

peranan penting, terutama mengendalikan jalannya komunikasi, untuk itu 

seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide sera 

penuh daya kreativitas.
13

 

  Aristoteles memberikan 3 etos untuk menjadi komunikator yang 

baik, yaitu good will, good sense, dan good moral character. Seorang 

komunikator harus memiliki good will dalam arti kemauan baik untuk 

memberikan pesan positif bagi tercapainya tujuan komunikasi sehingga 

komunikan berprilaku sesuai kehendak komunikator. Etos good sense 

mewajibkan komunikator untuk memiliki intelektualitas yang bagus dalam 

arti cepat dalam memahami, tajam dalam menganalisis dan jelas dalam 

menyampaikan. Etos good moral character menghendaki komunikator 

untuk memiliki karakter moral yang baik.
14
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b. Relationship 

  Relationship adalah kemampuan humas dalam membangun 

hubungan yang posistif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik 

internal maupun eksternal. Juga berupaya membina hubungan yang positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.  

c. Back up management 

  Dalam hal ini praktisi humas sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan, seperti: manajemen pemasaran, 

promosi, operasional, personalia dan lainnya untuk mencapai tujuan 

bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan perusahaan maupun 

organisasi. 

d. Good Image Maker 

  Dalam hal ini humas dituntut untuk mampu menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi 

tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam melaksanakan 

manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik 

lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.
15

 

2. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

  Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai “ suatu proses interksi sosial 

dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial 

untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.
16

 

  Menurut Nasution Zulkarnain mengemukakan sosialisasi adalah, proses 

sosiopsikologis yang dijalani setiap orang yang berlangsung seumur hidup dalam 
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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.
17

 

 

b. Tujuan Sosialisasi 

 Tujuan sosialisasi secara esensial adalah untuk dapat mengantarkan 

generasi muda pada kebutuhan dan tuntutan untuk dapat terus bertahan hidup 

dibidang fisik maupun sosial budaya (Stephan & Stephan, 1990). Dalam konteks 

fisik, proses sosialisasi harus dapat membekali generasi muda dengan 

kemmapuan-kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologi dasar 

yang diperlukan untuk terus hidup dalam lingkungan fisik mereka.
18

 

  Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi memiliki beberaapa tujuan, yaitu: 

1) Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan bagi individu pada masa 

kehidupannya kelak. 

2) Memberikan bekal kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif 

mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara. 

3) Mengendalikan fungsi-fungsi organik melului latihan-latihan mawas diri 

yang tepat. 

4) Membiasakan diri individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang 

ada pada masyarakat. 

5) Membentuk sistem prilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh 

watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap suatu 

pengalaman menuju proses pendewasaan (menurut Astrid Susanto).
19
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c. Bentuk sosialisasi 

1) Sosialisasi primer 

 Sosialisasi primer adalah salah satu proses sosialisasi yang 

mengedepankan dan memperkenalkan suatu bentuk kepada masyarakat 

dengan tujuan untuk diketahui identitas dan keberadaannya. 

 

2) Sosialisasi sekunder 

 Sosialisasi sekundrer adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah 

sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu 

dalam masyrakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan sesosialisasi. 

Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi identitas diri yang baru. 

Sedangkan didalam proses desosialisasi, seseorang mengalami “pencabutan” 

identitas diri yang lama.
20

 

 

d. Tipe sosialisasi 

 Setiap kelompok masyarakat memiliki standar dan nilai yang bebeda-beda. 

Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. 

 Ada dua tipe sosialisasi, diantaranta sebagai berikut: 

1) Formal 

   Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang 

berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. 

 

2) Informal 

  Sosialisai ini terdapat didalam masyarakat atau dalam pergaulan 

yang bersifat kekeluargaan, seperti diantara teman, sahabat, sesama anggota 

klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarkat baik 

sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah pada 

pertumbuhan pribadi humas agar sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku dii lingkungannya. 
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  Didalam lingkungan formal seperti di lembaga, perusahaan, atau khalayak 

seorang humas berinteraksi dengan pihak-pihak tersebut. Dalam interaksi tersebut 

ia mengalami proses sosialisasi. Humas akan disadarkan tentang peranan apa yang 

harus ia lakukan. Humas juga diharapkan untuk mempunyai kesadaran dalam 

dirinya untuk menilai diri sendiri. Meskipun proses soisalisi dipisahkan secara 

formal dan informal. Namun hasilnya sangat sulit dipisahkan karena individu 

biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.
21

 

 

e. Tahapan Sosialisasi 

 Dalam sosialiasi terdapat proses-proses yang menurut George Hubert 

Mead menyatakan bahwa sosialisasi dapat dibedakan melalui tahapan berikut ini: 

1) Tahapan Persiapan (preparatory stage) 

   Tahapan ini di mulai sejak dilahirkan, saat seorang anak 

mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga 

anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap 

ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan 

dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam 

masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. 

 

2) Tahap Meniru (play stage) 

  Tahap ini ditandai seorang anak meniru peran-peran yang 

dilakukan orang dewasa. Dengan kata lain, kemampuan untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap 

ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang 

jumlahnya banyak telah juga mulai terbentuk. 

 

 

 

3) Tahap siap bertindak (game stage) 
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  Pada tahap peniruan mulai berkurang dan tergantikan oleh peran 

yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesabaran. 

Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, 

sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-

sama. 

Pada tahap ini individu mulai berhubungan dengan temanteman 

sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya 

secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai 

menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. 

4) Tahap penerimaan norma kolektif (generelized stage) 

  Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa  dan telah menjadi 

warga masyarakat sepenuhnya. Manusia dewasa menyadari pentingnya 

peraturan, kemampuan bekerja sama,  bahkan dengan orang lain yang 

tidak dikenalnya. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah 

menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Dalam tahap ini, 

individu dinilai sudah mencapai tahap kematangan untuk siap terjun dalam 

kehidupan masyarakat.  

  Dari proses sosialisasi seseorang menjadi mengerti bagaimana ia 

harus bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan 

budayanya, serta dari keadaan belum mengerti atau belum tersosialisasi, 

akan menjadi manusia bermasyarakat dan beradab. 

  Kepribadian melalui proses sosialisasi dapat terbentuk di mana 

keperibadian itu merupakan suatu komponen penyebab atau pemberi 

warna dari wujud tingkah laku sosial manusia. 

 

f. Media Sosialisasi 

 Sosialisasi tidak akan berjalan jika tidak ada peran media sosisalisasi. 

Adapun media sosialisasi yang otomatis memiliki peran tersebut adalah 

lembaga sosial. Lembaga sosial adalah alat yang berguna untuk melakukan 

serangkaian peran menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Lembaga 
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sosial tersebut adalah keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, media 

massa, lembaga keagamaan, lingkungan sosial. Antara lembaga satu dan 

lembaga sosial lainnya dalam kehidupan sosial tidaklah berdiri sendiri, 

melainkan saling tersosial. Lembaga-lembaga yang saling berhubungan 

tersebut memerankan sebagai agen sosialisasi atau media sosialisasi. Beberapa 

agen sosialisasi yaitu: 

1) Keluarga 

    Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya 

terhadap proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan 

keluarga tertuju pada keinginan orang tua untuk memotivasi kepada anak 

agar mempelajari pola perilaku yang diajarkan keluarganya. 

 

2) Kelompok 

  Kepribadian masyarakat sangat memiliki hubungan dengan tipe 

kelompok dimana individu tersebut berada. Misalnya kelompok 

masyarakat modern memiliki kultur yang heterogen tentunnya berbeda 

dengan kelompok masyarakat tradisional yang cenderung memiliki kultur 

yang homogen. Kepribadian masyarakat modern cenderung lebih bersifat 

luwes dlaam menerima setiap perubahan kultural, sedangkan kelompok 

masyarakat tradisional biasanya lebih bersifat konservatif. 

  

3) Lingkungan Pendidikan 

  Lembaga pendidikan adalah lembaga yang diciptakan oleh 

pemerintah untuk mendidik anak-anak sebagai langkah untuk 

mempersiapkan potensi anak dalam rangka membangun negara. Dalam 

lingkungan pendidikan, sosialisasi lebih diarahkan pada penanaman ilmu 

pengetahuan, teknologi dan moralitas. 

 

4) Keagamaan 



 

 

22 
 

  Agama sebagai slaah satu lembaga sosial, sebab dalam ajaran 

agama, manusia diharuskan hidup dalam keteraturan sosial dan terdapat 

norma-norma yang harus dipatuhi. 

 

5) Lingkungan Sosial 

  Yang di maksud dengan lingkungan sosial adalah tenpat atau 

suasana dimana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya, seperti 

lingkungan kerja, lingkungan RT, lingkungan pendidikan, lingkungan 

pesantren da lainnya. Di lingkungan manapun seseorang pasti akan 

tersosialisasi dengan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. 

 

6) Media Massa 

  Melalui media massa seperti koran, radio, televisi, majalah, tabloit, 

internet berbagai hal dapat disosialisasikan (disebarluaskan). Informasi 

kebijakan publik dapat disosialisasikan lewat media massa.
22

 

 

3. Program Penghijauan 

 Program penghijauan merupakan salah satu program yang dijalankan oleh 

pemerintah Kabupaten Siak melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH), masyarakat 

dan semua sekolah yang ada di Kabupaten Siak. 

 Peran yang dilakukan humas pemerintah Kabupaten Siak dalam program 

penghijauan merupakan hal yang baik dengan berusaha untuk menjadikan 

kabupaten Siak yang indah, bersih dan teduh, ini membuat kenyamanan bagi kita 

bersama. Hanya saja masyarakat dapat untuk bertindak dalam menjaga 

lingkungan hidup dan bersih. 

 Pemerintah tidak dapat hanya sebatas mengimbau mengenai kebersihan 

lingkungan. Tapi, peran pemerintah lebih dari itu. Mulai dari memberikan contoh 

langsung dengan terjun ke lingkungan masyarakat melalui sosialisasi program 

penghijauan dan tindakan nyata dengan penyediaan area pembuangan sampah, 

aturan tentang kebersihan dan lain sebagainya. 

                                                             
 22 Ibid, hlm 182. 
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 Melalui kerjsama yang baik dan saling mendukung, tentu akan 

memunculkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih akan tampak 

ringan dan mudah diwujudkan dalam waktu singkat. Pengaruh kehidupan 

di lingkungan masyarakat dengan kebersihan yang terjagapun akan dapat 

segera dirasakan secara langsung. Selain itu ulasan ini pun juga akan 

membantu memberikan gambaran mengenai beberapa langkah untuk 

menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga. Cara ini 

termasuk cara yang mudah untuk dilakukan secara bersama antara 

individu, masyarakat hingga pemerintah. 
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B. Kajian Terdahulu 

 Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya yaitu “Aktivitas Public Relations Pt. Surya Citrra Televisi Dalam 

Sosialisasi Logo Baru. (Periode Sosialisasi Januari 2005)” yang di teliti oleh 

Vonny Sity Hanifah Rumusan Masalah: Mengapa  Aktivitas Public Relations PT. 

Surya Citra Televisi dalam Sosialisasi Logo Baru. (Periode Sosialisasi Jannuari 

2005)” dalam penilitian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis data deskriptif triangulasi 

dan wawancara mendalam. 

  Informan dalam penelitian tersebut melibatkan Bapak Budi Darmawan, 

selaku Senior Manager Public Relations, Wahyu Setiawan, selaku perwakilan dari 

media massa (Surat Kabar Koran TEMPO) dan Dian Permadi, selaku perwakilan 

dari infotainment (Cek & Ricek). 

 Dalam kajian ini  teknik penyampaian sosialisasi yaitu dengan menyusun 

bahan yang akan diberikan kepada pers dalam bentuk CD mengenai perubahan 

logo baru, kemudian disosialisasikan melalui jumpa pers (Press Conference). 

 Hasil  dari peneletian tersebut yaitu dapat memberikan nuansa baru dan 

dapat diterima Oleh Pemirsa. PT. Surya Citra Televisi dalam bidang 

broadcasting, untuk dapat memberikan informasi kepada khalayak umum internal 

maupun eksternal, serta sebagai salah satu upaya public relations dalam 

mensosialisasikan dan mengkomunikasikan logo baru. Namun fungsi PT. Surya 

Citra Televisi dalam bidang broadcasting, harus memberikan perubahan sehingga 

khalayak tidak bosan dengan penampilan logo baru SCTV.
23
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 Kajian terdahulu dari skripsi Sosialisasi Humas Bank Indonesia Pada 

Program Akselerasi Pengembangan Perbankan  Syariah  Periode (2007-

2008)  yang di teliti oleh Bintari Santi. 

 Rumusan Masalah: “Bagaimana Sosialisasi Humas Bank Indonesia pada 

Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah”? dengan menggunakan 

metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dan observasi. 

  Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak M. Jufrin selaku Staf Ahli Biro 

Humas Bank Indonesia, Miftakhul Khoiri selaku Direktorat bagian Akselarasi 

bagian pengembangan syariah, perwakilan media bapak Iqbal dari media 

TransTV, dan masyarakat ibuk Endah Herawati. 

 Dalam penelitian ini metode sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi 

program akselerasi pengembangan perbankan syriah, seperti dengan adanya 

lokakarya, diskusi interakti dimedia massa, penyuluhan, iklan, spanduk, vidio. 

 Hasil penelitian tersebut “Program akselerasi pengembangan perbankan 

syariah tersebut masih belum efektif, dikarenakan khalayak yang seharusnya 

mengetahui pola pemasaran produk syariah tidak bisa lagi dilakukan secara 

konservatif.
24

 

 Dalam  jurnal  yang ditulis oleh Ardelia Devy Pratami dengan judul 

“Peran Humas Dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah (Studi Peran Humas 

Dalam Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah (Pp)  No. 46/2013 

Mengenai Pemberlakuan Pajak Ukm  Di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Kota Surakarta) “.  

 Rumusan Masalah: Bagaimana peran humas di bidang Penyuluhan, 

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Tengah II Kota Surakarta dalam rangka melakukan 

sosialisasi dan penyuluhan kebijakan baru PP No. 46/2013 tentang pemberlakuan 
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pajak UKM?. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dimana 

studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam 

mengenai potret dengan masalah yang bersifat aktual secara sistematis, faktual 

dan cermat diiringi dengan interpretasi rasional. 

 Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 

sumber pertama secara langsung yakni pegawai bidang P2 Humas Kanwil dan 

beberapa pelaku usaha mikro kecil menengah yang menjadi sasaran. Data 

sekunder atau penunjang yang digunakan berupa buku – buku, jurnal, dan 

pemberitaan terkait PP No. 46/2013 dari berbagai sumber. 

 Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan  bahwa peran UMKM sangat 

signifikan dan secara nyata mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

perekonomian nasional. Lain halnya dari sisi perpajakan, kontribusi yang 

diberikan oleh UMKM terhadap penerimaan pajak hanya sekitar 0,5% dari total 

penerimaan pajak. Oleh karena itu, pada akhirnya dilakukan ekstensifikasi 

penggalian potensi perpajakan yang mulai melirik pada sektor usaha mikro kecil 

dan menengah (umkm).  

 Sosialisasi dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah: 

pertama, Menjalin kerjasama dengan Asosiasi (notabene merupakan wadah yang 

menaungi pelaku usaha terkait) sebagai sasaran kebijakan. Diantaranya yakni: 

HIPMI, Kadin, IAI, PMS, serta Kampus – Kampus.  Kedua, sosialisasi melalui 

konvergensi media : Media Elektronik (Radio dan Televisi berupa 

dialog/talkshow); Media Cetak (Surat Kabar berupa Iklan, Press Release dan 

Pengumuman); Media Luar Ruang berupa spanduk, banner / x-banner, leaflet, 

booklet, merchandise.  

 Ketiga, menjalankan pendekatan kemasyarakatan yakni Pajak Go Clean, 

Tax Goes To School, Tax Road Show, Press Release dan Media gathering serta 

Takjil on The Road.  

 Langkah terakhir adalah melaksanakan program penyuluhan langsung 

dengan meletakkan fokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro 
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kecil menengah (umkm) di Indonesia, khususnya dalam lingkup kerja Kanwil DJP 

Jateng II yakni wilayah Jawa Tengah bagian selatan seperti yang terbalut pada 

program Diskusi (face to face), Seminar UMKM, Pajak Masuk Desa, Pajak 

Masuk Pasar (Gerebeg Pasar) dan Lokalatih. 
25

 

 Kajian terdahulu didalam  jurnal Frizki Yulianti Nurnisya, S.Ip,M.Si dan 

Badhianty Nurjanah, S.Sos, M.Si yang berjudul “Peran Humas Pemerintahan 

Kota Yogyakarta  Dalam Sosialisasi Tagline “Jogja Istimewa” dengan tujuan 

untuk mengetahaui bagaimana peran humas Pemerintahan Kota Yogyakarta 

dalam mensosialisasikan tagline “jogja istimewa” sebagai branding Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan tehnik 

pengumpulan data menggunakan data primer yakni wawancara kepada informan 

terkait yang dipilih secara purposive demi memenuhi kebutuhan penelitian, 

sedangkan data sekunder yakni menggunakan teknik studi pustaka dan 

dokumentasi guna mengkonfirmasi dan memperkuat data untuk dianalisis. 

 Informan dari penelitian tersebut yaitu Tri Hastono MM selaku Kepala 

Humas Pemkot Yogya, Ec Sukarmi MM selaku Humas Sekda Provinsi DIY, dan  

Anton Wahyu Prihartono M.Si selaku Pemimpin redaksi Harian Jogja. 

 Teknik penyampaian sosialisasi yaitu melakukan sosialialisasi kepada 

masyarakat kota Yogyakarta menggunakan berbagai media komunikasi 

konvensional diantaranya dengan pemasangan baliho di beberapa titik di Kota 

Yogyakarta, melakukan jumpa pers dengan media lokal seperti SKH Kedaulatan 

Rakyat, SKH Harian Jogja, SKH Tribun, ,termasuk mengadakan talkshow 

bekerjasama dengan TVRI Jogja , Jogja TV, ADI TV dan RRI serta bekerjasama 

dengan komunitas “Sego Gurih” yang merupakan komunitas budaya lokal kota 

Yogyakarta untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas terkait dengan 

perubahan branding “jogja istimewa.” 

  Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa peran  Humas 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sosialisasi tagline baru kota Yogyakarta, 
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 Ardelia Devy Pratami, Peran Humas Dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah (Studi Peran 

Humas Dalam Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah (Pp) No. 46/2013 Mengenai Pemberlakuan 

Pajak Ukm  Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Kota Surakarta).( Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret.2014). 
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hanya sebagai pelaksana/implementator saja untuk memperkenalkan adanya 

branding baru kota Yogyakarta saja tetapi tidak dilibatkan secara langsung.
26

 

 

 Kajian terdahulu dari jurnal yang Tulis oleh Verida Indri S dan Muslikhah 

Dwihartanti yang berjudul “ Pelaksanaan Public Relation Dalam Sosialisasi 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Gunung Kidul Yogyakarta”  bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Pelaksanaan Public Relations dalam Sosialisasi Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketanagakerjaan Gunungkidul Yogyakarta.  

 Menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

Pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan. Informan penelitian ini adalah Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan, Bidang Pemasaran, dan staff. 

 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan public relations 

dalam sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Gunungkidul Yogyakarta secara keseluruhan sudah dilakukan 

namun belum berjalan optimal. Penyebaran informasi dilakukan baik secara 

langsung meliputi kegiatan sosialisasi dan presentasi maupun menggunakan 

media (online, pers, dan cetak) sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat, 

namun pengembangan di media online kurang dimanfaatkan . Kerjasama dengan 

media massa baru sebatas pada media cetak belum merangkul stasiun televisi 

maupun radio lokal setempat.
27

   

 Pada kegiatan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Gunung Kidul Yogyakarta kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut 

bekerjasama dengan media, meskipun baru sebatas media cetak lokal (Tribun 

Jogja, Kedaulatan Rakyat, Sorot Gunungkidul dan Gunungkidul Post), melakukan 
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presentasi ke perusahaan-perusahaan, lembaga pemerintah, dan tenaga kerja 

langsung. 

 Dalam jurnal yang ditulis oleh Riel Yandi Putra Noor Efni Salam  “Fungsi  

Public Relations Dalam Mensosialisasikan  Budaya Perusahaan Di Hotel The 

Premiere Pekanbaru” .  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti memilih 

informan melalui teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Dimana 

teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan dari perusahaan dan 

Subjek dalam penelitian ini, antara lain adalah Public Relations Manager, HRD 

Manager, HRD Officer, dan beberapa karyawan lainnya. 

 Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Analisis 

Interaktif Miles dan Huberman dengan menggunakan komponen reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta pengujian kesimpulan. Sedangkan 

teknik pemeriksaan keabsahan data melalui perpanjangan keikutsertaan dan 

triangulasi.  

 Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Hotel The Premiere 

Pekanbaru memiliki lima nilai dasar budaya perusahan yang berusaha ditanamkan 

dalam tubuh perusahan. Nilai-nilai tersebut meliputi Integrity, Professional, Team 

Work, Innovative, Helpful & Friendly. Teknik penyampaian sosialisasi yang 

dilakukan oleh Humas Hotel Premiere Pekanbaru yaitu dengan melakukan 

Departemen Meeting atau rapat bulanan, kedua Informal Networks, One-on-one 

Communication,  dan Executive Coaching. Fungsi public relations Hotel The 

Premiere Pekanbaru berperan strategis dalam mendukung keberhasilan sosialisasi 

budaya perusahaan. Melalui kegiatan sosialisasi Diharapkan untuk menanamkan 

dan memberikan pemahaman nilai-nilai budaya perusahaan kepada staf/karyawan, 

sehingga akan tumbuh kreativitas dan kegiatan inovatif yang berdampak pada 

tingginya kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
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C. Kerangka Pikir 

 Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur seorang individu/ 

sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu 

program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. 

 Fungsi humas dalam pemerintahan pada dasarnya bersifat non politis. 

Partai-partai politik membentuk bagian humas untuk mempublikasikan atau 

mempromosikan garis-garis kebijakan partai dan calon-calon mereka. Humas di 

dalam pemerintahan mempunyai dua tugas yaitu memberikan informasi secara 

teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, hasil-hasil kerja pemerintah, serta juga 

menginformasikan dan  kedua memberikan pengertian kepada masyarakat tentang 

perundang-undangan, peraturan serta segala sesuatu yang mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari warga negara 

 Kabupaten siak memiliki sebuah program penghijauan sebagai salah satu 

wujud untuk menciptakan lingkungan yang bersih, asri, hijau dan sehat. Agar 

program tersebut diketahui publik, maka program tersebut harus disosialisasikan. 

 Adapun ruang lingkup kajian peran humas menurut Rosady Ruslan dalam 

fokus kajian ini meliputi peran Humas sebagai: 

a. Komunikator, humas menjadi komunikator atau penyampai informasi 

kepada khalayak baik secara langsung maupun melalui berbagai media. 

b. Relationship, yaitu humas mampu menjalin dan membangun hubungan yang 

baik antara lembaga yang diwakilinya dengan lembaga lainnya ataupun 

publik internal dan eksternal untuk memperoleh kepercayaan, dukungan dan 

kerja sama yang baik.  

c. Back Up Management yaitu sebagai pendukung atau penunjang kegiatan 

lainnya seperti kegiatan promosi, operasional, dan lain sebagainya.  

d.  Image Maker yaitu humas dituntut untuk menciptakan citra yang baik baik 

organisasi, karena citra yang baik merupakan tujuan utama yang harus 

dijalankan. 
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 Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang peran humas pemerintah 

Kabupaten Siak dalam mensosialisasikan program penhijauan di Kabupaten Siak 

dapat dilihat dari Skema Diagram berikut ini 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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