
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Informasi sangat akrab didengar oleh orang-orang baik di sebuah 

perusahaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Istilah informasi sendiri dapat 

diartikan sebagai pesan yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain 

menyangkut sesuatu hal yang dianggap penting. Sedangkan ada menurut bahasa 

Prancis informasi merupakan ide atau gagasan yang harus disampaikan. 

Pada sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, informasi sangat akrab 

dan mudah ditemui. Hal ini dikarenakan pada setiap perusahaan atau instansi 

selalu memiliki bagian informasi yang menjadi penghubung antara perusahaan 

dengan publicnya. Fungsi bagian informasi sendiri adalah sebagai tempat bertanya 

atau mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. 

Informasi merupakan bagian dari tugas seorang humas di sebuah 

perusahaan atau instansi. Informasi akan semakin baik ketika informasi didapat 

dari humas. Di setiap perusahaan atau instansi pasti memiliki seorang humas baik 

yang dipegang perorangan atau dalam satu divisi khusus kehumasan. Humas 

merupakan suatu yang urgen dalam organisasi atau lembaga yang difungsikan 

untuk memajukan baik secara intern ataupun ekstern sesuai dengan tujuan 

manajemen suatu perusahaan atau lembaga pemerintah. Dengan humas inilah 

suatu organisasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan/lembaga pemerintah ataupun kepada khalayak sehingga dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

 Proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya dengan 

menggunakan komunikasi yang baik dan efektif agar tercapai pemahaman dan 

tujuan yang sama. Penyampaian informasi kepada masyarakat tidak terlepas dari 

pengaruh dari seorang humas yang memiliki peranan sebagai penyampai 
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informasi kepada publik, dan menjelaskan lebih dalam tentang masalah atau 

situasi yang berhubungan dengan perusahaan atau instansi. 

 Pelaksana fungsi humas di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru 

harus dapat menyelesaikan visi dan misi dalam menyampaikan informasi kepada 

publiknya. Secara umum fungsi humas di Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang 

oleh seorang hakim. 

 Proses pengelolaan informasi, Pranata Humas harus sudah mulai 

membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik 

(masyarakat) untuk dapat diakses, kecuali terhadap informasi yang memang 

berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 

2008) dikecualikan. Akan tetapi  penulis melihat peran yang dijalankan seorang 

humas sebagai pemberi informasi belum efektif. 

 Pada penelitian ini, peneliti melihat tidak adanya pelaksanaan fungsi 

humas di Pengadilan Agama. Walaupun pengadilan Agama memiliki humas yang 

dipegang oleh seorang hakim, tetapi pelaksanaannya tidak seperti teorinya. Humas 

pengadilan Agama hanya sebatas pemberi informasi kepada pers terkait masalah 

yang terjadi yang berhubungan dengan Pengadilan Agama, padahal Humas juga 

memiliki tugas pemberi informasi kepada public atau masyarakat umum terkait 

dalam hal perkara. 

 Dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan saat melaksanakan kegiatan 

magang,maka terlihat pemberian informasi yang tidak jelas menjadi salah satu 

bukti penerapan fungsi humas yang tidak berjalan sesuai dengan 

fungsinya.Padahal salah satu fungsi humas adalah memeberikan informasi kepada 

publiknya baik terkait dengan perkara ataupun dengan Pengadilan Agama itu 

sendiri.Melihat dari penenarapan fungsi humas yang tidak sesuai membuat 

peningkatan pemberian informasi di Pengadilan Agama juga tidak mengalami 

peningkatan. 

 Selain itu pemanfaatan bagian informasi yang tidak maksimal juga 

menjadi bagian yang membuat fungsi humas tidak berjalan.Bagian Infomasi 

hanya di isi oleh satu orang pegawai untuk melayani masyarakat atau public 

ketika membutuhkan informasi.Tetapi pegawai yang diletakkan di bagian 
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informasi tidak memahami keseluruhan dari Pengadilan Agama.Padahal sebagai 

bagian informasi harus lebih mengetahui tentang bagian Pengadilan ataupun 

persyaratan sidang. 

 Permasalahan informasi ini juga terlihat ketika berjalannya sidang, 

banyaknya para tergugat yang salah dalam memasukkan berkas 

perkara.Kebanyakan dari kesalahan ini dikarenakan informasi yang didapat sangat 

minim, sehingga masyarakat yang mengajukan perkara akan rugi dari segi biaya 

karena harus memasukkan gugatan baru lagi.Ini membuktikan bahwa ada pun 

informasi tetapi tidak dapat menyebarkan informasi kepada public.  

Pemanfaatan fasilitas informasi yang tidak maksimal menjadi bukti bahwa 

penerapan fungsi belum berjalan.Fasilitas yang dimaksud adalah seperti media 

online dari pengadilan atau pun papan pengumuman yang dapat digunakan untuk 

memberikan informasi.Tetapi penulis melihat pemanfaatan fasilitas ini belum 

dimanfaatkan oleh seoang humas. 

 Pemberian dan penyebaran informasi merupakan tugas dari seorang humas 

di Pengadilan Agama Pekanbaru bukan hanya kepada pers tetapi juga kepada 

public yaitu masyarakat. Humas juga harus memanfaatkan fasilitas informasi yang 

ada sehingga humas dapan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi 

informasi. 

 Berangkat dari permasalahan yang timbul di latar belakang, maka penulis 

tertarik ingin melakukan penelitiandalam benuk skripsi dengan judul: 

“PENERAPAN FUNGSI HUMAS DALAM MENINGKATKAN 

INFORMASI PUBLIC PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU” 

 

B.Alasan Memilih Judul 

1. Ketertarikan penulis dalam meneliti penerapan fungsi humas yang 

dijalankan oleh seorang hakim yang berperan juga sebagai humas dalam 

memberikan informasi tanpa staf khusus kehumasan. 

2. Belum maksimalnya fungsi humas yang dijalankan oleh humas Pengadilan 

Agama Pekanbaru 
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3. Pengadillan Agama Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang 

berkaitan dengan pelayanan, dan salah satunya adalah informasi yang 

menjadi tugas dari seorang humas. 

C.Penegasan Istilah  

1. Penerapan fungsi humas merupakan bentuk dari menerapkan atau 

mempraktekkan teori tentang fungsi atau kegunaan humas sebagai langkah 

dalam melaksanakan kegiatan humas. 

2.  Pengadilan Agama Pekanbaru adalah adalah pengadilan tingkat pertama 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 

yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota
1
.Pengadilan Agama 

merupakan sebuah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai 

pelayanan masyarakat terkait dengan perceraian,harta warisan maupun hak 

asuh anak yang disebuat dengan hukum perdata. 

3. Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, atau berita. Informasi 

sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang.Dalam hal ini 

merupakan informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

4. Publik adalah sejumlah orang, yang dalam kesempatan tertentu, ditempat 

tertentu, akan berkomunikasi dengan kita. 

5. Informasi publik dalam penelitian ini adalah informasi yang ditujukan 

untuk public yang memiliki kepentingan dengan Pengadilan Agama 

Pekanbaru. Kepentingan ini meliputi informasi mengenai perkara, jalannya 

sidang dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengadilan 

Agama Pekanbaru. 

 

C.Rumusan Masalah 

Pada Penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang 

dapar dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan fungsi humas Pengadilan Agama Pekanbaru dalam 

peningkatan pemberian informasi kepada masyarakat? 

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_tingkat_pertama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota


 5 

2. Apa factor penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan 

fungsi  humas di Pengadilan Agama Pekanbaru? 

 

E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan fungsi dan tugas humas di Pengadilan 

Agama Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada publiknya 

b. Untuk mengetahui factor penghambat yang dihadapi humas 

Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga tidak terlaksana dengan baik 

fungsi dan tugas humas. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis 

1. Sebagai langkah awal peneliti dalam mengembangkan teori yang 

selama ini telah dipelajari khusunya dalam bidang humas 

2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan ilmu dan mengkaji lebih dalam tentang ilmu 

komunikasi terutama yang berkaitan dengan bidang humas. 

3. Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

pada jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Secara Praktis 

1. Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga tempat 

dilakukan penelitian terutama humas Pengadilan Agama Pekanbaru 

2. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama 

perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

dalam dunia humas. 

3. Peneliti dapat melihat secara langsung dunia humas yang ada di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

 



 6 

F.Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah,alasan memili judul 

,penegasan istilah,rumusan masalah dan sistematika penulisan 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

pikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Menjelaskan tentang 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 Perusahaan 

Menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

BAB V : Hasil Penelitian  dan Pembahasan 

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : Penutup 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari 

hasil penelitian. 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


