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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya 

intraksi dan penyebaran  informasi,  mengenai  publikasi pembangunan  nasional  

melalui  kerjasama  dengan pihak pers, media  elektronik  ataupun  menggunakan  

media  tradisional  lainnya.  Keberadaan  unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) 

di sebuah instansi milik Pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan 

operasional, dalam upaya  menyebarluaskan  informasi  atau mempublikasikan 

kegiatan dan aktivitas  instansi  kepada  masyarakat.
1
 

   Keberadaan  unit  kehumasan di sebuah lembaga atau instansi milik 

Pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan oprasional dalam upaya 

menyebarluaskan   atau  mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansi 

bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupun 

kepada   masyarakat  luar  pada   umunya .
2
  

  Selain itu fungsi kehumasan dapat bertindak sebagai tanda bahaya yang 

berfungsi mendukung atau membantu pihak manajemen organisasi berjaga-jaga 

menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi terhadap organisasi, perusahaan 

maupun instansi Pemerintah. Mulai dari timbulnya isu berita negatif di berbagai 

media massa, meluasnya isu negatif yang kurang menguntungkan terhadap produk 

atau nama perusahaan yang sedang bermasalah hingga menurunya image, bahkan 

kehilangan image yang dapat menimbulkan resiko yang menyangkut krisis 

kepercayaan maupun krisis manajemen.
3
 

   Dalam pembentukan image Pemerintahan Daerah sangat penting, 

dikarenakan image Pemerintahan Daerah secara tidak langsung akan bembentuk 
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image lembaga secara keseluruhan. Oleh karena sangat diperlukan  kredibilitas  

humas Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan Daerah dalam usaha 

pembentukan image Pemerintahan secara keseluruhan. Ada tiga bagian yang 

sangat mendukung dalam aktivitas humas Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  

dalam  melakukan  aktivitasnya,  antara lain seperti bagian  pemberitaan,  bagian  

dokumentasi, bagian pemberitaan ini berfungsi sebagai menyiapkan rencana 

peliputan acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah dengan mengundang pers, dan 

juga menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan penerbitan 

buletin karyawan sebagai media penerangan intern. Adapun  bagian dokumentasi 

berperan sebagai menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, mencari, 

mengumpul dan menyaring serta mendata sesuai bidang tugas dan kegiatan 

Pemerintah Daerah.
4
 

  Peran humas itu sendiri di dalam lingkungan  Pemerintahan Daerah sangat 

penting dalam membangun image positif Daerah tersebut. Apalagi Pemerintah 

Daerah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasarakatan yang mendasar, 

yakni peningkatkan investasi guna agar mengurangi kemiskinan dan pengaguran 

dan juga berbagai bencana alam yang sering terjadi beberapa Daerah. 

  Demikian halnya dengan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, yang saat ini 

menjadi salah satu Daerah yang menjadi sorotan publik baik nasional ataupun 

internasional. Mengenai Pemberitaan pembakaran hutan dimana Pemerintahan 

Kabupaten Bengkalis diberitakan sebagai salah satu pendonor terbesar penyebab 

pemanasan global yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang telah terjadi setiap 

tahunya yang mengakibatkan buruknya image Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

di mata publik baik nasional maupun internasional dan juga berbagai persoalan  

perekonomian yang tidak setabil, prasarana proyek jalan yang tidak kunjung 

selesai dan prasarana listrik yang sering padam sehingga memicu kerisis 

kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkalis.Hal ini 

berpengaruh pada terbentuknya image yang kurang menguntungkan bagi 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
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  Kebijakan dan program Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, kurang 

disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebagian besar 

mendapatkan informasi dari media massa. Sering kali pemberitaan yang dimuat 

oleh media mass`a tersebut, tidak memaparkan secara jelas apa yang sebenarya 

kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara spesifik. 

Masyarakat itu sendiri hanya mengetahui sebagian kecil dari  informasi  yang 

cenderung  lebih memfokuskan kepada nilai anggaran akan tetapi tidak 

memaparkan secara jelas apa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
5
  

   Dalam penyampaian informasi  berupa program serta kebijakan Pemerintah  

Kabupaten Bengkalis  melalui bagian humas Sekretariat mengunakan media, rilis 

berupa pidato yang dibicarakan oleh Bupati Bengkalis, media luar ruang yang 

berupa baliho, dan wesite. Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 

menyampaikan informasi berupa program dan kebijakan Pemerintahan Kabupaten 

Bengkalis, dengan menggunakan pidato yang dibicarakan oleh Bupati, tidak dapat 

mencapai masyarakat Bengkalis secara keseluruhan. Pidato tersebut hanya di 

dengar oleh publik tertentu yang mengadakan pertemuan dengan Bupati, sehingga 

pidato yang disampaikan yang berisi informasi  pembangunan Daerah Bengkalis 

tidak dapat didengarkan oleh seluruh masarakat Bengkalis. 

 Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis  juga mengunakan media 

luar ruang yang berupa baliho yang bertujuan untuk menyampaikan informasi 

berupa kebijakan Pemerintah Bengkalis secara garis besar kepada masyarakat 

secara tidak langsung akan membangun image positif.  

  Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis lebih banyak mengunakan 

media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan 

membuat situs resmi Kabupaten Bengkalis yaitu :www.humas.bengkaliskab.go.id. 

Serta menjalin hubungan  kepada beberapa media masa, baik itu kepada media 

masa nasional maupun lokal. Dengan tujuan untuk mempermudah pemberian 

informasi kepada media massa yang berpos di Sekretariat Daerah Kabupaten 
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Bengkalis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah wartawan meliput mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati Bengkalis. 

 Aktivitas yang dilaksanakan oleh bagian Humas Daerah Kabupaten 

Bengkalis tentang Kebijakan dan program Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, 

kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebagian besar 

mendapatkan informasi dari media massa Akan tetapi dalam kenyatanya baliho 

yang sudah di buat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dimanfaatkan 

dengan baik sebagai media informasi.
6
 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara 

menyeluruh dan mendalam mengenai “Aktivitas Humas Sekretariat Daerah 

Bengkalis Dalam membangun Image Positif Pemerintahan Kabupaten 

Bengkalis” 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini sangat relevan dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

khususnya di jurusan Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation  

2. Permasalahan ini penting untuk dikemukakan untuk mengetahui bagaimana 

aktivitas Humas Sekeretariat Daerah Bengkalis dalam membangun image 

positif Kabupaten Bengkalis 

3. Sepengetahuan penulis bahwasanya judul ini belum ada yang mengadakan 

penelitian terhadap permasalahan ini, disamping penulis merasa mampu baik 

dari segi dana, waktu dan intelektual penulis. 
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C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahman dalam memahami penelitian ini, penulis 

mengemukakan ada penegasan istilah yang terdapat pada judul penelitian, yaitu:  

1. Aktivitas Humas  

Aktivitas humas adalah suatu kegiatan atau cara menciptakan hubungan 

yang harmonis antara pihak organisasi  dengan khlayak atau sasaran, dengan 

tujuan mempengaruhi dan menciptakan komunikasi dua arah yang 

favourable.indikatorya adalah bagaimana pihak yang melakukan aktivitas 

kehumasan diasumsikan yang pertama adalah sebagai perhubungantara 

organisasi dan publikya,kedua yang tujuanya untuk menciptakan pengetahuan 

dan pemahaman publik terhadap organisasi. Ketiga meneliti dan menafsirkan 

pendapat secara umum yang berkenaan dengan kegiatan dan kepentingan 

organisasi.
7
 

 

2 .Sekeretariat Daerah 

         Sekretariat Daerah (SEKDA) adalah unsur pembantu pimpinan 

Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). 

Sekretaris Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena 

kedudukannya sebagai pembina PNS di Daerahnya. Sekretaris Daerah dapat 

disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.
8
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3 . Image ( citra) positif 

          Image adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia kehumasan. Pengertian image itu sendiri 

abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan 

dari hasil penilaian baik atau buruk. Penilaian atau tanggapan masyarakat 

tersebut dapat berkaitan dengan timbulya rasa hormat (respek), kesan yang baik 

dan menguntungkan terhadap suatu image lembaga/ Pemerintah. Lebih lanjutya 

ruslan menyatakan" landasan image itu berakar dari " nilai-nilai kepercayaan" 

yang kongkrikya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau 

presepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah diberikan 

individu-indevidu tersebut tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau 

lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, yaitu sering 

dinamakan image (citra).
9
 

 

4 .Kabupaten Bengkalis 

          Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan 

wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini 

berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari 

Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara sungai Siak, 

sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota 

terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.
10

 

 

D.       Permasalahan 

1.  Identifikasi masalah 

   Setelah penulis menganalisa dari latar belakang diatas, maka Dapat 

dirumuskan  identifikasi masalah sebagai berikut: 
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Bagaimana Aktivitas Humas Sekretariat Daerah Bengkalis Dalam membangun 

Image Positif Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. 

 

2. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah 

sehingga penelitian ini terarah. Adapun batasan yang akan diteliti adalah Aktivitas 

Humas Sekretariat Daerah Bengkalis Dalam membangun Image Positif 

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. 

 

3. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas terlihat 

bahwa Pemerintahan Bengkalis tidak lepas dari sorotan masyarakat. Pemerintahan 

diharapkan dapat menunjukan image positif kepada masyarakat dan dalam 

pembentukan image Pemerintahan Bengkalis tersebut. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan merumuskan masalah yaitu: 

“Bagaimana Aktivitas Humas Sekretariat Daerah Bengkalis dalam membangun 

image positif Pemerintahan Kabupaten  Bengkalis?” 

 

E.   Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Humas 

Sekretariat Daerah Bengkalis dalam membentuk image positif Pemerintahan 

Kabupaten Bengkalis. 

 

2. Kegunaan penelitian 

Dalam hal ini penulis membagi kegunaan penelitian ini menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah : 

1) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pengaji 

masalah ilmu komunikasi khususnya di bidang konsentrasi hubungan 
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masarakat (PR) yang ingin meneliti masalah yang sama, dan sebagai 

bahan perbandingan. 

2) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menulis peroleh selama 

menjalin studi di Uin Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

kususnya dalam aktivitas  humas dalam pembentukan image pemerintah  

  

b. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah : 

1) Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak pemerintah 

Bengkalis mengenai aktivitas Humas dalam pembentukan image 

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. 

2) Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama menikuti 

perkuliahan. 

3) Penelitian ini berguna sebagai salah satu dalam penyelesaian tugas akhir 

dalam perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana SI di Uin Suska Riau, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

 

  F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika, merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk 

mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan isi skripsi. 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 ( enam) bagian, yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Alasan memilih judul, 

Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  : BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Dalam bab ini berisikan mengenai Kajian Teori, penelitian terdahulu, 

Konsep Oprasional dan Kerangka Berfikir. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, 

Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM, 

Berisi tentang Sejarah Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi, Arti 

Lambang Daerah, iklim, Topografi, Struktur Bagian Humas Kabupaten 

Bengkalis. 

 

BAB V  : HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian  dan Analisis Pembahasan 

 

BAB VI : PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


