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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih 

baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat 

mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, 

juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri 

mereka sendiri. Pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, di mana ide-

ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan 

per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang 

lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah 

modernisasi pada tingkat sistem sosial . 

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang 

luas dalam suatu masyarakat untuk kemajuan sosial dan materiil (termasuk 

bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) bagi 

mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap 

lingkungan mereka. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang 

bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat, 

tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha 

melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan me  

njadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. 

Dengan jumlah penduduk yang pesat dan kemajuan teknologi pada saat 

sekarang ini, perkembangan pembangunan merupakan tugas yang penting bagi 

pemerintah untuk menjadikan kota yang maju dan modern. Tugas dari 

pemerintahan kota Pekanbaru adalah mengoptimalkan pelayanan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang efektif, efisien dan profesional. 
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Pembangunan masyarakat dirumuskan sebagai suatu proses melalui usaha 

dan prakasa masyarakat sendiri ataupun kagiatan pemerintah dalam rangka 

memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
1
 

Daerah dinilai maju atau berkembangnya dilihat dari pembangunan yang ada 

untuk proses perubahan yang terencana, membangkitkan masyarakat dari 

kemiskinan dan tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran 

dan ketidakadilan. Pemerintahan daerah tentu tidak bekerja sendiri dalam 

melaksanakan tugas, ada peran humas dalam melaksananakan kagiatan dari 

pemerintahan kota.
2
  

Lembaga-lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 

dilengkapi dengan bagian humas untuk mengelola informasi dan opini publik. 

Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya dan 

opini publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan pengambilan 

keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya.
3
 

Humas pemerintah bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi 

yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, agar masyarakat mengetahui 

segala bentuk kegiatan dan program yang direncanakan oleh pemerintah kota 

Pekanbaru. 

Humas pemerintah kota Pekanbaru sangat berperan penting dalam 

menyebarluaskankan informasi pembangunan kepada masyarakat karena Humas 

merupakan komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam 

hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dia 

juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan 

organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik 

tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung 

dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 
4
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Mengapa masyarakat perlu diberi informasi tentang pembangunan ? atau, 

apakah perlunya keterangan mengenai pembangunan disebarluaskan keseluruh 

penjuru masyarakat ? mengapa tidak cukup sekedar diketahui pemilik proyek, pak 

lurah dan orang-orang tertentu saja? Jawabnya, karena pembangunan pada 

pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Kalau 

masyarakat tidak tahu yang sedang  dibangun adalah untuk keperluan mereka 

sendiri, bisa-bisa mereka tidak perduli. Malah ada kemungkinan timbul salah 

sangka, bahwa yang sedang dibangun adalah milik seseorang dan bukan untuk 

keperluan bersama.
5
  

Dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat tentang 

pembangunan daerah yang dilakukan oleh humas pemerintahan kota Pekanbaru, 

bukanlah semata-mata hanya sebatas agar masyarakat tahu, akan tetapi lebih dari 

itu, humas pemerintahan kota Pekanbaru harus lebih gencar mengadakan 

pendekatan persuasif sebagai langkah strategi untuk menimbulkan dan 

membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat berpatisipasi dalam 

pembangunan.  

Partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan, karena tanpa adanya peran serta masyarakat pembangunan tidak 

bisa berjalan dengan baik. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui 

program pembangunan dari pemerintah, karena itu pejabat pemerintah 

mempunyai tanggung jawab guna membarikan penjelasan kepada masyarakat, 

selain itu ada kebutuhan bagi  pemerintah untuk menerima masukan dari 

masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh 

partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi 

demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian 

kesatuan positif. 
6
 

Dalam hal ini tugas Humas pemerintah kota Pekanbaru untuk 

menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat dapat 
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menggunakan media cetak maupun media elektronik serta melalui media siber. 

Bahkan melalui spanduk maupun papan pengumuman lainnya. 

Dari yang terlihat dilapangan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui bentuk pembangunan atau program pembangunan dari pemerintah. 

Seharusnya pihak pemerintah harus lebih gencar dalam memberikan informasi 

dan pemahaman pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

termotisivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena partisipasi 

masyarakat menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pembangunan pada suatu 

daerah atau pemerintahan. 

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui semua program dan 

kebijakan dari pemerintah dan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 

menyebarluaskan program dan kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan 

bersama agar masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam setiap program, baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembangunan yang dimaksud 

penulis disini adalah pembangunan dalam bidang struktur dan infrastruktur yang 

menjadi tugas pokok pemerintah kota Pekanbaru.  

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ MANAJEMEN HUMAS PEMERINTAH KOTA 

PEKANBARU DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI 

PEMBANGUNAN KEPADA MASYARAKAT”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi 

pembangunan atau program pembangunan kota Pekanbaru. 

2. Humas merupakan bagian terpenting dalam setiap lembaga pemerintahan 

yang berfungsi untuk menjaga hubungan yang baik antara lembaga 

dengan masyarakat/ khalayak luas. 
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3. Penulis ingin mengetahui strategi apa saja yang dilakukan humas kota 

Pekanbaru dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada 

masyarakat. 

4. Dari segi waktu, dana dan tenaga penulis mampu melaksanakannya. 

 

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah berikut: 

1. Manajemen 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

operasioanal atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, 

pelaksanaannya adalah “managing” –pengelolaan-, sedang pelaksaannya disebut 

manager atau pengelola.
7
  

2. Humas 

Humas merupakan fungsi manajemen yang membantu menciptakan dan 

saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan serta kerjasama suatu 

organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani 

masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Humas membantu manajemen dalam 

penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. Humas secara efektif 

membantu manajemen memantau berbagai perubahan.
8
 

Menurut Harlow
9
 hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah 

antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung 

fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta 

pemenuhan kepentingan bersama. 

3. Menyebarluaskan 
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Yaitu menyiarkan (menyebarkan) kemana-mana; menjadikan merata.
10

 

4. Pembangunan 

Menurut Rogers dan Shoemaker
11

 pembangunan adalah suatu jenis perubahan 

sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk 

menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi 

melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. 

Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial. 

5. Informasi Pembangunan 

Informasi pembangunan adalah keterangan yang berisikan pesan tentang 

pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat 

berpartisipasi didalamnya mengingat sebagai kumpulan dari beberapa individu 

atau manusia. Sementara manusia sebagai objek maka ia perlu diperhitungkan 

untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan.
12

  

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Humas 

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi pembangunan 

Kepada Masyarakat ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen  

Humas pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi 

pembangunan kepada masyarakat . 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, 

antara lain: 
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a. Kegunaan Akademis 

Untuk menambah wawasan dan memperluaskan pengetahuan dalam 

bidang manajemen humas pemerintah kota Pekanbaru dalam 

menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan pihak humas pemerintah kota Pekanbaru 

dalam menyabarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis susun 

dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam pembahasan ini berisi tentang: Latar belakang, penegasan 

istilah, rumusan masalah , tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, 

Dalam pembahasan ini berisi tentang teori-teori manajemen humas 

juga menjelaskan tentang informasi pembangunan pemerintah kota 

Pekanbaru.    

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam pembahasan ini berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik 

analisa data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, 

Menggambarkan tentang sejarah pemerintah kota Pekanbaru, 

humas pemerintah kota Pekanbaru, tugas humas pemerintah kota 

Pekanbaru, kondisi humas pemerintah kota Pekanbaru. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan di kantor pemerintah kota Pekanbaru pada bagian humas. 
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BAB VI PENUTUP 

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dilapangan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


