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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data penelitian ini atau riset sering juga dideskripsikan sebagai suatu proses 

investigasi yang dilakukan dengan  aktif, untuk menjawab pertanyaan peneliti atau 

rumusan masalahnya, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan 

merevisi fakta-fakta. Dalam pelaksanaan penelitian  ini akan menghasilkan data-data 

berupa fakta yang berhubungan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Berikut 

adalah data yang dihasilkan peneliti yang diperoleh dari wawancara mengenai 

perencanaan binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota dalam mensosialisasikan 

pekanbaru sebagai kota bersih. 

1. Perencanaan Binmas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dalam 

Mensosialisasikan Pekanbaru Sebagai Kota Bersih 

Melakukan perencanaan untuk mensosialisasikan visi misi dinas kebersihan 

dan peramanan kota pekanbaru untuk mengubah mainsate atau kesadaran masyarakat 

adalah suatu proses pemberian informasi untuk menghasilkan perubahan 

pengetahuan, mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih baik dalam hal tidak 

membuang sampah di sembarang tempat, kegiatan dalam melakukan perencanaan 

yang sangat penting dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih. Sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesadaran atau mengubah mainsate masyarakat yang 

banyak membuang sampah di sembarang tempat. 
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Pada bab V ini akan menjelaskan bagaimana perencanaan binmas dinas 

kebersihan dan pertamanan kota dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota 

bersih. Penulis melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan 

penelitian ini dan mengetahui dengan jelas pelaksanaan binmas dinas kebersihan dan 

pertamanan kota dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih. Selain itu, 

komunikasi yang di lakukan dalam melakukan perencanaan sosialisasi kepada 

masyarakat. Penulis menjelaskan bagaimana perencanaan binmas dinas kebersihan 

dan pertamanan kota dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih. Berikut 

ini penjelasan data perencanaan binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota dalam 

mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih : 

a. Pengenalan Situasi 

Pengenalan situasi merupakan tempat atau lokasi yang dilihat dalam 

melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi 

sasaran tempat dalam perencanaan binmas untuk mensosialisasikan pekanbaru 

sebagai kota bersih. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Eni Nesrayeti   

menjelaskan, untuk mengenali situasi yang ada di masyarakat binmas dapat 

mengenalinya dari anggota binmas dan melalui call center, anggota binmas 

dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru ada 16 orang, setiap hari  

mereka melakukan patroli keliling ke masyarakat untuk melihat masih banyak 

kah tumpukan sampah, di tps di seluruh kecamatan di kota pekanbaru, 

anggota binmas melakukan patroli mulai pukul 09.00-15.00, dari situlah 

binmas mengetahui situasi yang ada di masyarakat.
41

 

 Hal yang sama dijelaskan Ibu Wenny Arizona, SKM, dalam 

pengenalan situasi binmas melihat situasi melalui call  center dkp no 

                                                             
41

 Wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 



51 
 

 
 

085374505000 dan anggota binmas,  jadi kalau ada masyarakat yang 

mengadu disampaikan melalui call center tersebut, kemudian binmas langsung 

melakukan sosialisasi di masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu langsung 

menyampaikan masalah-masalah yang ada mengenai kebersihan ataupun 

masalah-masalah yang ada di dinas kebersihan dan pertamanan kota 

pekanbaru, masyarakat yang membuang sampah pada jam yang tidak 

ditentukan yaitu jam pembuangan sampah untuk kota pekanbaru dari pukul 7 

malam sampai jm 5 pagi kebanyakan masyarakat belum menggetahui jm 

pembungan sampah tersebut, jadi untuk memberikan efek jera kepada 

masyarakat kita dari bidang binmas ini terkadang lengsung melakukan foto di 

tkp ketika ada masyarakat yang membuang sampah pada tempat yang bukan 

di tentukan.
42

  

 

TPS permanen di kota pekanbaru
43

 

Tabel 1.7 

 

No KECAMATAN LOKASI TPS 

1. Lima Puluh 1. Jl. Hasanuddin (gg. Rintis rw 04) 

  2. Jl. Hasanuddin (belakang senapelan plaza 

rw 07) 

  3. Jl. Sultan syarif qasim (pasar limapuluh) 

2. Pekanbaru Kota 1. Jl. Kartini 

  2. Jl. Prambanan 

  3. Jl. Kembang Sari 

  4. Jl. Lingga 

3. Tampan 1. Simp. Jl. Abadi - Jl. Soekarno hatta 

                                                             
42. Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
43. Dokumentasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tahun 2016 
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  2. SMKN 4 

  3. SMAN 12 

4. Rumbai Pesisir 1. Jl. Gabus Raya 

  2. Jl. Lembah Damai (RW 10) 

  3. Jl. Lembah Damai (RW 07) 

5. Senapelan 1. Jl. Wakaf 

  2. Jl. M. Yatim Ujung 

  3. Jl. Samratulangi 

6. Tenayan Raya 1. Jl. Hangtuah Simp. Badak 

7. Sail 1.Jl. Diponegoro (belakang Fk. Kedokteran) 

  2. Jl. Diponegoro (Paparon) 

 

TPS ini merupakan sarana tempat pembuangan sampah sementara dari 

pemukiman masyarakat, akan tetapi dikarenakan jumlah TPS permanen tersebut 

masih jauh dari yang diharapkan, maka sebagian masyarakat membuang sampah pada 

sembarang tempat dan oleh masyarakat dijadikan TPS non permanen yang berjumlah 

lebih dari 100 titik, perlu dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasi TPS non 

permanen ini. 

  

b. Penetapan Tujuan 

Penetapan tujuan merupakan target yang akan dituju kepada masyarakat, 

diterima atau tidaknya target akan mempengaruhi dampak yang ditimbulkan, dalam 

perencanaan menetapkan target untuk mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota 

bersih.  

Target yang akan dituju dalam perencanaan mensosialisasikan pekanbaru 

sebagai kota bersih berisikan ajakan kepada masyarakat untuk bisa membantu bekerja 

sama menyukseskan program visi dan misi dinas kebersihan dan pertamanan kota 
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pekanbaru, kerja sama dari masyarakat inilah yang dapat menyukseskan visi dan misi 

dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru. 

 

Bentuk penetapan tujuan untuk mensosialisasikan pekanbaru sebagai 

kota bersih dijelaskan oleh Ibu Dra. Eni Nesrayeti selaku binmas, tujuannya 

binmas melakukan sosialisasi tentang visi dan misi dinas kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru kepada masyarakat dalam mendukung program 

walikota, binmas dan kasi penyuluhan serta staf yang terampil, melakukan 

sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di kota pekanbaru, di seluruh 

lapisan masyarakat ke sekolah sampai perguruan tinggi juga, binmas beserta 

anggotanya melakukan sosialisasi 70 kali kekelurahan kekecamatan dan 30 

kali kesekolah, dari sinilah binmas menetapkan tujuan agar sosialisasi visi 

dan misi dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru dapat di terima 

dimasyarakat.
44

 

Kemudian, Ibu Wenny Arizona, SKM menambahkan, tujuannya untuk 

meningkatkan apa-apa saja yang kurang dari tahun-tahun sebelumnya, 

binmas membuat perencanaan untuk misalnya di tahun 2015 kita kurang 

membuat plang di tahun 2016 kita usahakan membuat plang, kemudian kalau 

di tahun sebelunya kita tidak ada membuat sosialisasi di Koran untuk tahun 

2016 kita buat sosialisasi di Koran.Yang menetapkan tujuan tentu kita saya 

selaku kasi kemudian menyampaikan kepada kabid dari kabid nantik 

keperencanaan, kemudian tentu yang menetapkan ending akhirnya adalah 

badan perencanaan daerah kita hanya membuat yang menentukan iya atau 

tidaknya dari perencanaan daerah diketahui juga oleh kepala dinas dan 

sekretaris dinas.
45

 

                                                             
44 Waw ancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
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 Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
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Adapun tujuan dari penetapan tujuan yang dibuat oleh binmas dinas 

kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan 

2.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kebersihan dan pertamanan 

3. Membina dan melaksanakan urusan di bidang kebersihan dan pertamanan 

4.  Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan 

pertamanan.
46

 

 

c. Definisi Khalayak 

Khalayak merupakan sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi 

dengan organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Setiap organisasi 

memiliki sendiri khalayak khususnya. Kepada khalayak yang terbatas itulah ia 

senantiasa, menjalin komunikasi, baik secara internal maupun secara ekternal.
 
 

Pengenalan dan penetapan khalayak merupakan elemen penting dari 

rangkaian perencanaan suatu kegiatan binmas. Tanpa adanya khalayak yang jelas 

maka organisasi yang bersangkutan tidak mungkin menemukan media dan teknik 

yang tepat untuk melancarkan kegiatan binaan masyarakatnya itu. 

. 

Dijelaskan dalam sesi wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, khalayak binmas 

semua masyarakat yang ada di kota pekanbaru, untuk semua masyarakat 

kenapa semua orang khalayak binmas karena untuk mengubah mainsate 

masyarakat, untuk mensosialisasikan visi dan misi dinas kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru belum tentu orang kaya mainsate nya lebih bagus 

dari orang miskin dalam masalah kebersihan, binmas melakukan sosialisasi 

turun kekelurahan mengadakan musyawarah dengan masyarakat binmas juga 

                                                             
46

. Dokumentasi  Binmas Dinas Kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru tahun  2016. 
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melakukan sosialisasi ke sekolah sd smp sma sampai perguruan tinggi di 

seluruh kota pekanbaru, dari sosialisasi binmas inilah masyarakat bisa 

mengetahui kerja binmas dan apa visi dan misi dinas kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru.
47

 

  Ibu Wenny Arizona SKM menambahkan, target khalayak binmas 

semua masyarakat kota pekanbaru, binmas berharap kepada masyarakat, 

jangan membuang sampah di sembarang tempat, setiap harinya, binmas lebih 

banyak mengingatkan jam pembungan sampah kemudian melakukan gerakan 

3r, yang terpenting untuk masyarakat kelurahan kecamatan dan anak-anak 

didik disini mulai dari sd sampai keperguruan tinggi kita melakukan 

sosialisasi  kepada mereka, selain itu diluar anggaran yang ada kita tetap 

melakukan sosialisasi dimanapun ada keramaian misalnya di carfriday.
48

 

 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh dokumentasi,
49

 untuk melakukan 

pendekatan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang baik, Bidang 

Pembinaan Masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi kepada lembaga-lembaga 

pendidikan dan masyarakat serta mengadakan bimbingan teknis dan pemahaman 

konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan sebagai sarana pembelajaran 

untuk diaplikasikan di lingkungan pemukiman. 

Selain dengan metode pengangkutan, upaya pelayanan pengelolaan 

persampahan dilaksanakan dengan penanganan sampah skala lingkungan melalui 

pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau mengurangi, memanfaatkan kembali dan 

mendaur ulang sampah. Sampai dengan Tahun 2015 sudah ada 12 kecamatan yang 

                                                             
47 Wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru.  
48. Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 

 
49. Dokumentasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tahun 2016 
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menerapkan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 3% -5% merupakan inisiatif warga 

dengan pengolahan mandiri. 

 

Selain itu bidang bina masyarakat juga memberikan sosialisasi dengan 

menggunakan mobil penyuluhan. Penyuluhan dengan mobil ini dilaksanakan setiap 

hari oleh petugas patroli. Rute-rute yang dilewati mobil penyuluhan ini yaitu : jalan-

jalan protokol, perumahan dan pemukiman masyarakat. Bina masyarakat juga 

membuat papan pengumuman/himbauan tentang kebersihan dan keindahan kota. 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru membuka call center (Hub 

: 085374505000) dan website http://dkp.pekanbaru.go.id tentang layanan informasi 

dan pengaduan masyarakat masalah pengelolaan kebersihan, pertamanan, 

penghijauan dan penerangan jalan. Melalui call center ini masyarakat bisa mengadu 

keluhan atau masalah yang ada di masyarakat dan nantinya keluhan masrakat ini akan 

di catat dan di sampaikan di bagian binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota 

pekanbaru. 

 

d. Pemilihan media dan teknik–teknik humas  

Media merupakan wadah yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan 

kepada siapa yang kita mau. Media terbagi menjadi 2 yaitu media bersifat langsung 

dan media bersifat tidak langsung. Dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota 

bersih media yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

adalah media langsung dan media tidak langsung. 

1. Media langsung  

Media langsung ialah media yang bersifat nyata misalnya binmas dalam 

melakukan sosialisasi menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan menggunakan 

media cetak (koran, spanduk, liflet), juga dengan menggunakan facebook  Dalam 
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penyampaiannya binmas memberikan unsur yang inovatif dalam penyampaian 

pesannya terhadap masyarakat.       

2. Media tidak langsung  

Media yang berperan dalam penyampaian pesan secara tidak langsung 

merupakan strategi untuk mensosialisasikan visi dan misi dinas kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru yang ditunjukan untuk menyentuh pikiran dan perasaan 

masyarakat, media tidak langsung dapat ditemui dalam bentuk iklan dan tanggung 

jawab sosial dinas dan juga melalui via internet secara tidak langsung. 

Penyampaian sosialisasi dengan menggunakan media langsung dan tidak 

langsung di jelaskan Ibu Dra. Eni Nesrayeti, semua jenis media yang binmas 

pakai baik media cetak website maupun audio visual, bertujuan agar 

masyarakat bisa mengetahui visi dan misi dinas kebersihan dan pertamanan 

kota pekanbaru, dalam melakukan sosialisasi binmas sangat memerlukan 

media binmas dalam melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat 

menggunakan liflet spanduk dan toa,  kegiatan sosialisasi langsung di lakukan 

di seluruh kota pekanbaru, untuk melakukan sosialisasi tidak langsung melalui 

Koran ada 6 kali dalam setahun sedangkan di televisi hanya 1 kali setahun, 

dari keseluruhan media itulah binmas melakukan sosialisasi ke masyarakat.
50

 

Ibu Wenny Arizona, SKM menambahkan, media yang di gunakan liflet 

browser Koran ada televise dan radio, binmas melakukan sosialisasi ke 

masyarakat, setiap harinya patroli binmas dengan keliling, karena binmas 

ingin mengetahui situasi yang ada di masyarakat, sesuai dengan anggaran 

yang ada misalnya untuk tahun 2016 ini hanya ada 4 bulan jadi kita 

                                                             
50

 Wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
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melakukan sosialisasi di radio, kemudian di Koran ada 6 kali dalam setahun 

di televisi ada hanya 1 kali setahun.
51

 

 

Media Radio dan Televisi Binmas dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru.
52

 

tabel 1.8 

No. Media 

Radio Televisi 

1. Bharabas FM Riau Chenel (Lokal) 

 

 

Media Cetak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
53

 

tabel 1.9 

No. Media 

Cetak 

1. Riau Pos 

2. Pekanbaru MX 

3. Tribun Pekanbaru 

 

 

Media secara langsung yang digunakan website dan media sosial Facebook 

oleh binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota Pekanbaru dalam 

mensosialisasikan visi dan misi terhadap masyarakat agar dapat bekerja sama antara 

                                                             
51 Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
52

. Dokumentasi Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2016. 
53

. Dokumentasi Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 2016. 
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dinas kebersihan dan pertamanan kota Pekanbaru dengan masyarakat. Berbagai 

media yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru ialah 

media-media yang digunakan adalah media cetak, elektronik dan media luar ruangan.  

Media Elektronik seperti Tv, toa, radio,  Media Cetak Poster, Majalah, Koran 

( Riau Pos, Pekanbaru MX, Tribun Pekanbaru ) dan stiker, dan Media luar ruang 

seperti Baliho, Spanduk, liflet.
54

 

e. Perencanaan Anggaran 

`Setiap perencanan pasti membutuhkan anggaran karna anggaran sangat 

diperlukan dalam kegiatan binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru 

dalam mensosialisasikan visi dan misinya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Eni Nesrayeti 

mengatakan, Dalam pembuatan anggaran yang ikut terlibat kasubag 

penyusunan program dan para kabid kasi dan setaf yang terampil juga 

dihadiri bapeda, musyawarah di lakukan di dinas kebersihan dan pertamanan 

kota pekanbaru, untuk melakukan penyusunan program anggaran kami 

bermusyawarah, anggaran binmas dinas kebersihan ini sekitar 400-500 juta 

pertahun, anggaran ini sudah dibuat di pertengahan tahun misalnya untuk 

anggaran tahun 2017 di pertengahan tahun 2016 sudah dibuatlah anggaran 

itu, dengan penyusunan anggaran program yang matang maka binmas dapat 

melakukan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.
55

 

Kemudian, Ibu Wenny Arizona, SKM menambahkan, dalam 

penyusunan anggaran yang terlibat biasanya kasi kabid dan bagian 

perencanaan. Anggaran binmas  pertahunnya di sini 400-500 juta, anggaran 

                                                             
54. Dokumentasi  Binmas Dinas Kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru tahun  2016. 
55 Wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
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dibuat biasanya di buat pertengahan tahun itu misalnya anggaran untuk tahun 

2017 di pertengahan tahun 2016 sampai akhir 2016. Yang mengatur anggaran 

misalnya ini kita binmas sudah membuat kegiatan itu finalnya nanti ada atau 

tidaknya anggaran itu setelah di sahkannya jadi kalau sudah ada anggaran di 

dpa kta yang mengaturnya tentu saja kita yang dari bidang tapi kalau belum 

ada anggaran masi perencanaan itu dari perencanaan ke bappeda.
56

 

April Syahril, selaku Staf kasi penyuluhan menambahkan, dalam 

penyusunan anggaran yang terlibat kasi, kabid, staf, kasubag program, dan 

kadis serta bagian perencanaan. Untuk anggaran tahun berikutnya 

perencanaan sudah di buat pada tahun sebelumnya. Anggaran di atur 

berdasarkan perencanaan yang dibutuhkanoleh bidang masing-masing yang 

di atur oleh pptk dan kabid. 
57

 

 

f. Pengukuran Hasil 

Pengukuran hasil harus dilakukan karena untuk menjadi evaluasi kerja dengan 

pengukuran hasil ini binmas dapat mengetahui apakah perencanaan telah berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. 

 

Bentuk pengukuran hasil Ibu Dra. Eni Nesrayeti mengatakan, binmas 

mengukur hasilnya dari evaluasi di lapangan dalam 3 bulan 1 kali, binmas 

memantau apakah pola pikir masyarakat sudah berubah, sangat penting 

evaluasi bagi binmas kalau masyarakat sudah sadar sudah tidak membuang 

sampah di sembarang tempat berarti binmas sudah berhasil, dalam mengubah 

pola pikir atau mainsate masyarakat pekanbaru. apa yang masi belum 

sempurna ya kita lengkapi tujuan kita ya untuk kedepanya lebih baik lagi yang 
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. Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru. 
57. Wawancara, April Syahril, staf kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 17 november 2016 di pekanbaru. 
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masi kurang kita sempurnakan yang masi belum ada kita adakan yang masi 

belum bisa terlaksana kita upayakan untuk terlaksana.
58

 

Ibu Wenny Arizona, SKM menambahkan, cara kami mengukur hasi ini 

kan dari kebiasaan masyarakat, binmas melihat apakah di jalan-jalan 

masyarakat masi membuang sampah disembarang tempat, masi menumpuk 

sampah tidak membuang sampah ke tps, kalau suda kota bersih berarti kita 

sudah berhasil untuk melaksanakan kegiatan yang ada tapi kalau masyarakat 

belum juga mengubah pola pikir pola kebiasaan mereka berarti kita belum 

berhasil, Ya pengevaluasi tentu saja penting apakah semua kegiatan yang 

telah kita lakukan ini sesuai gak output dengan yang kita harapkan kalau tidak 

dievaluasi berarti kita tidak tahu apa saja yang sudah berhasil atau tidaknya 

makanya kita selalu mengevaluasi minimal sekali 3 bulan kita mengevaluasi 

kelapangan apakah kegiatan-kegiatan kita sudah penyuluhan-penyuluhan kita 

sudah dilakukan oleh masyarakat atau tidak. 
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April Syahril, menambahkan, pengukuran hasil kita lihat di masyarakat 

yang berkembang apakah masi membuang sampah di sembarang tempat, jika 

masyarakat masi membuat sampah di sembarang  tempat, jika iya berarti 

kesadaran masyarakat belum ada nah kesadaran di masyarakat itu yang harus 

kita timbulkan. Berdasarkan pencapaian hasil kinerja yang dilakukan selama 1 

tahun yang diambil dari hasi evaluasi di setiap mingu-mingu dan bulanan iya 

karna kalau tidak di evaluasi hasil pencapaian kerja bagaimana kita bisa tahu 

tingkat keberhasilan yang kita dapatkan.
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58. Wawancara, Dra. Eni Nesrayeti, Kabid Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 7 November 2016 di Pekanbaru 
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.Wawancara, Wenny Arizona, SKM, kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru, pada tangga l 7 November 2016 di Pekanbaru. 

 
60.Wawancara, April Syahril, staf kasi penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, pada tanggal 17 november 2016 di pekanbaru. 
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Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tingkat pengukuran 

hasil di Binmas Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tanggal 15 

oktober 2016 bahwa penulis menyimpulkan pengukuran hasil dari perencanaan yang 

dilakukan oleh Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru berupa 

hasil evalusi atau laporan disetiap minggu atau bulannya yang digunakan oleh 

Binmas untuk mensosialisasikan visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru kepada masyarakat. 

 

B. Pembahasan 

Analisa data merupakan suatu cara atau yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik  data tersebut bisa dipahami 

dan bermanfaat untuk solusi dan permasalahannya, terutama masalah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu menganalisa data juga bisa dikatakan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengubah data dari hasil 

penelitian yang kemudian dijadikan sebagai kesimpulan.  

Dalam bab V ini penulis akan menyajikan dan menjelaskan hasil dari 

penelitian yang telah penulis menganalisa pada halaman sebelumnya, penulis 

berusaha memberi pemahaman terhadap hasil penelitian yang dilakukan tentang 

perencanaan binmas dinas kebersihan dan pertamanan kota dalam mensosialisasikan 

Pekanbaru sebagai kota bersih. Agar penelitian ini lebih bermakna, penulis berusaha 

menganalisis yang mengacu kepada landasan teori dan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Yaitu analisa data dengan menggunakan penyusunan kalimat-kalimat dan 

kemudian hasil analisa data akan disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung 

rumusan maslah. 

Selama ini peneliti menilai terdapat kekurangan atau permasalahan yang 

terdapat di dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru : 
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Dalam mengelola Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum di 

Kota Pekanbaru, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menghadapi beberapa kendala 

yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

a. Masih minimnya tenaga terampil pada masing-masing bidang, sehingga tugas- 

tugas yang dilaksanakan belum terlaksana secara optimal. 

b. Rata-Rata armada yang dimiliki oleh bidang-bidang telah berusia lebih dari lima 

tahun, sehingga tidak bisa beroperasi secara optimal. 

c. Masih kurangnya armada yang ada. 

d. Minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru. Penulis akan melakukan analisa data perencanaan  

binmas dalam mensosialisasikan pekanbaru sebagai kota bersih berdasarkan 

perencanaan binmas dalam mensosialisasikan kemasyarakat dan analisa data 

dilakukan satu per satu perencanaan binmas yang dilakukan oleh Binmas Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, Analisa data dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengenalan situasi. 

Salah satu cara yang paling sering digunakan oleh para praktisi humas adalah 

pengumpulan pendapat dimana seorang pewawancara akan mengajukan serangkaian 

pertanyaan kepada sejumah responden sampel yang dianggap cukup mewakili suatu 

khalayak yang hendak dituju.
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 Menurut Analisa Penulis, Perencanaan yang dilakukan oleh Binmas dinas 

kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru dalam mensosialisasikan pekanbaru 

sebagai kota bersih dalam pengenalan situasi dengan cara : 

Binmas mengenali situasi dari hasil laporan dari anggota Binmas dan melalui 

call center kemudian binmas berdiskusi dengan kasi penyuluhan serta staff yang 

terampil setiap ada permasalahan yang sedang dihadapi.  Kemudian sama-sama 

mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Hal itu sebagai bentuk perencanaan 

binmas  dalam mensosialisasikan program Pekanbaru sebagai Kota bersih yaitu 

Binmas berperan sebagai pengenalan situasi. Setiap ada masalah baru di masyarakat 

Binmas akan langsung turun untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

diseluruh kota Pekanbaru. 

Binmas mempunyai peran sebagai pengenal situasi dalam mencarikan solusi 

serta menyelesaikan setiap permaslahan dalam melihat tempat atau lokasi sampah di 

tps langsung di masyarakat yang  menjadi target situasinya apakah sampah masi 

banyak menumpuk di tps, sehingga masyarakat bisa merasakan berkurang atau 

tidaknya tumpukan sampah di tps dengan begitu apa yang menjadi tujuan dinas 

kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru  bisa tercapai dan terealisasi dengan baik. 

Hal itu sebagai bentuk dari perencanaan Binmas dalam mensosialisasikan Pekanbaru 

sebagai Kota bersih dimana binmas mempunyai andil dalam setiap kegiatan. Artinya 

Binmas tidak tinggal diam begitu saja dia harus bisa menengahi dari setiap persolan 

yang ada. 

 

2. Penetapan tujuan  

Salah satu cara menetapkan tujuan yaitu dengan cara diskusi atau konsultasi 

secara mendalam dengan para pimpinan atau kalangan staf guna untuk 

mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi yang paling mandasar yang 

mereka rasakan.
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Menurut analisa penulis, Binmas sebagai penetapan tujuan disini mempunyai 

peran dalam memfasilitasi segala aspek yang berkaitan dengan penyampaian 

sosialisasi pesan di masyarakat publiknya, artinya Binmas menjadi perantara atau 

penghubung dengan publiknya guna mencapai apa yang menjadi target bersama. 

 Sebagai penetapan tujuan di masyarakat Binmas  membentuk tim yang terdiri 

dari beberapa kelompok dalam menjalankan sebuah program, tujuannya untuk 

mempermudah kerja dari Binmas dan anggota. Disana Binmas memberi pemahaman 

kepada masyarakat apa yang menjadi visi instansi melalui sosialisasi kelapangan. 

Binmas bekerja sama dan berkordinasi kepada pihak seperti Kecamatan dan instansi 

sekitarnya dengan harapan apa yang diinginkan bisa tercapai dan terealisasi dengan 

baik. 

 

3. Definisi khalayak 

Khalayak merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan 

organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Setiap organisasi memiliki 

sendiri khalayak khususnya. Kepada khalayak yang terbatas itulah ia senantiasa , 

menjalin komunikasi, baik secara internal maupun secara eketrnal.
63

 

Menurut analisa penulis, binmas sebagai definisi khalayak disini mempunyai 

peran dalam melihat tipe-tipe masyarakat yang berkaitan dengan tujuan penyampaian 

sosialisasi pesan di masyarakat, artinya binmas menjadi penilai masyarakat dengan 

instansi guna mencapai apa yang menjadi target bersama. 

Khalayak sasaran Binmas semua orang yang ada di kota pekanbaru tanpa ada 

membeda-bedakan golongan, Binmas melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam 

kegitan sosialisasi tersebut Binmas memjelaskan visi dan misi Dinas Kebersihan dan 

pertamanan kota pekanbaru agar masyarakat bisa mengetahui. Seharusnya Binmas 

dinas kebersihan dan pertamanan Kota Pekanbaru mengelompokkan khalayak 
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bertujuan menyesuaikan dengan media yang akan digunakan sehingga pesan yang 

disampaikan tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuannya 

Binmas melakukan sosialisasi ke seluruh Kota Pekanbaru mulai dari Sekolah 

Dasar sampai Perguruan Tinggi dan ke semua masyarakat di kelurahan seluruh Kota 

Pekanbaru. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut binmas memberikan pesan mengenai 

informasi tentang bagaimana membuang sampah tidak disembarang tempat agar visi 

dan misi dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru dapat berjalan dengan baik 

dan di ketahui oleh masyarakat. 

 

4. Pemilihan media dan teknik–teknik humas 

Menurut analisa penulis, Binmas menggunakan media yaitu mempunyai peran 

penting dalam mensosialisasikan visi dan misi dinas memfasilitasi segala aspek yang 

berkaitan dengan penyampaian sosialisasi pesan di masyarakat, artinya Binmas 

menjadi perantara atau penghubung dengan masyarakatnya dengan menggunakan 

berbagai macam media guna mencapai apa yang menjadi target bersama. 

Dalam mensosialiasikan visi dan misi tersebut Binmas Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru selalu mengupayakan agar pesan yang disampaikan 

sampai ke masyarakat dapat diterima dengan baik dengan cara Binmas bekerja sama 

dengan beberapa jenis media massa yang bersifat lokal yang dilakukan sehingga 

dapat menjangkau khalayak yang luas yang ada di Kota Pekanbaru, separti koran 

televisi, website dan media sosial seperti Facebook.  

Dengan komunikasi yang dilakukan oleh Binmas menggunakan media akan 

sangat membantu bagaimanan pesan yang akan di sampaikan kepada masyarakat, 

media cetak yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

ialah spanduk, liflet, media ini bersifat ajakan oleh Dinas Kebersihan kepada 

masyarakat agar dapat bekerja sama dalam hal menjaga kebersihan. Media seperti 

spanduk atau baliho adalah media langsung yang berada diluar ruangan media ini bisa 

dilihat kapan saja dan tidak terbatas ruang dan waktu sepetri media lainnya, hal ini 

lah yang akan membuat inovasi yang akan mengedepankan efektifitas dalam 
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penyampaian pesan yang di lakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru. 

 

5.  Penetapan anggaran 

Menurut analisa penulis, Binmas sebagai penetapan anggaran disini 

mempunyai peran untuk mengatur segala pembiayaan uang yang keluar dalam 

melakukan sosialisasi di masyarakat, artinya Binmas yang mengatur segala biaya 

untuk sosialisasi atau penyuluhan guna mencapai apa yang menjadi target. 

 Dalam menjalankan kegiatan yang telah dibuat oleh Binmas mengenai 

kerjasama dengan media tentu anggaran menjadi paktor yang penting. Tanpa adanya 

anggaran kegiatan yang telah direncanakan tentu saja tidak akan berjalan dengan 

baik. Oleh karena itu Binmas harus menetapkan anggaran sesuai dengan jenis media 

yang akan digunakan untuk mensosialisasikan visi dan misi Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru. 

Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota pekanbaru telah di tetapkan 

anggaran untuk menjalankan kegiatan sosialisasinya, tentu dengan minimnya 

anggaran tersebut binmas dapat memaksimalkan anggaran dalam mensosialisasikan 

seluruh kegiatan ataupun visi dan misi yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

6. Pengukuran hasil 

Menurut analisa penulis, binmas mengukur hasil disini mempunyai peran 

sangat penting untuk melihat terlaksana atau tidaknya sosialisasi yang di lakukan, 

artinya binmas menjadi penilai dimasyarakat berjalan dengan baik atau tidak 

sosialisaasi yang dilakukan selama ini. 

Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam mengukur 

hasil dengan cara melihat langsung kelapangan mengevaluasi minimal sekali dalam 3 

bulan. Dari bukti kegiatan tersebut binmas melihat apakah sudah berhasil atau 

belumnya kegiatan yang direncanakan sebelumnya namun sebaiknya Binmas tidak 
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hanya mengukur perencanaan dalam bentuk benda melainkan binmas juga harus 

mengukur dari pesan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga hasil dari pesan 

sosialisasi dapat diperoleh apakah sudah tersosialisikan dengan baik atau belum 

sehingga dapat dievaluasi lagi agar hasil sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik. 

Dengan hasil evaluasi demikian Binmas Dinas kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Pekanbaru sebagai kota bersih dapat 

mengetahui kekurangannya, sehingga apa yang dilakukan Binmas Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam kinerjanya juga tercapai dalam melakukan 

tujuan. 

Hasil akhir dari perencanaaan Binmas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

dalam mensosialisasikan Pekanbaru sebagai Kota bersih ialah di kembalikan kepada 

masyarakat pekanbaru walaupun sosialisasi yang dilakukan binmas berjalan dengan 

baik, namun masyarakat yang mengambil keputusan apakah sosialisasi Binmas Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tersebut sudah bisa di terima atau 

belum. 

Dengan perencanaan sosialisasi yang di lakukan Binmas Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan kota pekanbaru maka diharapakan dapat mengubah mainsate atau 

pola pikir masyarakat agar dapat mensukseskan atau membantu bekerja sama dengan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. 

 

 


