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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang selalu dilakukan oleh 

manusia setiap hari dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, 

sehingga semua aktivitas dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari 

aktivitas komunikasi. Secara sederhana komunikasi dapat diartikan 

sebagai suatu penyampaian pesan dari satu pihak lainnya sehingga tercipta 

persamaan makna.1 

Keberadaan unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) disebuah 

lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan fungsional 

dan operasional dalam upaya menyebarluaskan informasi atau untuk 

mempublikasikan kegiatan dan aktivitas instansi bersangkutan kepada 

masyarakat. Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk 

memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai 

pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak 

atau elektronik ataupun menggunakan media tradisonal lainya. 2 

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah berbeda dengan 

Humas Non Pemerintah, dimana Humas Pemerintah tidak mempunyai 

sesuatu yang diperjual belikan, namun Humas Pemerintah juga senantiasa 

                                                           
1 Ruslan, Rosady. 1995. Praktis dan Solusi Public Relations dalam Krisis dan Pikirsan Citra. 

Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 80 
2 Widjaja. H.A.W. 2008. Kmunikasi dan Hubungan Masyrakat. Bumi Aksara, Jakarta: hal. 3 
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menggunakan teknik publisitas dalam menginformasikan kegiatan 

Pemerintah. 

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas Hubungan Masyarakat 

(Humas) yang terdapat di instansi dinas Pemerintah dan lembaga non 

Pemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang 

diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang 

maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan 

secara komersial.3 

Adanya unit kehumasan pada setiap instansi Pemerintah 

merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang 

aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun ke luar yaitu kepada 

masyarakat pada umumnya. Humas merupakan alat untuk memperlancar 

jalannya interaksi pada serta penyebaran informasi melalui pers, radio, 

televisi dan media lainnya. 

Public Relation (PR) pada dasarnya bertumpu pada komunikasi 

dan relasi. Melalui Public Relations, organisasi berkomunikasi dan 

menjalin relasi dengan publik-publiknya. Dalam menjalin komunikasi dan 

relasi publik-publiknya, organisasi memerlukan Media Massa. Karena itu 

Media Relations menjadi bidang penting dalam dunia Public Relations.4 

Di dalam dunia komunikasi seperti yang di jabarkan Yosal 

Iriantara Ada dua sisi yang hendak dijangkau melalui Media Relations. 

                                                           
3 Ruslan, Op. Cit. Hal 107 
4 Iriantara , Yosal, “Media Relations,” Simbiosa Rekatama. Bandung 2005.Hal 4 
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Pertama, menjalin hubungan baik dan berkomunikasi dengan 

media massa. Kedua, menjadikan media massa sebagai mitra agar 

organisasi bisa berkomunikasi dengan publik-publiknya. Itu sebabnya, 

Media Relations menjadi sangat strategis bagi organisasi. Lebih jauh lagi, 

dalam berkomunikasi dan menjalin relasi itu, organisasi pun menggunakan 

media massa untuk menjaga reputasinya. 5 

Public Relations membutuhkan media, dan media membutuhkan 

Public Relations, inilah realita dalam pekerjaan seorang Public Relations, 

seoramg public relations dapat menyampaikan pesan – pesan nya kepada 

Stake Holder yang jumlahnya sangat banyak serta tersebar di berbagai 

tempat, hanya dengan menggunakan media massa. Sedangkan bagi media 

massa sendiri, praktisi Public Relations merupakan sumber informasi 

untuk berita yang akan mereka buat .6 

Dalam dunia kerja hubungan media adalah aktivitas yang 

dilakukan oleh individu ataupun profesi humas suatu organisasi untuk 

menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka 

pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang (balance), 

yang mana pada akhirnya nanti mampu menciptakan keuntungan bagi 

kedua belah pihak baik itu dari perusahaan ataupun media nya. 

Bagi Public Relations, pemberitaan buruk tentang perusahaannya 

di media berarti masalah besar, karena ia harus berhadapan dengan 

pimpinan yang tidak puas dengan hasil kerjanya. Selain itu, dapat 

                                                           
5 Iriantara , Op. Cit. .Hal 4 
6 Darmastuti , Rini, “Media Relations : Konsep, Strategi Dan Aplikasi ”. Jakarta 2012. Hal 1 
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mengakibatkan memburuknya hubungan dengan wartawan dan redaksi 

media yang bersangkutan. Oleh karena itu membangun hubungan baik 

dengan media sangat membantu insan humas atau Public Relations dalam 

melaksanakan tugasnya. Untuk kelancaran berinteraksi dengn media inilah 

Public Relations harus membangun hubungan baik dan memberikan 

pengertian tentang cara kerja Pers kepada pimpinan dan bagian – bagian 

lain dalam perusahaan. 

Membangun hubungan yang baik dengan media massa menjadi 

satu urgensi bagi seorang Public Relations. Dikatakan sebagai satu 

urgensi, karena keberhasilan seorang Public Relations juga sangat 

ditentukan oleh media massa. Disisi yang lain, seorang Public Relations 

juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi institusi media massa dan 

pekerja media massa. Artinya, profesi Public Relations serta institusi 

media merupakan dua profesi yang saling membutuhkan. Sayangnya, 

antara Public Relations dan media sering kali mengalami satu 

permasalahan yang tidak jarang menimpulkan konflik. Perbedaan 

kepentingan menjadi salah satu alasannya. 

Oleh karena itu, memahami tentang Media Relations serta mengerti 

dari sisi aplikasi merupakan hal yang penting. Lebih jauh lagi hubungan 

antar media ini dapat membawa perusahaan menjalankan strategi 

pemasaran mereka, baik dalam meningkatkan promosi ataupun pencitraan. 

Karena Pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis 

yang bertujuan untuk mencapai kepuasan yang berkelanjutan bagi 
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Stakeholder seperti halnya pelanggan, karyawan, pemegang saham. 

Sebagai strategi bisnis, marketing merupakan suatu tindakan penyesuaian 

suatu perusahaan yang berorientasi pasar dalam menghadapi kenyataan 

bisnis baik dalam lingkuangan mikro ataupun lingkungan makro yang 

terus berubah. 

Oleh sebab itu, penting sekali bagi (calon) praktisi Public Relations 

untuk memahami seluk beluk dunia media massa. Untuk bisa memahami 

media massa, mereka perlu memahami mediascape Indonesia mutakhir. 

Karena dunia media massa Indonesia mengalami perubahan mendasar 

sejak reformasi bergulir di Indonesia. Ditambah lagi dengan munculnya 

media baru, khususnya yang memanfaatkan internet, yang memungkinkan 

juga munculnya praktek e-public relations atau cyber-public relations7.  

Tujuan pokok hubungan media, sebenarnya adalah menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya menyebarkan informasi atau 

pesan demi citra yang indah saja di kehadapan khalayak. Karena menurut 

Frank Jefkins tak seorang pun yang berhak mendikte apa yang harus di 

terbitkan oleh media massa8 . 

Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Melalui media massa yang semakin banyak 

berkembang memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di 

masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan 

mudah dan cepat sehingga mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta 

                                                           
7 Iriantara, Op. Cit. Hal 5 
8 Abdullah, Op. Cit . Hal  4 
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budaya suatu bangsa. Syarat utama terjadi nya sebuah komunikasi adalah 

adanya interaksi antara para komunikator, selain menggunakan bahasa, 

gerak, isyarat dan tanda. Komunikasi juga dapat di lakukan dengan media 

lainnya.  

Dalam era globalisasi sekarang ini media komunikasi memberikan 

kontribusi signifikan terhadap perubahan dunia komunikasi. Di abad 

kontemporer ini dapat di lakukan kapan saja dan dimana saja melintasi 

hambatan ruang dan waktu.9  

Sudah sejak lama di sadari bahwa pers (media) memiliki peranan 

yang besar dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih bagi lembaga yang 

haus akan pengakuan masyarakat bahkan bagi sebuah lembaga bisnis 

dengan konsumen sebagai kekuatan utamanya ,media massa merupakan 

wahana yang sangat penting. Frank Jefkins, pakar komunikasi terkenal 

asal Inggris dan Amerika serikat menyebut press (Media) relations sebagai 

upaya untuk membangun citra positif suatu organisasi, membangun suatu 

citra yang baik membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. 

Menjalin hubungan baik dengan berbagai media massa yang akan 

mempublikasikan sesuatu tentang anda (perusahaan / Organisasi) maka 

anda telah memulai langkah awal membangun citra yang baik. Lewat 

media itulah kita dapat menyebarluaskan secara maksimal informasi yang 

                                                           
9 Cangara, Hafied, “Pengantar Ilmu komunikasi”, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010. Hal  22 
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kita inginkan, pada gilirannya akan tercipta suatu citra yang baik bagi 

organisasi atau perusahaan. 10 

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam 

menyampaikan program dan kinerja pemerintah.  Selain itu, humas 

sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama 

menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. 

Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

dan pengelolaan  informasi  di setiap instansinya, serta mampu mendorong 

partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah 

yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk meningkatkan 

kemampuan, perangkat  humas harus menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat 

mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin 

sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang 

disampaikan kepada publik. 

Menurut difinisi dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, humas 

merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, 

serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk 

memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.11 

                                                           
10 Abdullah,Op. Cit. Hal 34 
11 http:www.setkab.go.id, tanggal 22 Noevmber 2016 
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Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu 

menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan 

sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup 

untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Berarti Humas 

pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan 

publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan 

pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat.  Selanjutnya 

memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak 

berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat 

sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau 

publik. 12 

Salah satu contoh pada tahun 2016 menjadi sorotan media nasional 

dan internasional akibat kebakaran lahan yang terjadi di beberapa 

kabupaten di provinsi riau , dan sepanjang agustus, terpantau lebih dari 

3000 titik panas muncul di wilayah riau, akibatnya polusi akibat asap. 13 

Pada tanggal 13April 2016, pemprov riau menjadi sorotan media nasional, 

dalam detik.com , KPK minta Pemprov Riau segera Fungsikan Stadion 

Utama.14 

Peranan Humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan 

mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan 

                                                           
12 Evawani Elysa Lubis, Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah, Fisip Univeritas Riau, 

2012 (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012, Hal : 2) 
13 Http://www.temppo.co/Greenpeae :  kebakaran Hutan Terulang di Lahan Yang sama, di akses 

13 Januari 2017. 
14 http://www.detik.com/KPK Minta Pemprov Riau Segera Fungsikan Stadion Utama, di akses 13 

Januari 2017 

http://www.temppo.co/Greenpeae
http://www.detik.com/KPK
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mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan 

pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra 

positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya. Pentingnya peran 

Humas instansi dan lembaga perintah dalam masyarakat modern yaitu 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat 

berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di perintah tidak 

ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain yaitu 

penyampaian informasi dan komunikasi.15 

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Provinsi Riau, menjadi 

salah satu daerah yang menjadi sorotan publik baik nasional ataupun 

internasional, pembakaran hutan di mana Provinsi Riau diberitakan 

menjadi salah satu pendonor terbesar dalam penyebab global warming 

(pemanasan global) dunia yang disebabkan kebakaran hutan yang telah 

terjadi selama kurang lebih 10 tahun ini .16 

Berdasarkan fenomena tersebut yang menjadi permasalahan 

penelitian adalah bagaimana peran Humas Pemerintah Provinsi Riau 

dalam Membina Hubungan Baik dengan Media, agar informasi yang di 

sampaikan oleh media kepada masyrakat dapat di terima oleh masyarakat 

dan membentuk citra pemerintah. Berdasarkan hal tersebut peneliti 

menganggap ini adalah salah satu fenomena menarik untuk di teliti yang 

pada akhirnya nanti di harapkan mampu menjadi tolak ukur keberhasilan 

                                                           
15 Evawani, Op. Cit, Hal 2 
16 Evawani, Op. Cit, Hal 3 
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Public Relations dalam membangun Media Relation, berangkat dari hal 

tersebut peneliti mengambil judul “Peranan Public Relations Pemrov 

Riau Dalam  Membina Hubungan Baik Dengan Media” 

Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul tersebut menjadi 

permasalahan peneliti bagaimana peran humas Pemprov Riau dalam 

membina hubungan yang baik dengan media agar informasi yang 

disampaikan oleh media kemasyarakat dapat diterima oleh masyarakat dan 

membina citra pemerintah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah terdapat pada peranan Public Relations 

Pemprov Riau dalam Membina Hubungan Baik dengan Media Massa. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Media Relations Pemprov Riau dalam Membina 

Hubungan dengan Media”. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji masalah ilmu 

komunikasi dibidang Humas yang berminat untuk meneliti 

masalah yang sama. 
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b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran Humas 

dalam suatu perusahaan/lembaga bagi Mahasiswa maupun 

Universitas untuk penelitian lebih lanjut. 

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji masalah ilmu 

komunikasi dibidang Humas yang berminat untuk meneliti 

masalah yang sama. 

b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran Humas 

dalam suatu perusahaan/lembaga bagi Mahasiswa maupun 

Universitas untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ilmiah atau 

dapat memberi masukan kepada Humas Pemprov Riau dalam 

membina baik dengan media massa. 

b. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama proses 

pembelajaran. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan 

menjadi beberapa bagian: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, uji validitas data, uji reliabilitas, dan 

teknik analisis data 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Menjelaskan tentang gambaran umum penelitian di adakan 

peneliti 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang Penyajian data penelitian dari hasil 

penelitian peneliti 

BAB VI  : PENUTUP 

Memuat tentang Kesimpulan dan Saran dalam penelitian 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 


