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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Sejarah Provinsi Riau 

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan undang-undang darurat 

nomor 19 tahun 1957.kemudian diundangkan dalam undang-undang nomor 61 

tahun 1958.sama halnya dengan provinsi lain yang ada Indonesia,untuk berdirinya 

Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang,yaitu hampir 6 

tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). 

Dalam undang-undang-undang pembentukan daerah swatanra tingkat I 

Sumatera Barat,Jambi,dan Riau, Jo lembaran negara No.75 tahun 1957,daerah 

swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra Tungkat II: 

a. Bengkalis 

b. Kampar 

c. Indragiri 

d. Kepulauan Riau,temaktub dalam undang-undang no. 8 tahun 1956 No.25) 

e. Kotoparaja Pekanbaru.temaktub dalam undang-undang No. 8 tahun 1956 

No.19. 
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Dengan ini Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 

258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin,Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan 

pada tanggal 5 Maret 1958 di TanjungPinang oleh Menteri dalam Negeri yang 

diwakili oleh Sekjen Mr.Sumarman.Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah 

klimaksnya pemberontakan PRRI si Sumatera tengah yang melibatkan secara 

langsung daerah Riau.1  

Sering dengan terjadinya pemberontakan PRRI,telah menyebabkan kondisi 

perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk 

mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para 

pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan 

yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang 

diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali. 

Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI Pemerintah di 

Kabupaten mulai diterbitkan.sebagai Bupati Inderagiri di rengat ditunjuk Tengku 

Bay. diBengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor Gubernur 

yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang,yaitu Bupati 

Dt.Abdurrahman dibantu oleh Wedana T.Kamuruzzaman.2 

 

                                                           
1 (Dokumen Humas Sekda Riau 2011) 
2 (Dokumen Humas Sekda Riau 2011) 
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B. Keberadaan Humas di Pemerintah Provinsi Riau 

Humas provinsi riau berada dibawah asisten I Gubernur Provinsi Riau. 

Humas di Pemprov Riau terletak dalam suatu Biro yang dinamakan Biro Humas. 

Humas di Pemprov riau bertugas sebagai mediator antara publik dan 

pemerinyah. Yang dimaksud fungsi humas hanya sebagai mediator adalah humas 

bertindak sebagai komunikator dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada publik. Kemudian Biro humas 

sebagai komunikator dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yang 

bekaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan pemerintah. Publik sasaran 

humas pemprov riau adalah public internal yaitu jajaran pemerintahan yang berupa  

instansi-instansi pemerintah di provinsi riau sendiri dan public eksternal yaitu 

masyarakat riau pada umumnya dari kalangan manapun. 

Kebijakan yang disampaikan bukan hanya kebijakan yang berasal dari 

pemerintahProvinsi riau sendiri akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang berasal 

dari pemerintah pusat. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Humas 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 11 Tahun 2009 tentang 

Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Riau maka tugas pokok dan fungsi Humas adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan untuk 

pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah 

Provinsi. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan 

perencanaan pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan 

dan publikasi. 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pengumpulan 

informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi. 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan 

publikasi. 

e. Mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian 

informasi, penerangan dan publikasi. 

f. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah 

untukpengumpulan informasi. 
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2. Bagian Pengumpulan Informasi 

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pendataan informasi, 

penyaringan informasi, dan tata usaha biro. 

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai Fungsi: 

a. Melaksanakan perencanaan program pendataan informasi dan 

penyaringan informasi. 

b. Melaksanakan program pendataan informasi dan penyaringan informasi 

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendataan informasi dan 

penyaringan informasi. 

d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan pendataan informasi dan 

penyaringan informasi. 

e. Melaksankan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan 

dan ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, 

Oraganisasi, dan Tatalaksana. 

f. Melaksanakan penatausahaan biro. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro. 

Bagian Pengumpulan Informasi terdiri atas: 

1) Sub Bagian Pendataan Informasi 

Kepala Sub Bagian Pendataan Informasi mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta 
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masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum. 

b)  Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun issu yang 

beredar dimasyarakat guna bahan tanggapan di bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum. 

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bagian. 

2) Sub Bagian Penyaringan Informasi 

Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan 

kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah 

baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan 

organisasi non pemerintah yang menyangkut bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum. 

b) Menyiapkan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah 

mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan 

di bidang pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi 

pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya. 

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian. 

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan penerimaan dan pengolahan surat masuk dan 

surat keluar biro 



 

39 
 

b) Menyiapkan bahan arsip/ laporan/ data-data lain secara 

sistematis pada biro 

c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana program/ 

kegiatan serta rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat 

tulis kantor serta memelihara perlengkapan dan melaksanakan 

inventarisasi di lingkungan biro. 

d) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan 

biro, yang meliputi kenaikkan pangkat, kenaikkan gaji berkala, 

cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala. 

e) Menyipakan bahan administrasi keuangan di lingkungan biro 

yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas, serta 

hak-hak keuangan lainnya. 

f) Melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan dilingkup biro. 

g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian. 

3. Bagian Penyajian Informasi 

Kepala Bagian penyajian informasi mempunyai tugas 

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, 

dokumentasi dan distribusi. Kepala Bagian Penyajian Informasi mempunyai 

fungsi: 
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a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program hubungan pers, 

dokumentasi dan distribusi. 

b. Melaksanakan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan 

distribusi. 

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan pers, dokumentasi 

dan distribusi 

d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas 

dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro. 

Bagian Penyajian Informasi, terdiri atas: 

1) Sub Bagian Hubungan Pers 

Kepala Sub Bagian Hubungan Pers, mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model 

hubungan pers dengan Pemerintah Provinsi Riau 

b) Melaksankan hubungan dengan pers untuk menyukseskan 

program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum. 

c)  Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan 

program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian. 
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2) Sub Bagian Dokumentasi 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, mempunya tugas: 

a) Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan Pemerintah 

Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual 

b) Menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato 

Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau 

c) Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi 

d) Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput 

kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. 

e) Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

3) Sub Bagian Distribusi 

Kepala Sub Bagian Distribusi, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan data, bahan dan informasi untuk didistribusikan kepada 

pihak-pihak terkait 

b) Melaksanakan distribusi penerbitan internal dan eksternal 

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

 

4. Bagian Penerangan 

Kepala Bagian Penerangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyelenggaraan tugas dan program penyuluhan, pemberitaan dan penerbitan. 

Kepala Bagian Penerangan mempunyai fungsi : 
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a. Melaksanakan penerangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah 

Provinsi Riau. 

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media 

massa baik cetak, elektronik dan on-line 

c. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan 

on-line 

d. Melaksanakan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi 

kebijakan Pemerintah Riau melalui media massa baik cetak, elektronik 

maupun on-line 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro. 

Bagaian Penerangan terdiri atas: 

1) Sub Bagian Bina Penyuluhan 

Kepala Sub Bagian Bina Penyuluhan, mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan petunjuk teknis penyuluhan di bidang kehumasan. 

b) Melaksanakan penyuluhan di bidang kehumasan. 

c) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain tyang diberikan oleh Kepala Bagian 

 

2) Sub Bagian Bina Pemberitaan 

Kepala Sub Bagian Bina Pemberitaan, mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan analisis pemberitaan 
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b) Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan 

kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. 

c) Menyiapkan konferensi pers dan press release 

d) Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. 

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian 

3) Sub Bagian Bina Penerbitan 

Kepala Sub Bagian Bina Penerbitan mempunyai tugas: 

a) Menyiapkan bahan penerbitan 

b) Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun 

elektronik 

c) Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, duka cita 

dan iklan pembangunan di media massa baik cetak mupun elektronik. 

d) Melaksanakan pembuatan agenda / buku kerja, kalender dan penerbitan 

lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau. 

e) Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

5. Bagian Publikasi 

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas dan program audio visual, publikasi dan editor. Kepala 

Bagian Publikasi mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan koordinasi penggunaan audio visual yang berhubungan 

dengan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. 

b. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. 
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c. Melaksanakan editing konsep pidato Gubernur Riau 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro 

Bagian Publikasi, terdiri atas: 

1) Sub Bagian Audio Visual 

Kepala Sub Bagian Audio Visual, mempunyai tugas: 

a) Menghimpun hasil peliputan audio visual kegiatan Pemerintah 

Provinsi Riau. 

b) Menyiapkan dan melakukan perbaikan hasil peliputan kegiatan 

Pemerintah Provinsi Riau, sebelum dipublikasikan. 

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

2) Sub Bagian Publikasi 

Kepala Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas: 

a) Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk 

foto maupun audio visual melalui media elektronik dan on-line 

b) Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan. 

c) Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa 

baik cetak maupun lainnya 

d) Melaksanakan pembuatan baliho, spanduk dan running text untuk 

menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau 

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

3) Sub bagian Editor 

Kepala Sub Bagian Editor, mempunyai tugas : 
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a) Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur 

dan Wakil Gubernur 

b) Melaksanakan editor terhadap konsep pidato Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang berasal dari seluruh SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Riau 

c) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyusunan 

pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. 

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 

 

D. Visi dan Misi 

Terwujudnya Koordinasi dan Pelayanan Bidang Kehumasaan yang 

Profesional, Efektif, Efesien, dan Akuntabel. 

Pernyataan visi tersebut mengandung makna : 

1. Visi 

a. Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di 

masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Biro Hubungan 

Masyarakat. 

b. Koordinasi Bidang Kehumasaan adalah pola interaksi yang dilakukan 

dengan semua komponen baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi 

Riau maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang Kehumasan. 
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c. Pelayanan Bidang Kehumasan adalah pelayanan yang diberikan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kehumasan dengan konsep 

pelayanan prima sebagai upaya untuk mewujudkan good and clean 

government. 

d. Profesional adalah memprioritaskan pengetahuan, keahlian dan mental 

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Efektif adalah tercapainya tujuan organisasi yang sesuai dengan rencana 

dan tepat sasaran. 

f. Efisien adalah tercapainya tujuan organisasi dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang dimiliki secara minimal dan hasilnya maksimal. 

g. Akuntabel adalah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang kehumasan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. 

2. Misi  

Misi Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Riau, adalah: 

a. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan informasi secara 

professional, efektif, efisien, dan akuntabel. Memberikan dan 

mengkoordinasikan informasi kepada publik untuk semua pemberitaan 

yang terdapat di media massa yang dilaksanakan secara professional, 

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Mempersiapkan sumber daya kehumasan Provinsi Riau secara optimal. 

Meningkatkan sumber daya manusia kehumasan secara optimal dengan 
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memperhatikan ketepatan, manfaat dan efisien bagi kepentingan 

pemerintah dan masyarakat. 

E. Struktur Organisasi Humas Pemerintah Provinsi Riau 

 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 

NAMA  : DARUSMAN 

NIP  : 19591214 198010 1 001 

PANGKAT : Pembina (IV/a)  

 

 

 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

NAMA  : ERISMAN YAHYA 

NIP  : 19761130 20011212 1 003 

PANGKAT : Penata Tk I (III/d)  

 

 

 

SUBAGIAN PUBLIKASI 

NAMA  : DODI SUTEJO. S SOs 

NIP  : 19770815201102 1 002 

PANGKAT : Penata Muda Tk (III/b)  

 

 

 
SUBAGIAN HUB PERS, PENERBITAN, DOKUMENTASI 

DAN MEDIA 

NAMA  : ERIADI FAHMI 

NIP  : 1980030303 201001 1 017 

PANGKAT : Penata Muda Tk I (III/b)  

 

 

 

SUBAGIAN PENYUSUNAN MATERI DAN NASKAH 

PIDATO GUBERNUR WAGUB DAN SETDA 

NAMA  : HANREF 

NIP  : 19681128199803 1 004 

PANGKAT : Penata Tk I (III/d)  

 

 

 


