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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dengan melangkah ke tahap yang lebih tinggi yaitu bab lima ini, penulis

berusaha memaparkan hasil dari wawancara/interview, observasi, dan

pengumpulan dokumen yang penulis adakan di Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau dalam rangka menjawab permasalahan sebagaimana penulis kemukakan

pada pendahuluan diatas.

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan metode

tatap muka antara penulis dan narasumber yang berkopeten dan kredibel terhadap

permasalahan yang penulis angkat. Wawancara secara mendalam melibatkan

Darusman (Kepala Biro Humas), Drs. Subani Firdaus, MH (Kepala Bagian

Penyajian Informasi), Eriadi Fahmi, SP ( Kepala Sub bagian Hubungan Pers), R.

Heru Christiano (Staf Penulis press release).

B. Aktivitas Penggunaan Press Release Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau Dalam Membentuk  Citra Positif.

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan

dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang

bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam

berkomunikasi adalah panca indra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan

yang diterima panca indra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk

mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan

dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud ialah media yang digolongkan

atas empat macam, yakni media antar pribadi, media kelompok, media public, dan

media massa.
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Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai

tujuan, yakni mempengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau effek ialah

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima

sebelum dan sesudah menerima pesan.

Sudah sejak lama disadari bahwa press memiliki peranan yang sangat

besar dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih lembaga yang haus akan

pengakuan masyarakat. Bahkan bagi sebuah lembaga bisnis dan konsumen

sebagai kekuatan utamanya, lembaga media massa merupakan wahana yang

sangat penting. Oleh sebab itu untuk menginformasikan kepada masyarakat dibutuhkan

media sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, media yang digunakan ini adalah

media cetak dengan menggunakan press release.

Pemerintah Provinsi Riau menggunakan Press Reelase untuk
mempublikasikan kegiatan yang berkaitan dengan berita atau agenda
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini
kami menjalin hubungan dan bekerjasama dengan media cetak dan media
elektronik (media online) untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Riau agar Masyarakat mengetahui kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka penyebaran
informasi Pemerintah Provinsi Riau menggunakan media cetak
diantaranya Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Haluan Riau, dan media
elektronik (media online) diantaranya Goriau.co.id detik.com riaupos.com.
dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan proses publikasi bisa
berjalan seperti yang diinginkan.50

Aktivitas Penggunaan Press Release Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau sebagai berikut:

1. Basic Publisity release

Topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai

mengandung nilai berita bagi media massa. Praktisi Public Relations harus pandai

dalam “membuat berita”, dengan cara membuat event-event yang menarik.

Misalnya, ketika terjadi peristiwa banjir lumpur panas lapindo Sidoarjo atau banjir

50 Wawancara : Darusman, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau, Selasa 1
Desember 2015
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besar yang melanda Jakarta, perusahaan mengelar acara bagi-bagi selimut dan

obat-obatan untuk pengungsi.

Release yang kami buat salahsatunya yaitu mengenai penyiapan posko
evakuasi dampak pencemaran udara yang dilaksanakan pada tanggal 26
Oktober 2015, dan di buatkan release lalu dipublikasikan ke media cetak
dan media online diantaranya Riau pos, tribun pekanbaru, pekanbaru pos,
haluan dan media online goriau.com, riaupos.co dengan sasaran yaitu
masyarakat Provinsi Riau.51

Tujuan dan manfaat dari basic publicity release adalah agar masyarakat
pada umumnya dan masyarakat Riau pada khususnya mengetahui kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan harapan masyarakat
bisa mengetahui berita terkini tentang kegiatan pemerintah Provinsi
Riau.52

Dari wawancara diatas, bahwa Pemerintah Provinsi Riau mempublikasikan

kegiatan melalui press release dengan menggunakan media cetak dan media

elektronik (media online) dengan harapan masyarakat bisa mengetahui informasi

terbaru yang ada di Provinsi Riau. Berikut contoh basic publisity release yang

dibuat Humas Pemerintah Provinsi Riau;

Judul

Pemprov Riau Siapkan Posko Evakuasi Dampak Pencemaran Udara

Lead

PEKANBARU (Humas Riau) – Pemerintah provinsi Riau siapkan Posko evakuasi

untuk masyarakat yang terkena dampak pencemaran udara akibat kabut

asap. Posko evakuasi disiapkan di Balai Serindit komplek Gubernuran (Gedung

Daerah.red) yang berada di Jalan Diponegoro dan Ruang Serba Guna Dinas Bina

Marga dan Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Kantor PU.red) yang

berada di Jalan SM Amin Pekanbaru. Dua pos ko evakuasi ini disiapkan untuk

anak-anak balita, bayi, ibu hamil dan masyarakat lanjut usia (lansia).

51 Wawancara : Efriadi Fahmi,SP, Kasubag Hubungan Pers Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

52 Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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Tubuh

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Andra Syafril menjelaskan, posko ini

bukan untuk orang yang sudah sakit, tapi untuk masyarakat yang ingin

membutuhkan udara bersih.

“Posko ini disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan udara bersih, bukan

untuk orang yang sakit. Ini posko evakuasi bukan posko kesehatan, tapi tidak

menutup kemungkinan bila ada masyarakat yang sakit kita bisa rujuk ke Rumah

Sakit atau Puskesmas terdekat,” jelas Andra.

Andra menghimbau jika ada masyarakat yang kebutuhannya untuk pemeriksaan

dan mendapatkan obat-obatan disarankan lebih baik ke pos-pos kesehatan yang

telah disediakan seperti di depan purna MTQ, depan Pasar Ramayana, dan

puskemas-puskesmas 24 jam yang telah disediakan pemerintah.

Di Balai Serindit Gedung Daerah Riau telah disiapkan lima tempat tidur

bayi, 50 Felbet, 100 matras, 5 tabung oksigen 10 kg, satu tabung oksigen besar,

obat-obatan, petugas medis, tiga dokter, tiga perawat dan dua mobil ambulan.

Sementara itu fasilitas posko evakuasi di Ruang Serba Guna kantor PU telah

disiapkan 50 Felbet, 15 tempat tidur, 1 tabung oksigen 25 kg, 3 tabung oksigen 10

kg, petugas medis, obat-obatan dan tempat bermain anak-anak yang rencananya

akan dioperasikan pada hari senin (26/10/2015).

Kadis Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Dwi Agus Sumarmo

mengatakan posko evakuasi dikantornya memiliki konsep dengan fasilitas tempat

bermain anak-anak hal ini dilakukanya agar anak-anak tidak bosan dan dapat

bermain.“Anak-anak jangan sampai kehilangan masa bermainya. Jangan sampai

anak-anak merasa jenuh. Disini kita siapkan tempat bermain, 4 unit televisi, dan

dua infokus yang akan menayangkan film anak agar anak-anak dapat terhibur,”

kata Dwi. (RLS)
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Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 2015

2. Product Release

Press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan, misalnya

peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lainnya. Berbeda dengan

jenis basic publicity diatas, jenis release ini biasanya lebih terbaas pada media-

media ekonomi bisnis. Menurut saya, pola penulisan pun lebih sulit karena jika

tidak hati-hati bias membuat public relations dianggap beriklan. Contoh, “

perdana telkomsel laku 1,3 juta Unit”. yang menjadi salling point dari informasi

ini adalah jumlah yang mencapai jutaan merupakan prestasi yang bagus dan sulit

dicapai.

Salah satu kebijakan yang dipublikasikan yaitu tentang Pergub No 5 tahun
2015 Tenttang Rencana Aksi Pencegahan Karlahut di Riau. Dan
dipublikasikan melalui media cetak yaitu Riau Pos, Haluan Riau, Tribun
Pekanbaru dan media elektronik (media online) Riaupos.co. riaunews.com
riauheadline.com pekanbaru.tribunnews.com situsriau.com riauterkini.com
dan dipublikasikan di tahun 2015. Dengan sasaran msyarakat Provinsi
Riau.53

Tujuan dan manfaat agar masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan
terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau dengan harapan
masyarakat akan patuh terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Riau.54

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selalu

mempublikasikan kebijakan terbaru melalui media cetak dan media elektronik

(media online) untuk selanjutnya agar dipahami oleh masyarakat dan masyarakat

melaksanakan kebijakan atau aturan tersebut. Berikut product release yang dibuat

Humas Pemerintah Provinsi Riau;

Judul

Pergub No 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Karlahut di

Riau

53 Wawancara : R. Heru Christiano, Staf Penulis Press Releaase Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

54 Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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Lead

PEKANBARU (Humas Riau) – Mengingat maraknya terjadi kebakaran hutan dan

lahan di kawasan Provinsi Riau, Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman

telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 5 tahun 2015 tentang

Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

Tubuh

Dikeluarkannya Pergub tersebut bertujuan untuk memperbaiki kebijakan

perlindungan kawasan yang rawan kebakaran, evaluasi terkait luas konsesi

perusahaan yang lahannya terbakar, menguatkan kapasitas pemerintah dalam

resolusi konflik dan menguatkan sistem informasi terkait kebakaran hutan dan

lahan.

Selain itu, Pergub ini juga bertujuan untuk menguatkan legislasi terkait

pencegahan karlahut, pengawasan berjenjang serta memberdayakan masyarakat

untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap api di kawasan rawan terbakar.

Sementara itu terkait anggaran, Pergub ini bertujuan untuk memastikan

tersedianya anggaran yang memadai terkait pencegahan karlahut pada APBD serta

pemberian insentif dan dukungan kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

(PLTB).

Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 2015

3. Financial Release

Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini.

Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum.

Sekarang, bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi ini, tetapi

publik pun juga berhak disodori informasi keuangan. Informasi ini akan menjadi

penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan. Misalnya, “Laba Bank Mega

Syariah Rp.53 Milyar”.
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Salah satu anggaran yang dipublikasikan adalah tentang APBD Provinsi
Riau 2016 sebesar 11,2 Triliun yang disah kan pada rapat paripurna DPRD
Provinsi Riau pada tanggal 2 Desember 2015 dan dipublikasikan melalui
media cetak yaitu Riau Pos, Haluan Riau, Tribun Pekanbaru dan media
elektronik (media online) Riaupos.com. riaunews.com riauheadline.com
pekanbaru.tribunnews.com situsriau.com riauterkini.com dengan sasaran
masyarakat Riau.55

Tujuan dan manfaat dipublikasikannya anggaran tersebut agar masyarakat
mengetahui angaran Provinsi Riau pada tahun 2016. Untuk selanjutnya
masyarakat bisa mengawasi dan mengawal penggunaan  anggaran tersebut
dengan harapan Pemerintah Provinsi Riau bisa lebih transparan mengenai
anggaran APBD tahun 2016.56

Berdasarkan wawancara diatas Pemerintah Provinsi Riau

mempublikasikan anggaran tahun 2016 dengan tujuan masyarakan bisa

mengawal, mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Berikut financial release

yang dibuat Humas Pemerintah Provinsi Riau;

Judul

APBD Riau 2016 Sebesar Rp11,2 Triliun

Lead

PEKANBARU (Humas Riau) – RAPBD murni Riau tahun 2016 disepakati

sebesar Rp11,2 triliun. Angka ini disepakati setelah ditandatanganinya MoU

Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Tubuh

Penandatanganan MoU RAPBD Murni 2016 ini, digelar dalam rapat paripurna

DPRD Riau, Rabu (2/12/15) di Gedung DPRD Riau. Plt Gubri H Arsyadjuliandi

Rachman yang langsung menandatangani MoU tersebut.

55 Wawancara : Efriadi Fahmi,SP, Kasubag Hubungan Pers Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

56 Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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“Anggaran yang ada dalam RAPBD Murni 2016 sebesar Rp 11,2 triliun.

Diantaranya Pendapatan sebesar Rp7,7 trilun, SiLPA sekitar Rp3,5 trilun,” kata

Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai paripurna,

Rabu malam (02/12/15).

Anggota dewan dari daerah pemilihan Rokan Hilir ini pun mengatakan, untuk

pengesahan RAPBD Murni 2016 akan dilaksanakan pertengahan Desember ini.

Pihaknya pun terus menggesa hal ini.

“Mudah-mudahan paling lama pertengahan Desember ini, RAPBD Murni sudah

bisa kita sah kan. Setelah MoU ini, masih banyak mekanisme yang mesti kita

selesaikan lagi, termasuk verifikasi ke Kemendagri nantinya. Mudah-mudahan

terlaksana,” ungkapnya.

Kemudian sebutnya, wakil rakyat di DPRD Riau juga berharap, awal tahun 2016

nanti, anggaran yang ada dalam APBD M rni 2016 bisa dilaksanakan. Pihaknya

tidak ingin ada keterlambatan lagi.

“Awal tahun, anggarannya sudah bisa dicairkan dan semua kegiatan yang

menyentuh dengan masyarakat juga bisa dijalankan,” tutup politisi PDI

Perjuangan ini. (RiauPlus)

Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 2015

4. Relationl Release

Press release ini berisi informasi yang ditujukan untuk menjaga hubungan

dengan public. Misalnya, release tentang ucapan terimakasih.

Ada beberapa kegiatan Reletional Release yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Riau yaitu kegiatan Plt Gubri Bersama Masyarakat Pelayanan
Kesehatan Terus Ditingkatkan yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2015.
Pada kesempatan tersebut pesan yang dibincangkan dengan masyarakat
oleh Plt Gubernur adalah bagaimana pelayanan yang didapat masyarakat
saat berobat di RSUD Arifin Achmad ini serta bagaimana fasilitas yang
disediakan. Dan kegiatan Safari Ramadhan Plt Gubri di Masjid Al Ikhlas
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Kecamatan Tampan, Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2015. Pada
kesempatan tersebut Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam
sambutanya mengajak masyarakat tuah karya kecamatan tampan agar
menjaga keharmonisan antar masyarakat dan antar umat beragama. Dan
dipublikasikan melalui media cetak Riau pos, Halan Riau, Tribun
Pekanbaru dan media elektronik (media online)
pekanbaru.tribunnews.com, riaupos.co, beritariau.com.57

Adapun tujuan dan manfaat kegitan tersebut untuk mempererat silaturahmi
masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan harapan
menciptakan hubungan yang harmonis pemerintah kepada
masyarakatnya.58

Berdasarkan wawancara diatas humas Pemerintah Provinsi Riau telah

melakukan hubungan baik dengan masyarakat dengan langsung berinteraksi

dengan masyarakat pekanbaru di RSUD Arifin Achmad dan melakukan safari

ramadhan di kecamatan tampan, sehingga hubungan baik antara Gubernur dan

masyarakat terjaga dengan baik sehingga akan timbul keakraban antara pemimpin

dan masyarakat dan akan menimbulkan dampak positif terhadap pandangan

masyarakat. Berikut relational release yang dibuat Humas Pemerintah Provinsi

Riau:

Judul

Plt Gubri Bersama Masyarakat Pelayanan Kesehatan Terus Ditingkatkan

Lead

Pekanbaru (Humas Riau) – Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman saat

kujungannya ke RSUD Arifin Ahmad, Ahad (08/03/2015), berkesempatan

berbincang-bincang dengan masyarakat Riau yang berada di pelataran parkir

RSUD.

Tubuh

Dalam bincang-bincangnya, Plt Gubri yang didampingi Dirut RSUD Arifin

Ahmad dr Anwar Bet dan Pejabat terkait menanyakan tentang bagaimana

57Wawancara : Efriadi Fahmi,SP, Kasubag Hubungan Pers Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

58Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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pelayanan yang didapat masyarakat saat berobat di RSUD Arifin Achmad ini serta

bagaimana fasilitas yang disediakan. Hal tersebut ditanyakan Gubri dikarenakan

tingkat kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan RSUD cukup tinggi. Pasien

yang berobat ini juga rata-rata merupakan rujukan dari Rumah Sakit kabupaten

dan kota se Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa RSUD rifin Ahmad merupakan Rumah Sakit

kelas B Pendidikan ini juga diantisipasi dengan merumuskan program

pengembangan yang mengacu kepada Master Plan yang dibuat pada tahun 2007

yang mempunyai Visi Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri dengan

Pelayanan Paripurna yang Memenuhi Standar Internasional.

Disamping itu RSUD Arifin ahmad dengan Motto : Kepuasan anda adalah

kebahagiaan kami, mempunyai Misi :

1. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar

internasional dan menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit lainnya di

Provinsi Riau;

2. Melaksanakan fungsi sebagai rumah sakit pendidikan kedokteran dan

pendidikan kesehatan lainnya;

3. Melaksanakan fungsi administrasi secara profesional. (RLS)

Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 2015

5. Response release

Press-release ini ditujukan untuk merespon komplain-komplain

masyarakat terhadap perusahaan. Missalnya, memberikan tanggapan kepada

Rubrik surat pembaca yang ditulis media.

Salah satu berita yang kami respon yaitu tentang tanggapan masyarakat
bahwa pemerintah lambat menangani kabut asap. Dalam hal ini kami
selaku Pemerintah mencoba meluruskan pemberitaan tersebut bahwasanya
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya
yang maksimal untuk menangani kabut asap seperti menyewa pesawat dari
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luar negeri untuk memadamkan api, membuka posko-posko saiaga darurat
asap, pembagian masker kepada masyarakat dan respon ini telah kami
sampaikan melalui media Haluan Riau, Riau pos, Tribun Pekanbaru, dan
media elektronik (media online)59

Dengan tujuan untuk meluruskan pemberitaan agar masyarakat
mengetahui upaya yang sebenarnya bukan berdasarkan opini-opini
masyarakat dan harapan agar tidak terjadi kesalah fahaman antara
Pemerintah Provinsi Riau dan Masyarakat.60

Berdasarkan wawancara diatas, pemerintah selalu merespon pemberitaan

dan opini yang beredar di masyarakat dengan harapan tidak ada kesalah pahaman.

Berikut response release yang dibuat oleh Humas Pemerintah Provinsi Riau;

Judul

Plt Gubri Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Asap

Lead

PEKANBARU (Humas Riau) – Plt Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi

Rachman menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Asap akibat Kebakaran Lahan

dan Hutan (Karlahut) yang terjadi di Provinsi Riau, Jumat (18/09/2015), di

Gedung Daerah, Pekanbaru.

Tubuh

Rakor dihadiri Forkopimda Riau, wakil ketua DPRD Riau, Bupati/Walikota se

Riau, Kepala BLH, Kepala BPBD, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan, Kadis

Kesehatan, Kepala BPPT, Kepala BMKG, serta pimpinan perusahaan perkebunan

dan HTI.

Dalam kesempatan ini Plt Gubri mengajak kepada para pimpinan perusahaan agar

menjaga kekompakan serta menjalin komunikasi yang rutin dengan Satgas

Karlahut dan Forkopimda.

59Wawancara : R. Heru Christiano, Staf Penulis Press Releaase Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

60Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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“Saya intruksikan kepada pihak perusahaan menjaga kekompakan dan

menyiapkan peralatan pemadam kebakaran, menara pemantau api, alat berat dan

kanal blocking. Hal ini dilakukan guna mencegah serta mengantisipasi bila terjadi

kebakaran lahan dan hutan,” ungkap Plt Gubri.

Senada dengan Plt Gubri, Kapolda Riau Brigjen Pol Drs. Dolly Bambang

Hermawan mengatakan pentingnya kerjasama berbagai stakeholder untuk

menyelasaikan permasalahan kabut asap ini, terutama dalam tahap sosialisasi

pencegahan dan kesadaran hukum masyarakat.

“Kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting, saat ini asap sudah sampai

ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Penegakan hukum sudah

dilaksanakan, sekarang tinggal kesadaran Hukum kepada masyarakat kita

dijalankan bersama, baik dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi yang

melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat dan tokoh Agama”, kata Kapolda

Riau.

Asap Masih Menyelimuti Riau. Walaupun kondisi status Kebakaran Lahan dan

Hutan (Karlahut) di Riau sudah dinaikkan menjadi menjadi tanggap darurat, tetapi

sampai hari ini kondisi kabut asap masih menyelimuti daerah ini.

Data dari BMKG Pekanbaru Info Hotspot terkini tanggal 18 September 2015

pukul 07.00 WIB. Sumatera masih memiliki 213 titik. Provinsi Sumatera selatan

(sumsel) masih penyumbang titik terbanyak 189 titik, Provinsi Lampung 6 titik,

Provinsi Jambi 10 titik, Provinsi Bangka Belitung (Babel) 3 titik, dan Provinsi

Riau 5 titik di kabupaten pelalawan 3 titik, kabupat n Indragiri Hilir 1 titik dan

kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. (RLS)

Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 2015

6. Bad News Release
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Press release ini digunakan untuk mengkonter berita-berita negatif tentang

perusahaan yang muncul di media, termasuk disini peristiwa yang terjadi secara

spontan, seperti kebakaran atau pembajakan pesawat.

Kami selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Riau selalu menanggapi
pemberitaan negativ melalui media massa, salah satunya tentang
pemberitaan penangkapan Gubernur Riau Anas Mamun. Kami selku
Pemerintah Provinsi Riau selalu memberi kejelasan yang positif
bahwasanya apa yang terjadi kepada Gubernur Riau bisa dilakukan secara
transparan dan untuk proses hukum diharapkan bisa dilakukan secara
profesionalitas, dan berita ini kami sampaikan kemedia cetak Riau pos,
Haluan Riau, Harian Vokal, dan media elektronik (media online)
pekanbaru.tribunnews.com, riaunews.com 61

Dengan harapan masyarakat mendapat kejelasan secara langsung dari
Pemerintah tentang keadaan yang sebenarnya.62

Dengan wawancara diatas Pemerintah Provinsi Riau selalu bertindak

professional dan menghormati proses hukum yang berlaku pada Gubernur Anas

Mamun dan memberikan keterangan fakta tentang masalah tersebut, sehingga

masyarakat mengetahui kejelasan apa yang terjadi sebenarnya sehingga nantinya

tidak timbul opini negatif yang beredar di masyarakat . Berikut bad news release

yang dibuat Humas Pemerintah Provinsi Riau;

Judul

Pemprov Riau Beri Keterangan Resmi Soal Penangkapan Annas Maamun

Lead

PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya

memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Gubernur Riau (Gubri), H

Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

61Wawancara : Efriadi Fahmi,SP, Kasubag Hubungan Pers Biro Humas Pemerintah
Provinsi Riau, Selasa 1 Desember 2015.

62Wawancara : Drs. Subani Firdaus, Kabag Penyajian Informasi, Selasa 1 Desember
2015.
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Pemprov Riau melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Yoserizal Zen, Jumat

(26/9/2014), mengatakan belum bisa memberika keterangan sebelum ada

informasi yang bisa disampaikan KPK.

Tubuh

"Pemeriksaan sedang berjalan, kita belum bisa memberitahukan penangkapan Pak

Gubernur mengenai apa dan atas kasus apa," kata Yoserizal.

Begitu juga saat ditanyakan apakah terkait alih fungsi lahan yang diduga

dilakukan Gubernur Riau, H Annas Maamun, Yoserizal juga belum bisa

memberikan keterangan. "Kita tidak bisa menduga-duga, karena ada proses yang

berjalan. Jika nantinya sudah ada rilis atau informasi resmi dari KPK, maka kita

juga bisa menyampaikannya," sambung Yoserizal. "Begitu juga dengan nama-

nama yang ikut tertangkap, belum bisa kita sampaikan. Karena memang belum

ada secara resmi dari pihak KPK," jelasnya

Saat ditanya mengenai tanggapannya terkait penangkapan tersebut, Yoserizal

mengaku sempat tidak percaya. "Prihatin, tapi sebelumnya saya tidak percaya,"

tandasnya.

Namun Yoserizal berharap agar para pegawai dan pejabat di Lingkungan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi

(tupoksi) seperti biasanya.

"Jangan terganggu dengan apa yang tengah terjadi. Mari kita tetap bekerja

sebagaimana mestinya. Karena masih banyak program-program pembangunan

yang harus dikebut," pungkasnya.**

Sumber : Dokumen Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau 201

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, selain dari pada aktivitas

penggunaan press release biro humas Pemerintah Provinsi Riau dalam

membentuk citra positif yang dipaparkan di atas, Pemerintah Provinsi Riau juga

mempunyai aktivitas press release yaitu dengan mempublikasikan release melalui

media online Pemerintah provinsi Riau dengan alamat http://humas.riau.go.id/

yang bisa di akses atau dikunjungi oleh semua elemen masyarakat semua contoh

release humas Pemerintah Provinsi Riau yang lain juga tercantum dalam website.
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A. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan membarikan interpretasi atau

pemahaman terhadap hasil penelitian yang dilakuka. Upaya ini didasarkan pada

persepsi bahwa tujuan pertama dari penelitian kualititif adalah untuk memperoleh

pemahaman makna atas realitas yang terjadi. Bersama dengan langkah ini penulis

juga berusaha melakukan analisis sehinga hasil penelitian lebih bermakna.

Untuk mengetahui aktivitas penggunaan press release Biro Humas

Pemerintah Provinsi Riau dalam membentuk citra positif. Dalam analisa ini

penulis menggunakan metode deskriptif kulaitatif dengan cara mengambarkan

data yang telah didapat yang kemudian dianalisa sesuai dengan apa yang ada di

lapangan.

1. Aktivitas Penggunaan Press Release Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau Dalam Membentuk Citra Positif.

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan

dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang

bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam

berkomunikasi adalah panca indra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan

yang diterima panca indra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk

mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan

dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud ialah media yang digolongkan

atas empat macam, yakni media antar pribadi, media kelompok, media public, dan

media massa.

Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai

tujuan, yakni mempengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau effek ialah

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima

sebelum dan sesudah menerima pesan.

Sudah sejak lama disadari bahwa press memiliki peranan yang sangat

besar dalam kehidupan sebuah lembaga, terlebih lembaga yang haus akan

pengakuan masyarakat. Bahkan bagi sebuah lembaga bisnis dan konsumen

sebagai kekuatan utamanya, lembaga media massa merupakan wahana yang
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sangat penting. Oleh sebab itu untuk menginformasikan kepada masyarakat dibutuhkan

media sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, media yang digunakan ini adalah

media cetak dengan menggunakan Press Release.

Pada dasarnya press-release merupakan berita tentang perusahaan

(individu, kegiatan, pelayanan atau produk). Berita tersebut dikirimkan atau

disiarkan ke media (pers), sehingga disebut juga siaran pers atau press release.

Namun, berita dalam press release tidak serta merta disamakan dengan

berita jurnalistik (berita yang ditulis wartawan untuk  konsumsi surat kabar).

Berita dalam press release harus melalui mekanisme perbaikan sesuai kaidah

jurnalistik dan kebijakan redaksi sebelum diputuskan dimuat oleh media. Dalam

kaidah jurnalistik, berita dapat dirumuskan sebagai laporan terbaru tentang

peristiwa, pendapat atau masalah yang menarik perhatian orang (news is account

of current idea, event or problem interest people).

Pemerintah Provinsi Riau selalu membuat press release dalam kegiatan

publikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut analisa penulis aktivitas penggunaan press release adalah

aktivitas yang sangat positif guna menyampaikan informasi yang berkaitan

dengan berita, kebijakan, finansial, relasi, respon dengan menggunakan media

cetak dan media elektronik (media online) sehingga masyarakat bisa lebih mudah

mendapat informasi mengenai pemberitaan yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Riau.

Aktivitas penggunaan press release Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau

adalah sebagai berikut:

2. Basic Publicity Release

Topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai

mengandung nilai berita bagi media massa. Praktisi Public Relations harus pandai

dalam “membuat berita”, dengan cara membuat event-event yang menarik.

Misalnya, ketika terjadi peristiwa banjir lumpur panas lapindo Sidoarjo atau

banjira besar yang melanda Jakarta, perusahaan mengelar acara bagi-bagi selimut

dan obat-obatan untuk pengungsi.
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Basic Publicity Release yang dilakukan oleh Biro Humas Pemerintah

Provinsi Riau sangat efektif guna penyampaian informasi kepada masyarakat,

menurut analisa penulis Basic Publicity Release Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau adalah untuk membantu dalam proses penyampaian pesan publikasi kepada

masyarakat, dengan menyampaikan informasi secara langsung kepada media

melalui press release lebih jelas kebenaran informasinya. Pada kegiatan ini juga

berbagai media cetak dan elektronik (media online) bisa bebas mempublikasikan

informasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga menjadi waktu

yang tepat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan media massa,

sehingga akan terasa lebih nyaman bagi masing-masing pihak.

Dari keterangan diatas Basic Publicity Release sudah sesuai dengan teori

dari Thomas Bivis dalam buku Public Relatioans Writing Rachmat Kriyanto.

3. Product Release

Press release ini berisi inforrmasi tentang produk perusahaan, misalnya

peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lainnya. Berbeda dengan

jenis basic publicity diatas, jenis release ini biasanya lebih terbaas pada media-

media ekonomi bisnis. Menurut saya, pola penulisan pun lebih sulit karena jika

tidak hati-hati bias membuat public relations dianggap beriklan. Contoh, “

perdana telkomsel laku 1,3 juta Unit” yang menjadi salling point dari informasi

ini adalah jumlah yang mencapai jutaan merupakan prestasi yang bagus dan sulit

dicapai.

Aktivitas product release yang dilakukan oleh Biro Humas Pemerintah

Provinsi Riau sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan

baru yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut analisa penulis, aktivitas product release dilakukan hanya apabila

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan atau mensosialisasikan adanya kebijakan

baru dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat

mengetahui dan melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu aktivitas product

release juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.
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Berdasarkan keterangan diatas, aktivitas product release sedikit berbeda

dengan yang ada didalam teori dikarenakan hanya dibuat jika ada kebijakan-

kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

4. Financial Release

Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini.

Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum.

Sekarang, bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi ini, tetapi

publik pun juga berhak disodori informasi keuangan. Informasi ini akan menjadi

penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan. Misalnya, “Laba Bank Mega

Syariah Rp.53 Milyar”

Aktivitas Financial Release yang dibuat Biro Humas Pemerintah Provinsi

Riau terkait dengan anggaran-anggaran Provinsi Riau.

Menurut analisa penulis, kegiatan Financial Release penting

dipublikasikan dikarenakan pada zaman sekarang ini era keterbukaan media

masyarakat mengharapkan agar Pemerintah menggunakan anggaran tersebut

secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar pembangunan

infrastruktur dan lain-lain bisa jelas dan tidak abu-abu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas Financial

Release telah memenuhi teori dari Thomas Bivis dalam buku Public Relatioans

Writing Rachmat Kriyanto.

5. Relational Release

Press release ini berisi informasi yang ditujukan untuk menjaga hubungan

dengan public. Misalnya, release tentang ucapan terimakasih.

Aktivitas relational release yang dilakukan Biro Humas Pemerintah

Provinsi Riau sangat bermanfaat dan berdampak positif terhadap keharmonisan

Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat.

Menurut analisa penulis, bahwa aktivitas relational release yangdilakukan

Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk membangun hubungan

baik dan saling percaya antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau, selain
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itu kegiatan relational release berguna untuk membentuk citra positif untuk

Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini masyarakat pada umumnya dan

masyarakat Riau pada khususnya serta dengan adanya kegiatan ini untuk

memberitahukan kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan, pelayanan

pendidikan dan interaksi sosial masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Riau

akan berbuah positif.

Penjelasan diatas membuktikan bahwa relational release telah memenuhi

teori dari Rachmat Kriyanto tentang aktivitas penggunaan press reease.

6. Response Release

Press-release ini ditujukan untuk merespon komplain-komplain

masyarakat terhadap perusahaan. Missalnya, memberikan tanggapan kepada

Rubrik surat pembaca yang ditulis media.

Dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang

menanggapi opini masyarakat Biro Humas Pemerintah Provini Riau

menggunakan press release untuk mempublikasikan dan meluruskan tanggapan-

tanggapan dan opini dari masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau

secara terbuka dan transparan mengklarifikasi berita dan opini yang beredar di

masyarakat guna untuk memberikan kebenaran atas opini yang beredar

dimasyarakat.

Menurut analisa penulis kegiatan response release sangat bermanfaat agar

masyarakat mendapat kejelasan dan kebenaran yang sesungguhnya dari isu atau

opini yang masih dipertanyakan kebenarannya, selain itu kegiatan ini juga sebagai

ajang pembuktian bahwasanya Pemerintah Provinsi Riau selalu transparan dalam

memberitakan suatu hal, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas response release

sedikit berbeda dengan yang ada di teori, dimana letak perbedaannya yaitu respon

yang dimaksud yaitu adalah respon negatif, sementara dalam teori belum tertera

secara detail apakah itu respon positif atau respon negatif.

7. Bad News Release
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Press release ini digunakan untuk mengkonter berita-berita negatif tentang

perusahaan yang muncul di media, termasuk disini peristiwa yang terjadi secara

spontan, seperti kebakaran atau pembajakan pesawat.

Dalam rangka menanggapi pemberitaan negativ yang beredar di media

massa Pemerintah Provinsi Riau menggunakan press release untuk

mengklarifikasi dan meluruskan berita yang beredar di media massa. Dalam hal

ini Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau secara terbuka dan transparan dalam

menanggapi berita negativ yang telah beredar di media massa agar masyarakat

mendapatkan kejelasan dan fakta yang sebenarnya.

Menurut analisa penulis kegiatan bad news release sangat bermanfaat agar

berita yang telah beredar ditengah-tengah masyarakat mendapatkan kejelasan dan

kebenaran yang sesungguhnya, dengan aktivitas ini juga membuktikan bahwa

Pemerintah Provinsi Riau menanggapi agar masyarakat tidak salah tanggap

terhadap berita yang telah beredar di media massa.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa aktivitas bad news release telah

memenuhi teori dari Thomas Bivis tentang aktivitas penggunaan press reease.


