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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi paling dasar Humas dalam Pemerintah adalah membantu

menjabarkan dan mencapai tujuan program Pemerintah, meningkatkan

sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup

untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore,2010).

Berarti Humas Pemerintah bertugas menjalankan kegiatan kebijakan

dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang

kebijakan Pemerintah 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 Pemerintah memperoleh citra positif dari rakyat atau

public Dalam melaksanakan perannya

Menurut  Dr.  Rex  Harlow  dalam  bukunya  yang  berjudul  A

Model  for Public  Relations  Education  for  Proffesional  Practices  yang

diterbitkan  oleh International Public Relations Association (IPRA) 1978

yang dikutip oleh Rusady Ruslan menyatakan bahwa definisi Public

Relations (PR) adalah:

“Public  Relations  adalah  fungsi  manajemen  yang  khas  dan

mendukung pembinaan,  pemeliharaan  jalur  bersama  antara  organisasi

dengan publiknya,  menyangkut  aktivitas  komunikasi,  pengertian,
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penerimaan  dan kerjasama,  melibatkan  manajemen  dalam  menghadapi

persoalan  atau permasalahan,  membantu  manajemen untuk  mampu

menanggapi  opini publik,  mendukung  manajemen  dalam  mengikuti

dan  memanfaatkan perubahan  secara  efektif,  bertindak  sebagai  sistem

peringatan  dini  dalam mengantisipasi  kecenderungan  penggunaan

penelitian  serta  teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana

utama” (Ruslan, 2008:16).

Namun menurut para ahli Public Relations (PR) menanggapi

definisi yang dirumuskan Dr. Rex Harlow tersebut terlalu panjang.

Sehingga munculah definisi Public Relations (PR) menurut Cutlip, Center

& Broom, yaitu:

“Public  Relations  adalah  fungsi  manajemen  yang  membangun

dan mempertahankan  hubungan  yang  baik  dan  bermanfaat  antara

organisasi dengan  publik  memengaruhi  kesuksesan  atau kegagalan

organisasi tersebut” (Kriyantono, 2008:5).

Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Public

Relations merupakan  salah  satu  bentuk  yang  dapat  mendukung

terbentuknya  sebuah pengertian  di  dalam sebuah  komunikasi  dan

kegiatan  untuk  menanamkan  dan memperoleh  pengertian,  goodwill,

kepercayaan,  penghargaan  perusahaan  dan publik  terutama  masyarakat

pada  umumnya  untuk  mencapai  tujuan  itu  di  antara mengembangkan

goodwill  dan  memperoleh  opini  publik  yang  favorable  atau

menciptakan  kerjasama  berdasarkan  hubungan  yang  harmonis  dengan
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berbagai publik, kegiatan Public Relations harus dikerahkan ke dalam dan

luar. Humas tidak  hanya  diperlukan  di  perusahaan  swasta  saja  tetapi

pada instansi pemerintah bagian Humas pun diperlukan. Hal ini sesuai

dengan apa yang dikemukakan  oleh  Oemi  Abdurachman  bahwa

pentingnya  peranan Humas di instansi-instansi  dan  lembaga-lembaga

Pemerintah dalam  masyarakat  modern, yaitu  dalam  melakukan

kegiatan-kegiatannya  dan  oprasi-oprasinya  di  berbagai tempat  dan

berbagai  bidang,  terutama  dalam  proses  pembangunan  negara

(Abddurachman, 2001 : 112).

Kebutuhan akan  informasi  merupakan  kebutuhan  yang  sangat

penting dalam  berbagai kegiatan manusia.  Dari sinilah eksistensi

hubungan masyarakat (humas) difungsikan melalui hubungan-hubungan

yang  harmonis  dan  simbiosis  mutualisme  antara  instansi dengan

stakeholder-nya.  Inilah  yang  secara  tidak  langsung  menimbulkan

persaingan  antar  berbagai  instansi/perusahaan  dalam  memberikan

pelayanan kepada masyarakat.  Dalam  organisasi/perusahaan  yang

menyadari  pentingnya  komunikasi yang  terkoordinir  dengan  baik

dengan  semua  pihak  maka  akan  sangat membutuhkan  kehadiran

humas (hubungan  masyarakat)  sebagai  pembina komunikasi  dan

hubungan  yang  harmonis  baik  internal  ataupun  eksternal,  peranan

humas  mutlak  dibutuhkan  oleh  organisasi/perusahaan  karena  dengan

mengunakan  jalur  humas  perusahaan  dapat  memberikan  informasi

yang  dapat dipertanggung jawabkan kepada publiknya.
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Adanya  unit Humas 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  suatu  alat  untuk

memperlancar  jalannya  interaksi  serta  penyebaran informasi.

Singkatnya Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu

keluar, memberikan informasi  kepada  khalayak  sesuai  dengan

kebijaksanaan instansinya, wajib  menyerap reaksi  dari  khalayak  untuk

kepentingan instansinya.

Begitupun dengan Humas Pemerintah Kota Pekanbaru.

Diharapkan  dapat  menciptakan  dan  saling memelihara  alur komunikasi.

Humas disini dituntut untuk selalu siap untuk menjalankan fungsinya

menjembatani antara perusahaan dengan publiknya. Adapun publik

internal pemerintah Kota Pekanbaru meliputi  karyawan Pemerintah kota

dan SKPD Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan Pemerintah  yang tak lepas dari kebutuhan

komunikasi   informasi,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  merupakan  pusat

pengelolaan  daerah Pekanbaru Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru

dipimpin oleh seorang Walikota, dan bantu  oleh  Wakil  Walikota  dan

Sekretaris  Daerah.  Pemerintah  Kota  Pekanbaru mempunyai  struktur

organisasi  dan  juga  struktur  birokrasi  yang  tertata  dengan  baik, yang

diatur  oleh  perda  yang  dibuat  oleh  Walikota  yang  disetujui  oleh

DRPD  Riau.  Dalam  menyebarkan  informasi,  pemerintah  Kota
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Pekanbaru  Dalam memberikan informasi diperlukan Peranan seorang

Humas atau public relations  karena  Humas  harus  siap  memberikan  dan

menciptakan  saling  pengertian diantara  publik  yang  terkait  di

dalamnya, seperti  yang  dikutip  dari The  British Institute  of  Public

Relations,  yaitu “The  deliberate,  planned  and  sustained  effort  to

establish and maintain mutual understanding between an organization and

its public. (Upaya  yang  mantap,  berencana  dan  berkesinambungan

untuk  menciptakan  dan membina  pengertian  bersama  antara  organisasi

dengan  khalayaknya  )” (Effendy, 1990  :  134).

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru yaitu “

terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”, peran

Humas sangat  dibutuhkan  dan  beberapa  hal  yang  dapat Mendukung

upaya  tersebut .

Banyak kegiatan yang dilakukan Humas Dinas pemerintah Kota

Pekanbaru yang  merupakan  wadah  publikasi  dan  penyaluran  berita

sesuai  dengan  fungsi  dari Humas tersebut,  dari  mulai  kegiatan

internal  seperti menjadi  pelaksana  kegiatan-kegiatan  internal,  yang

berhubungan  dengan employee  relations  sampai  dengan  kegiatan

eksternal  seperti  melayani  wartawan dalam  memberikan  informasi  atau

berita  tentang  pemerintah kota. Dan juga pembuat Prees Kliping yang di

buat setiap hari .Salah  satu  kegiatan  yang berhubungan  dengan

karyawan  yaitu  dengan House  Journal.  House  Journal  ini tergolong

kepada  Private  Publications (penerbitan  untuk  kalangan sendiri/tertentu)
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yang dibedakan dari commercial press (media massa yang dijual untuk

umum)  atau  sering  disebut  media  internal  perusahaan.  Terdapat

beberapa bentuk  utama  dari  House  Journal  itu  sendiri,  dan  salah

satunya  adalah  majalah. Majalah  Internal Humas pemerintah Kota

Pekanbaru“BERTUAH ” cukup berperan disini.

Humas atau  Public  Relations  merupakan  pihak  yang  paling

memahami publik  dari  suatu  perusahaan/lembaga/instansi.  Karena

Humas bekerja melingkupi  ruang  publik  tersebut,  kegiatan Humas

seringkali  berkaitan  erat  dengan pihak-pihak  tesebut.  Sehingga  dalam

memutuskan  suatu    kebijakan  tertentu, Humas sangatlah  penting  untuk

dilibatkan,  karena Humas merupakan  pemegang  informasi yang

lengkap mengenai publik-publik dari perusahaan/lembaga/instansi.

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di atas,  maka

peneliti merumuskan judul sebagai berikut “PERAN HUMAS

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM  MEMBERIKAN

INFORMASI KEPADA PUBLIK INTERNAL.”

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Humas berperan aktif dalam mempublikasikan kebijakan

pemerintah dan salah satunya Peran Humas dalam

menyebarluaskan  informasi
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2. Humas merupakan bagian terpenting dalam jajaran Pemerintah

untuk melangsungkan hubungan komunikasi timbal balik antara

Pemerintah dan publiknya.

3. Mengetahui lebih  lanjut mengenai  Peranan Humas Pemerintah

Kota Pekanbaru Dalam  Memberikan  Informasi  Kepada

Publik Internal .

C. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran berarti  laku,  bertindak.  Didalam  kamus  besar  bahasa

Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku  yang diharapkan dimiliki

oleh orang  yang berkedudukan  di  masyarakat  (E.St.  Harahap,  dkk,

2007:  854).

2. Humas (Public Relations)

Scott  M.  Cutlip,  Allen  H.  Center  dan  Glen  M. Broomdalam

bukunya  Effective  Public  relationss  Edisi  kesembilan  yaitu  :  “Public

relationss  adalah  fungsi  manajemen  yang  mengevaluasi  sikap  publik,

mengidentifikasi  kebijakan  dan  prosedur  individual  dan  organisasi

yang  punya kepentingan  publik,  serta  merencanakan  dan

melaksanakan  program  aksi dalam rangka mendapat pemahaman dan

penerimaan publik” (Cutlip  &  Center, 2007:5).
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3. Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah suatu organisasi Pemerintah

yang dipimpin oleh seorang walikota untuk menjalankan roda

Pemerintah.

4. Informasi

Informasi atau keterangan, penerangan Menurut Onong Uchjana

dalam Buku Komunikasi adalah:

1. Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang

yang baginya      merupakan hal yang baru diketahui

2. Data yang telah diolah untuk disampaikan kepada seseorang, sejumlah

orang yang baginya merupakan hal yang baru diketahui

3. Kegiatan menyebarluaskan pesan disertai penjelasan, baik secara

langsung maupun melalui media komunikasi khalayak yang baginya

merupakan hal atau peristiwa (Effendy,1989:177-178).

5. Publik Internal

Yang dimaksud dengan  publik internal adalah publik yang

menjadi bagian dari unit/ badan/ perusahaan atau organisasi itu sendiri

(Onong Uchjana Effendy, 1992:111).

D. Permaslahan

1. Identifikasi Masalah

1) Peran Humas pemerintah Kota Pekanbaru Dalam  Memberikan

Informasi Kepada Publik Internal.
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2) Aktifitas Humas Pemerintah Kota Pekanabru  dalam  memberikan

informasi kepada Publik Internal.

3) Faktor penghambat dan  pendukung keberhasilan Humas pemerintah

Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik Internal.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas maka penulis meneliti Peran

Humas pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada

Publik Internal. Selain dari Peran Humas pemerintah kota tidak termasuk

kedalam penelitian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan tersebut, maka rumusan masalah yang hendak

diteliti adalah Bagaimana Peran Humas pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam  Memberikan Informasi Kepada Publik Internal ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui Peranan Humas pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam  Memberikan Informasi Kepada Publik Internal .

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1) Mengembangkan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai peran

Humas



10

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu

pengetahuan dibidang ilmu komunikasi, khususnya public

relations.

b. Secara Praktis

1) Dapat memberikan saran atau sumbangan pemikiran dan sebagai

bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah dalam

meningkatkan peran Humas yang lebih baik demi kemajuan

Pemerintah dimasa yang akan datang.

2) Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan

menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti

perkuliahan maupun studi secara mandiri.

F .Kerangka Teoritis

Agar permasalahan dalam penelitian ini mudah difahami, maka

diperlukan tinjauan menurut para ahli yang berkenaan dengan penelitian

yang diteliti, pembahasan kerangka teroritis ini bertujuan untuk

memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan

permasalahan dalam penelitian.

1. Peran

Peran  PR  atau  humas  sangat  besar  dalam  berbagai  kegiatan  di

sebuah perusahaan  atau  instansi  pemerintah.  Menurut  Kamus  Besar

Bahasa  Indonesia  arti peranan adalah “Tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dalam suatu peristiwa” (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
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2002:75).  Peranan  menurut  Dozier  D.M  dalam Ruslan,  yaitu  “Peranan

praktisi  humas  dalam  suatu  organisasi  atau  perusahan

Merupakan salah  satu  kunci  untuk  memahami  fungsi  humas

dan  komunikasi organisasi,  disamping  itu  juga  merupakan  kunci  untuk

pengembangan  peranan praktisi  humas  dan  pencapaian professional

dalam humas” (Dozier dalam Ruslan, 1997 : 21).

Peranan  menurut  Rhenald  Kasali  adalah  “untuk  mencapai

tujuan  yang diinginkan  perlu  membuat  kegiatan,  apa  pesannya  dan

media  apa  yang  digunakan” (Rhenald Kasali, 2006 : 31).

Bentuk  pesan  menurut  A.W  Widjaja  dan  M. Arisyk  Wahab

terdapat  tiga bentuk pesan yaitu:

A.  Informatif

Yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan data kemudian

komunikan mengambil  kesimpulan  dan  keputusan  sendiri,  dalam

situasi  tertentu  pesan tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif.

B.  Persuasif

Yaitu berisikan bujukan  yakni membangkitkan pengertian dan

kesadaran manusia  bahwa  apa  yang  kita  sampaikan  akan  memberikan

sikap  berubah. Tetapi  berubahnya  atas  kehendak  sendiri.  Jadi

perubahan  seperti  ini  bukan terasa dipaksakan akan tetapi diterima

dengan keterbukaan dari penerima.
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C.   Koersif

Menyampaikan  pesan  yang  bersifat  memaksa  dengan

menggunakan sanksi-sanksi bentuk yang terkenal dari penyampaian

secara inti adalah agitasi dengan  penekanan yang  menumbuhkan

tekanan  batin  dan  ketakutan dikalangan  publik.  Koersif  berbentuk

perintah-perintah,  instruksi  untuk penyampaian suatu target (Widjaja &

Wahab,1987:61).

Menurut  S.M  Siahaan  dalam  menciptakan  pengertian  yang

baik  dan  tepat antara  komunikator  dan  komunikan,  isi  pesan  harus

disampaikan  sebaik  mungkin

Yaitu :

1. Pesan harus cukup jelas, bahasa yang mudah dipahami, tidak

berbelit-belit, tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas.

2. Pesan  itu  mengandung  kebenaran yang  mudah  diuji

berdasarkan  fakta, tidak mengada-ada dan tidak diragukan.

3. Pesan  itu  diringkas  dan  padat  serta  disusun  dengan  kalimat

pendek  tanpa mengurangi arti yang sesungguhnya.

4. Pesan  itu  mencakup  keseluruhan,  ruang  lingkup  pesan

mencakup  bagian-bagian yang penting dan yang patut diketahui

komunikan.

5. Pesan  itu  nyata  dapat  dipertanggung jawabkan  berdasarkan  data

dan  fakta yang ada, tidak sekedar isu/kabar angin.

6. Pesan itu lengkap dan disusun secara sistematis.
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7. Pesan itu  menarik  dan  meyakinkan,  menarik  karena  bertautan

dengan dirinya sendiri, menarik dan meyakinkan karena logis.

8. Pesan  itu  disampaikan  dengan  sopan,  harus  diperhitungkan

kadar kebiasaan, kepribadian, pola hidup dan nilai-nilai

komunikasi, nilai etissangat menentukan sekali bagaimana orang

bisa terbuka.

9. Nilai  pesan  itu  sangat  mantap  artinya  tidak  mengandung

pertentangan antara  bagian  pesan  yang  lain,  konsistensi  ini

sangat  penting  untuk meyakinkan  komunikan  akan  kebenaran

pesan  yang  disampaikan (Siahaan, 1991:63).

Media    adalah  segala  bentuk  dan  saluran  yang  dapat

digunakan  dalam suatu proses penyajian informasi (Latuheru, 1988:11).

2. Humas

Pada  dasarnya Public Relations  atau  disebut  juga  Humas

merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap

organisasi, perusahaan bahkan pemerintahan. Perannya sebagai wahana

komunikasi ke dalam dan ke luar.  Kebutuhan  dan  kehadirannya  tidak

bias  dicegah,  karena  Humas merupakan  salah  satu  elemen  yang

menentukan  kelangsungan  suatu organisasi secara positif. Batasan

pengertian  Humas,  menurut  para  ahli  sampai  saat  ini  belum ada satu

kesepakatan secara tegas, ini disebabkan karena pertama, banyaknya

definisi  Humas  yang  satu  sama  lain  saling  berbeda  pendapat  tentang



14

Humas yang telah dirumuskan oleh para pakar atau ahli, maupun

profesional Humas yang  satu  sama  lain  saling  berbeda  pendapat

tentang  Humas.  Kedua,  terjadiperbedaan batasan pengertian tentang

Humas diakibatkan karena adanya latar belakang  yang  berbeda,

misalnya  definisi  yang  dilontarkan  oleh  kalangan akademis  akan  lain

dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh  kalangan  praktisi Humas.  Ketiga,

sesuatu  yang  menunjukkan  baik  secara  teoritis  maupunpraktisi  bahwa

kegiatan  Humas  itu  bersifat  dinamis  dan  fleksibel  terhadap

perkembangan dinamika masyarakat serta mengikuti kemajuan zaman.

Mungkin  tidak  ada  bidang  ilmu  lain  yang  sulit didefinisikan

seperti Humas.  Semua  orang  percaya  bahwa  definisi  dari  Humas  bisa

saja  berbeda-beda  arti  bagi  masing-masing  pihak.  Ada  yang

melihatnya  dari  segi komunikasi,  publikasi,  manajemen,  pemasaran,

atau  periklanan,  begitu kompleksnya.

Menurut  John  E.  Maiston  definisi  umum  dari  Humas  atau

Public Relations  adalah  “Public  Relations  is  planned,  persuasive

communications designed to influence significant public” (Kasali,2000:6).

Sedangkan definisi yang berkaitan dengan manajemen adalah definisi

yang  dikeluarkan  oleh  Danny  Grinsworld,  Public  Relationsm  News

(International  Public  Relations  Weekly  for  Executives)  dimana  Humas

atau Public Relations adalah :
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“Fungsi  manajemen  yang  melakukan  evaluasi  terhadap  sikap

dua publik,  mengidentifikasikan  kebijakan  dan  prosedur  seseorang

atau sebuah  perusahaan  terhadap  publiknya,  menyusun  rencana  serta

menjalankan  program-program  komunikasi  untuk  memperoleh

pemahaman dan penerimaan public” (Kasali, 2000:7).

Lebih lanjut Rex F. Harlow dalam sebuah bukunya yang berjudul

“A model for Public Relations Education for Profesional Practice”

memberikan definisi Humas atau Public Relations sebagai berikut :

“Humas  atau  Public  Relations  adalah fungsi  manajemen  yang

khas dan  mendukung  pembinaan,  pemeliharaan  jalur  bersama  antara

organisasi  dengan  publiknya,  menyangkut  aktivitas  komunikasi,

pengertian, penerimaan, dan kerjasama; melibatkan menejemen dalam

persoalan  atau  permasalahan,  membantu  manajemen  mampu

menanggapi  opini  public, mendukung  manajemen  dalam  mengikuti dan

memanfaatkan  perubahan  secara  efektif  bertindak  sebagai  sistem

peringatan  dini  dalam  mengantisipasi  kecenderungan  menggunakan

penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana

utama” (Ruslan, 1998:17).

Dari  beberapa  definisi  yang  telah  dikemukakan,  ada  beberapa

kesamaan antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Ada unsur-

unsur utama yang sama, yang menyangkut antara lain:
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1. Humas atau Public Relations sebagai fungsi manajemen yang melekat

pada organisasi merupakan suatu kegiatan yang berorientasi/bertujuan

untuk  memperoleh  goodwill,  menciptakan  dan  membina  pengertian

dan  pengakuan  dari  publik,  membina  dan  memelihara  kerjasama,

menciptakan  citra  serta  membentuk  dan  memelihara  hubungan  yang

saling menguntungkan antara organisasi dan publik-publiknya.

2. Orientasi  kegiatan Humas  adalah  organisasi  dan  publik,  artinya

apabila antara kepentingan organisasi dan publik seimbang, maka hal ini

akan menentukan sukses atau gagalnya tujuan organisasi.

3. Kegiatan  Humas  adalah  kegiatan  yang  terencana,  artinya  setiap

kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Humas  telah  melalui  tahapan-tahapan

dimana setiap tahapan ini melalui perencanaan yang matang dan tidak

asal- asalan.  Ini  berarti  Humas  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang

di  organisasikan  sebagai  suatu  rangkaian program  yang  terpadu  dan

teratur.  Jadi Humas bukanlah kegiatan yang sifatnya sembarangan.

4. Perencanaan  dalam  kegiatan  Humas  adalah  perencanaan  dengan tujuan

yang baik untuk menciptakan opini publik yang favourable dan

menguntungkan semua pihak.

5. Aktivitas  Humas  adalah  aktivitas  komunikasi  timbal  balik  atau  dua

arah  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  hubungan  yang  harmonisantara

organisasi dan masyarakat. Hubungan yang harmonis ini timbul dari

adanya mutual understanding, mutual confidence dan image yang baik.

Jadi  dalam  ke  lima  unsur  utama  tersebut  diatas  menunjukkan  adanya
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hubungan  kait  mengait  secara  holistik  yang  merupakan  proses

berkesinambungan  dalam  fungsional  Humas  yang  melekat  dengan

manajemen  oraganisasi,  dalam  upaya  mencapai  tujuan  dan  sasaran

utama badan usaha/organiasasi.

Definisi-definisi  di atas  kiranya  memberi  gambaran  yang  lebih

jelas tentang konsep Humas.

2.1  Ruang Lingkup Humas

Keberadaan  dan  manfaat  profesi  Humas  pertama kali  mulai

dikenal pada  tahun  1906.  Oleh  seorang  jurnalis  bernama  ivy

Ledbetter  Lee  yang kemudian  dikenal  sebagai  bapak  “Humas  dunia”

ia  memanfaatkan  “fungsi Kegiatan  Public  Relations  melalui  publiksi

(publicity),  publikasi (publications),  periklanan  (advertising), promosi

(promotion)  hubungan dengan  publik  (public  Relations)  sebagai fungsi

dan  tugas kehumasan”(Roeslan, 1997:5).

Dalam  aktifitasnya,  Humas  berusaha  menyelenggarakan

komunikasi timbal  balik (two-way  communications) antara  perusahaan

atau  lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan

saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu,

kebijakan kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa atau sebagainya,

demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga yang

bersangkutan. Pada kegiatan pelaksanaan komunikasi pada prakteknya

tidak terlepas dari hubungannya dengan publik diluar lembaga/instansi. hal
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ini di kerenakan karena kegiatan Humas tersebut bertujuan untuk

memperoleh dan memelihara hubungan  baik  dengan  publik,  sasaran

kegiatan  humas  terbagi  menjadi  dua yaitu:

1. Internal  Public  Relations,  adalah  orang-orang  yang  berada  atau

tercakup  oleh  lembaga/instansi,  seluruh  pegawai  mulai  dari  staf

sampai karyawan bawahan.

2. Eksternal  Public Relations,  adalah  orang-orang  yang  ada  diluar

lembaga/instansi  yang  ada  hubungannya  dan di  harapkan  ada

hubungannya (Effendy, 1989: 110).

Dengan  adanaya  kegiatan  tersebut  diharapkan  terpeliharanya

komunikasi yang baik antara publik dengan khalayaknya.

Dari beberapa perincian yang di kemukakan mengenai kelompok

yang menjadi  sasaran  dari  kegiatan  Humas,  maka  sehubungan  dengan

itu M.O.Palapah  dan  Atang  Syamsudin  menyatakan  bahwa  :  system

hubungan dalam kegiatan Humas terbagi dalam dua bagian yaitu :

1.  Internal Relations

a. Employee  Relations,  umumnya  memelihara  hubungan  baik

dengan karyawan, dalam rangka kepegawaian secara formil.

b. Humas Relations, umumnya memeilhara hubungan hkusus

antara perusahaan  publiknya  secara  informal  secara  manusia  dan

bukan hubungan antar manusia yang formil.
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c. Labour  Relations, umumnya  memelihara  hubungan  antar

perusahaan  dengan  serikat  buruh  di  dalam  perusahaan  dan  turut

menyelesaikan masalah–masalah yang timbul di antara keduanya.

d. Stockholder  Relations, Umumnya  memelihara  hubungan

dengan para member.

2.2 Peran Humas

Peran menurut Dozier D.M dalam Ruslan, yaitu “Peran praktisi

Humas dalam  suatu  organisasi  atau  perusahan  merupakan  salah  satu

kunci untuk  memahami  fungsi Humas dan  komunikasi  organisasi,

disamping  itu juga  merupakan  kunci  untuk  pengembangan  peranan

praktisi Humas dan pencapaian professional dalam Humas”(Dozier

dalam Ruslan, 1997 : 21).

Menurut Rosady Ruslan (Rosady Ruslan, 2003:20), peran Humas di

masyarakat dibagi dalam empat kategori dalam organisasi, yaitu:

a. Expert Prescriber (Penasehat Ahli)

Public Relations membantu untuk mencari solusi dalam penyelesaian

masalah hubungan dengan publiknya.

b. Communications Fasilitator (Fasilitator Komunikasi)

Praktisi Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk

membantu pihak manajemen dalam hal mendengar atau apa yang

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi
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bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan kembali

keinginan, kebijakan atau harapan organisasi kepada pihak publiknya.

c. Problem Solving Process Fasilitator(Fasilitator Proses Pemecahan

Masalah)

Humas merupakan bagian tim manajemen untuk membantu

pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan

keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi

secara rasional dan professional.

d. Communications Technician (Teknisi komunikasi)

Humas sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan

layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan metode  of

communications in organizations. Dengan adanya peran Humas ini

diharapkan dapat menjadi mata dan telinga, jembatan serta tangan kanan

bagi top manajemen dari organisasi. Mata diartikan supaya dapat melihat

secara jeli adanya permasalahan yang harus segera dilakukan penanganan

serta solusi untuk penyelesaiannya.

Humas juga harus mampu mendengar apa yang diinginkan dan

diharapkan publiknya dari perusahaan yang diwakilinya, sekaligus mampu

menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan perusahaan bagi

publiknya.

Jembatan di sini adalah jalan penengah antara perusahaan dan

publik internal serta public eksternal untuk memelihara,
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mengembangtumbuhkan dan mempertahankan adanya komunikasi timbal

balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul.

Hingga peranan sebagai tangan kanan top manajemen, Humas

diharapkan dapat membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat

hingga mengambil tindakan keputusan dalam mengatasi persoalan dan

krisis secara profesional. Berkaitan dengan peran Humas, maka ruang

lingkup tugas Humas dalam subuah organisasi/ perusahaan antara lain

meliputi aktivitas:

a) Membina hubungan ke dalam (publik internal)

Yang dimaksud dengan  publik internal adalah publik yang

menjadi bagian dari unit/ badan/ perusahaan atau organisasi itu

sendiri.

b) Membina hubungan ke luar (publik eksternal)

Publik eksternal adalah sasaran kegiatan Humas atas orang-

orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik

yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan

atau diduga ada kaitannya dengan organisasi.(Onong Uchjana

Effendy, 1992:111)

3. Informasi

Informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam

pemakaiannya secara umum.Informasi dapat mengenai data mentah, data

tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan sebagainya. Tetapi

ada beberapa gagasan yang mendasari pemakaian istilah
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“informasi”dalam system informasi adalah informasi memperkaya

penyajian, mempunyai nilai kejutan, atau mengungkap sesuatu yang

penerimanya tidak tahu atau tidak tersangka.

Menurut Gordon B Davis definisi umum untuk “informasi” adalah

data yanga telah diolah menjadi sebuah bentuk berarti bagi penerimanya

dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

(Gordon, 1995:28)

Hubungan antara data dengan informasi adalah seperti bahan baku

sampai barang jadi. Gordon menggambarkan Transformasi data menjadi

infomasi :

Gambar 2.1 Transformasi data menjadi infomasi.

Gambar diatas menunjukkan bahwa sistem pengolahan informasi

mengolah data menjadi informasi atau sistem pengolahan mengolah data

dari bentuk tak berguna menjadi berguna atau informasi bagi penerimanya.

Informasi atau keterangan, penerangan Menurut Onong Uchjana dalam

buku Komunikasi adalah:

a. Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang

yang baginya      merupakan hal yang baru diketahui

Pengolah InformasiData

Penyimpan
data
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b. Data yang telah diolah untuk disampaikan kepada seseorang, sejumlah

orang yang baginya merupakan hal yang baru diketahui

c. Kegiatan menyebarluaskan pesan disertai penjelasan, baik secara

langsung maupun melalui media komunikasi khalayak yang baginya

merupakan hal atau peristiwa. (Effendy,1989:177-178)

Hamelik menyatakan bahwa informasi adalah semua hal yang

diperlukan dalam proses pembuatan keputusan masalah pengetahuan,

fakta, data, angka, dan sebagainya ( Hamelik, 1993 : 20)

Informasi disini maksudnya sesuatu yang berharga bagi seseorang dalam

membuat sesuatu keputuasan dan dalam mempengaruhi orang lain.

Beberapa hal pokok untuk menilai informasi tersebut mempunyai news

value (nilai berita) dan news worthy (berharga sebagai berita) atau tidak

yaitu:

1. Significant (penting), apakah berita itu penting untuk pembaca atau tidak

?

2. Magnitude (besar), cukup besarkah pengaruh berita itu terhadap

pembaca atau tidak ?

3. Aktualitas, apakah berita ini baru untuk pembaca atau tidak ?

4. Proximity (jarak), apakah berita tersebut punya kedekatan jarak atau

tidak terhadap pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis atau

psikologis.

5. Human interest, ada sentuhan kemanusiaannya atau tidak ?
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6. Prominent (terkenal), apakah yang diberitakan cukup terkenal atau

tidak?( Elvinaro, 2002 :35 )

Melvin Mencher, dalam bukunya Basic News Writing mengemukakan tiga

sumber utama memperoleh informasi untuk berita adalah:

a. Pengamatan langsung: Fakta dan data diperoleh seorang reporter dengan

melakukan pengamatan langsung atau observasi ke lokasi kejadian atau

peristiwa secara langsung. Pada pelaksanaannya reporter dikejar waktu

dan banyak beresiko tinggi. Fakta inilah yang membawa tingginya nilai

berita.

b. Human source (nara sumber): Fakta dapat diperoleh dengan melakukan

wawancara kepada orang-orang yang menyaksikan, terlibat atau terkait

dengan peristiwa itu. Misalnya orang yang berwenang tentang suatu objek,

orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Reporter melakukan hal ini

biasanya karena untuk menambah fakta dan data setelah mengamati

langsung atau reporter tidak dapat mengamati langsung suatu peristiwa.

c. Menelusuri berbagai laporan, dokumen, bahan referensi lainnya, termasuk

kliping koran, film dan rekaman dari perpustakaan stasiun penyiaran,

pertemuan, rekaman tape, pengadilan, polisi, catatan legislatif, anggaran,

dan catatan pajak. ( Elvinaro, 2002 :36 )

G.Konsep Operasional

Humas memiliki peranan dan fungsi sebagai penghubung atau

komunikator dalam sebuah organisasi/lembaga yang diwakili untuk

menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi /lembaga
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dengan masyarakat dalam upaya menciptakan citra yang baik bagi suatu

organisasi /lembaganya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan

dari publicnya maka segala program dan tujuan yang hendak dicapai oleh

suatu organisasi/lembaga tidak dapat berjalan dengan baik.

Begitu juga halnya dengan Humas pemerintah Kota Pekanbaru

harus gencar memberikan informasi kepada Publik Internalnya, agar

terciptanya Pemerintah yang baik demi mewujudkan visi dan misi Kota

Pekanbaru .

Berangkat dari kerangka Teoritis Penulis menetapkan indikator-

indikator peran Humas pemerintah Kota Pekanbaru :

1. Humas membantu untuk mencari solusi dalam penyelesaian

masalah hubungan dengan Public Internal

2. Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk

membantu pihak manajemen dalam hal mendengar atau apa yang

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi

bersangkutan.

3. Humas membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat

hingga mengambil tindakan keputusan dalam mengatasi persoalan

atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional.

4. Humas menyediakan layanan teknis komunikasi. Dengan adanya

peran Humas ini diharapkan dapat menjadi mata dan telinga,

jembatan serta tangan kanan bagi top manajemen dari organisasi
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5. Humas Melakukan kegiatan dalam  memberikan  informasi

kepada Publik Internal.

6. Humas menyampaikan Pesan kepada Public Internal.

7. Humas melakukan kegiatan penyebaran Informasi melalui Media

Internal .

H. Metode Penelitan

Metode  merupakan  suatu  prosedur  atau  cara  mengetahui

sesuatu  yang mempunyai  langkah-langkah  yang  sistematik.

(Suriasumantri  dalam  Kriyantono, 2006 : 51).

Metodologi dalam penelitian ini yaitu riset kualitatif dengan

menggunakan metode deskriptif. Riset kualitatif bertujuan untuk

menjelaskan fenomena dengan pengumpulan  data  sedalam-dalamnya.

Riset  ini  tidak mengutamakan  besarnya  populasi  atau  sampling,

bahkan  populasi  atau samplingnya  sangat  terbatas.  “Disini  (riset

kualitatif)  yang  lebih  ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas)

data bukan banyaknya (kuantitas) data.” (Kriyantono, 2006:58).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pemerintah kota Pekanbaru di

baagian Humas pemerintah Kota Pekanbaru. Jl.Jendral Sudirman

2. Subjek Penelitian dan Objek penelitian

Subjek penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah Humas

pemerintah Kota Pekanbaru. Dan objek penelitian adalah peran Humas

dalam memberikan informasi kepada Publik Internal.
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3. Informan

1. 1 orang kepala bagian humas

2. 3 orang kepala sub bagian humas

3. 2 orang staf bagian humas

4. Teknik pengumpulan data

1)  Wawancara

Wawancara  adalah  pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar

informasi  dan  ide  melalui  Tanya  jawab,  sehingga  dapat

dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. dengan maksud

tertentu, yang dilakukan oleh kedua belah  pihak  yaitu  pewawancara

(interviewer)  sebagai  orang  yang mengajukan pertanyaan, dan yang

diwawancarai (interviewee) sebagai orang  yang  memberikan  jawaban

atas  pertanyaan  itu (Koentjaraningrat, 1996).

2)  Observasi

Observasi  menurut  Sutrisno  Hadi  (1986)  dalam  Sugiyono

merupakan  suatu  proses  yang  kompleks,  suatu proses  yang  tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikhologis (Sugiyono, 2009 :145).

Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  digunakan  bila, penelitian

berkenaan  dengan  perilaku  manusia,  proses  kerja,  gejala- gejala  alam.

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi  non

partisipatif  atau  secara  tidak  langsung  karena  peneliti tidak  mengalami

masalah  secara  langsung.  Peneliti  hanya  sewaktu-waktu  meninjau  ke

lokasi  penelitian  peneliti  melakukan  pengamatan dalam  mendapatkan
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data  yang  akurat  dalam  melengkapi  data-data yang  sebelumnya  telah

didapat  oleh  peneliti  mengenai peran Humas pemerintah Kota

Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik Internal.

3) Dokumentasi

Setiap  bahan  tertulis  ataupun  film,  lain  dari  record  yang  tidak

dipersiapkan  karena  adanya  permintaan  seorang  penyidik.  Dokumen

dapat  berupa  tulisan,  gambar,  atau  karya  tulis  monumental  dari

Dokumen  sudah  lama  digunakan  dalam  penelitian  sebagai sumber

data, karena dalam banyak hal dokumen  sebagai sumber data

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan

Moleong 2007: 216-217). Dokumentasi  sendiri  merupakan  salah  satu

sumber pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  beberapa  data  atau

laporan, buku,  surat  kabar  dan  juga  beberapa  bahan  bacaan  lainnya

yang mendukung penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis

menyusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini berisikan tentang : latar belakang

permasalahan, alasan pemilihan judul, penegasan istilah,

permasalahan terdiri atas identifikasi masalah, batasan masalah

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian; kerangka
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teoritis, konsep operasional, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah kantor pemerintah Kota Pekanbaru

dan Humas pemko, Visi dan Misi, Struktur organisasi, tugas

bagian Humas dan kegiatan Humas Pemko Pekanbaru .

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bagian ini akan menyajikan data-data yang telah diperoleh dari

hasil wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini, data yang diperoleh akan dipadukan dengan

teori-teori yang dikemukakan dalam kerangka teoritis dan

konsep operasional.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian

yang telah diteliti.


