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BAB III

PENYAJIAN DATA

A.Peran humas pemerintah Kota Pekanbaru dalam

memeberikan informasi kepada Publik Internal.

Bapak Azhar,S.sos.M.PA sebagai Kepala Sub bagian Penerangan

Hubungan Masyarakat (Wawancara, selasa, 11 Februari 2014), Humas

sebagai saluran Pemerintah dengan tugasnya memeberikan penerangan

untuk meningkatkan hubungan baik dengan Publik Internal. Dan mereka

yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang terbaik sehingga

tercapainya tujuan bersama.

Humas juga bertugas untuk saling pengertian antara instansi

Pemerintah dan masyarakat luas. Humas memahami apa yang

akan dilakukan oleh Pemerintah termasuk di dalamnya kebijakan

program tingkat capaian serta persoalan yang dihadapi.

Mengkomunikasikan informasi tentang kinerja Pemerintah kepada

Publik Internal dan masyarakat sangat penting dan strategis.

Penyampaian informasi tersebut selain agar publiknya mengetahui juga

digunakan dalam upaya membangun citra Pemerintah di mata

masyarakat. Dan terciptaanya tujuan Pemerintahan tersebut.
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Fungsi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kepala bagian

dan 3 sub bagian yang mempunyai tugas dan wewnang untuk

melaksanakan kegiatan Humas :

1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana fungsinya:

a. Perencanaan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat.

b. Fasilitasi program kerja bagian hubungan masyarakat.

c. Pembagian tugas kepada bawahan.

d. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

e. Pengaturan pelaksanaan tugas.

f. Fasilitasi dan asistensi tugas Bagian Hubungan Masyarakat.

g. Pengevaluasian tugas Bagian Hubungan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kepala Sub Bagian Penerangan dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana fungsinya :

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Penerangan dan

Hubungan Masyarakat.

b. Pembagian tugas kepada bawahan.

c. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.

f. Pengevaluasian tugas pembinaan.
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g. Pelaporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana fungsinya:

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Dokumentasi dan

Informasi.

b. Penganalisaan informasi.

c. Pembagian tugas kepada bawahan.

d. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

e. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

f. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.

g. Pengevaluasian tugas pembinaan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Protokol sebagaimana fungsinya :

a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Protokol;

b. Pembagian tugas kepada bawahan.

c. Pemberian petunjuk kepada bawahan.

d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan.

e. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.

f. Pengevaluasian tugas pembinaan.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai rincian tugas,

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah dalam mengkoordinasikan

bidang bina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta

fasilitasi pelaksanaan keHumasan dan protokol, merencanakan program

kerja meliputi bidang bina hubungan dengan lembaga resmi dan

masyarakat serta fasilitasi pelaksanaan keHumasan dan protokol

berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, memfasilitasi program kerja

pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengkoordinir kegiatan peliputan

yang dilakukan oleh media massa, memfasilitasi pengelolaan penerbitan

media sekretariat daerah sebagai media penyebaran informasi bagi

aparatur daerah dan masyarakat.

Humas memiliki tugas mengkoordinir penyiapan dan penyampaian

pemberitaan kegiatan pemerintah kota melalui media cetak maupun

elektronik,menggkoordinir penyiapan bahan dalam memberikan jawaban

atau penjelasan terhadap pertanyaan, tanggapan, usul dan saran yang

disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. membagi tugas

kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, memberi petunjuk

kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan

tugas efisien dan efektif.
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Tujuan  Humas  Pemerintah  Kota Pekanbaru dalam  memberikan

informasi kepada Publik Internal Suatu  upaya  untuk  pencapaian  tujuan

yang  memuaskan  bagi  Humas Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  diperlukan

tujuan  yang  menjadi dasar/landasan bagi Humas. Yang dimaksud tujuan

dari hasil Wawancara yang diperoleh  dari    informan  yaitu  Bapak

Azhar perluasan  kebijakan  program  Pemerintah  Kota  pekanbaru

kepada Publik Internal,  selain  itu  dengan  memberikan  informasi

seluas  luasnya tentang  Pemerintah  Kota  Pekanbaru agar  dapat  diterima

oleh  aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru tentang kebijakan Pemerintah,

agenda, kegiatan dan acara yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Humas Pemerintah Kota Pekanbaru pada dasarnya bertugas

menginforasikan segala kebijakan Pemerintah yang menyangkut

kepentingan publiknya dan sekaligus sebagai sebagai “jembatan” antara

Pemerintah dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding

(saling  percaya), baik  itu Publik Internalnya maupun publik

eksternalnya. Peranan  bagian Humas sebagai mediator penyampai

informasi  untuk membantu pihak instansi dalam  memenuhi kebutuhan

informasi publiknya yaitu, “Humas disini bertindak sebagai dua fungsi,

pertama  penyedia  informasi yang  berkaitan  dengan  berita-berita

seputar  instansi  dan  kebijakan Walikota, yang kedua adalah mengolah

dan menginput informasi dan berita tersebut melalui  media  agar  bisa

dipublikasikan  untuk Publik Internal, tidak terkecuali  juga  masyarakat
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yang  butuh  berita  mengenai  masalah  dan kegiatan yang ada di seputar

instansi .

Humas  dan  Protokol menyampaikan informasi supaya publiknya

memahami, bahwa Pemerintah kota itu melakukan sesuatu untuk

kepentingan  masyarakat  banyak. Fungsi memberikan  informasi  kepada

Publik Internal, mereka  harus  tahu  tugas dan kebijakan Walikota,

kemudian  tahu  apa  yang sudah dikerjakan  Pemerintah kota  termasuk

kegiatan Walikota, tentang  kegiatan sekretariat  yang  berkaitan  dengan

Pemerintahan, disini  Humas  berperan sebagai penyampai informasi

kepada publik.

Jika di dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru terjadi suatu

masalah, humas melalui peranya akan memanggil pihak terkait melalui

perintah Walikota, Untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat

membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Humas setiap hari yang

berguna untuk memberikan informasi kepada Publik Internalnya, setiap

Pagi Humas Pemerintah Kota membuat Kliping Press (kliping Koran)

yang berisikan tentang berita kegiatan walikota dan kebijakan-kebijakan

Pemerintah Kota Pekanbaru, pembuatan kliping press ini setiap hari di

selesaikan pukul 09.00 pagi dan di sebarkan kepada kepala bagian, Sekda

dan Asisten Pemerintah Kota Pekanbaru juga kepada Walikota supaya
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informasi yang di sampaikan lebih jelas dan terkumpul dalam satu kliping

supaya terjacapainya tujuan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Press Release yang  dibuat  oleh Wartawan Humas,  setelah  acara

selesai  release diberikan  kepada  staff  seksi peliputan  dan  dokumentasi

yang  meliput  kegiatan  tersebut  yang kemudian  dibuat News  Release

yang  siap diberikan  kepada Wartawan untuk  dimuat  di Media  Massa

dengan  harapan  berpartisipasinya Public Pemerintah kota dan masyarakat

Kota Pekanbaru. Humas Pemerintah Kota Pekanbaru juga berpartisipasi

dalam mengisi upadate berita di  Website Pekanbaru.go.id , disini Humas

bertindak sebagai pengisi berita tetapi tidak mengelola Website tersebut.

Dari observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis setiap hari

tampak insan pers yang datang dari berbagai media baik media cetak

maupun media elektronik untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan

Pemerintahan Kota Pekanbaru dan di publikasikan kepada masyarakat

juga Publik Internalnya membaca apa yang di sampaikan dalam media

tersebut baik besrikan informasi Pemerintahan maupun kebijakan

Walikota.(Observasi Kamis, 13 Februari 2014).

Bapak Hafizhuddin,SE sebagai staf Humas (Wawancara Selasa,11

Februari 2014). Keterbukaan informasi untuk publik itu wajib kita

sampaikan kepada Publik Internal, banyak cara yang di lakukan Humas

karna semua informasi yang di berikan kepada masyarakat luas juga

berlaku untuk Publik Internalnya, tidak saja informasi yang di sampaikan



8

kepada masyarakat hanya berlaku kepada masyarakat tetapi juga berguna

untuk aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru karna informasi tersebut bisa

di baca atau di akses oleh siapa saja. Informasi yang bersifat edaran juga di

ketahui oleh Publik Internal disini Humas akan mempublis aturan yang

harus diketahui oleh banyak orang.

Ada beberapa Media yang menjadi wadah untuk menyebarluaskan

itu, penyebaruasan informasi itu juga bersifat penyuluhan bagi

Masyarakat. Misalnya, buku kerja di dalam buku kerja ini berisikan

informasi yang sangat penting diketahui oleh aparatur Pemerintah karna

buku kerja ini diberikan kepada Publik Internalnya pemerinta Kota

Pekanbaru, di dalam buku ini terdapat beberapa bagian yang berisikan

informasi misalnya arti lambang Pemerintah Kota Pekanbaru,Undang-

Undang Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin PNS. Ini sangat berguna sekali untuk diketahui oleh aparatur

Pemerintah Kota Pekanbaru supaya menjalankan tugas nya dengan baik

dan mengetahui tentang kedisplinan PNS tersebut. Juga terdapat foto

Walikota dan foto kepala bagian dari aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru

baik itu kepala Dinas, Inspektur dan Sekwan juga foto Camat di

Pemerintahan Kota Pekanbaru. didalam buku kerja ini terdapat Panca

Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, nama Walikota, pimpinan

DPRD Pekanbaru dari dulu dampai sekarang dan daftar nama-nama

pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru.
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Kalender yang dibuat oleh Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

tidak saja berisikan tanggal tetapi kalender yang berisikan informasi mulai

dari sejarah Kota Pekanbaru dan program pokok Pemerintah kota.kalender

disini juga menjadi wadah untuk Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

dalam memberikan informasi kepada Publik Internalnya.

Ada juga informasi dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah

propinsi ada informasi berbentuk buku maupun dalam bentuk lain maka

Humas akan menyebarluaskan informasi tersebut lalu buku yang di

berikan oleh kementrian di perbanyak oleh Humas dan di distribusikan

kepada Publik Internalnya yaitu orang-orang yang bersentuhan langsung

kepada masyarakat, supaya mereka bisa menyampaikan hal yang benar

tentang informasi tersebut.

Disini Humas sebagai penghubung jalur informasi kepada

masyarakat, Humas harus memilih media mana yang akan di pergunakan

oleh Humas yang paling efektif. Kerja sama Humas yang dilakukan oleh

Humas kepada media, media mencari informasi dan hal yang di sampaikan

oleh media baik itu krtikan itu akan menjadi sumber pembaruan data oleh

Pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Humas juga bekerja sama dengan Pekanbaru.go.id situs web yang

di kelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, disini masyarakat dapat

menyampaikan aspirasi juga informasi dari masyarakat apakah informasi

itu di tujukan kepada aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru maka informasi
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akan di tindak lanjuti dan informasi tersebut akan di tindak lanjuti dan

menjadi bahan kebijakan Pemerintah.

Semua informasi dan yang dilakukan Humas dan semua yang

menjadi tujuan pokok Humas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Disini seluruh

Publik Internal Pemerintah Kota Pekanbaruharus berperan aktif terhadap

tujuan utama Pemerintah Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kegiatan yang  dilakukan Humas dalam memberikan informasi

kepada Publik Internal.

1. Melalui majalah BERTUAH yang isinya berkaitan dengan segala

kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbarudan informasi

program Pemerintah.

2. Melalui Pidato Walikota yang di siapkan Humas, bahan Pidato

tersebut di ambil dariunit terkait yang berkaitan dengan dimana

Pidato tersebut akan di sampaikan.

3. Melalui pemberitaan Media baik cetak maupun elektronik.

4. Melalui Buku Kerja .

5. Bookflet yang berisikan seputar Kota Pekanbaru

6. Leaflet yang berisikan tentang pembangunan daerah.

7. Pres Release Humas menempatkan salah seorang staf Humas untuk

membuat realise tentang kegiatan Walikota .

8. Konfrensi Pers memberikan informasi yang akurat .
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9. Kalender yang berikan tentang program Pemerintah Kota

Pekanbaru.

10. Buku kumpulan Pidato Walikota

Suatu  upaya  untuk  pencapaian  tujuan  yang  memuaskan  bagi

Humas Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  diperlukan  tujuan  yang  menjadi

dasar/landasan bagi Humas. Yang dimaksud tujuan dari hasil wawancara

yang diperoleh  dari    informan  yaitu  Bapak  Azhar perluasan  kebijakan

program  Pemerintah  Kota  pekanbaru kepada Publik Internal, selain  itu

dengan  memberikan  informasi  seluas  luasnya tentang  Pemerintah  Kota

Pekanbaru agar  dapat  diterima  oleh Aparatur Pemerintah Kota

Pekanbaru tentang kebijakan Pemerintah,agenda,kegiatan dan acara yang

dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Proses penentuan  sasaran  Humas  Pemerintah  KotaPekanbaru

dalam memberikan informasi kepada Publik Internal. Menurut  hasil

Wawancara dalam  proses  penentuan  sasaran informasi  untuk  dapat

mencapai    tujuan  yang  diinginkan, Humas  Pemerintah  Kota

Pekanbaru  mengikuti  tim  protokoler Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang

melakukan  penyesuaian  penentuan sasaran informasi terlebih dahulu.

Penentuan  sasaran  informasi  dikoordinasikan  oleh  protokoler

Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang  disesuaikan  dengan  jadwal  kegiatan

pimpinan  (Walikota,  Wakil  Walikota,  dan  SETDA)  dan  SKPD

(Dinas/Lembaga  Teknis)  Kota  Pekanbaru.  Sehingga  setelah  informasi

diberikan  kepada Publik Internal,  penentuan  sasaran  terarah  dengan
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yang diinformasikan  oleh  pimpinan  (Walikota,  Wakil  Walikota,  dan

SETDA)  dan  SKPD  (Dinas/Lembaga  Teknis)  Kota  Pekanbaru.

Pada pidato  pejabat  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yang

menghadiri  kegiatan  tersebut,  terdapat  release  yang  dibuat  oleh  tim

protokoler,  setelah  pidato  selesai  release  diberikan  kepada  staff  seksi

peliputan  dan  dokumentasi  yang  meliput  kegiatan  tersebut  yang

kemudian  dibuat  news  release  yang  siap  diberikan  kepada  staf humas

untuk  dimuat  di  media internal  dengan  harapan  berpartisipasinya

Publik Internal Kota Pekanbaru.

Humas dalam  membantu Pemerintah Kota Pekanbaru untuk

mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya

misalnya, Penerimaan siswa baru di sekolah dan masalah ini dicari

solusinya dari pihak dinas terkait maka setelah di dapat solusi atau

kebijakan tertentu kita sampaikan kepada Publik Internal lewat media

informasi sebagai mana keterangan dari Bapak Azhar selaku kepala bagian

penerangan dan Hubungan masyarakat.

Humas  melakukan  sosialisasi  dalam  penyampaian  informasi

kepada publik  yaitu  dengan  cara  mengirimkan  majalah  tersebut  secara

gratis  ke dinas-dinas dan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang  ada

di Kota Pekanbaru .  Dengan  ini  publik  mudah mendapatkan  informasi

yang  disediakan  oleh  Humas Pemerintah Kota Pekanbaru Pesan  yang

disampaikan  melalui  majalah  BERTUAH, Majalah ini  tidak  terlalu
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sulit  untuk  dipahami,  karena  bahasa  yang  digunakan  sangat  mudah

untuk  di dipahami oleh setiap lapisan masyarakat ataupun kalangan. Ibuk

Rosliana menyampaikan  “Pesan  yang  disampaikan  melalui  majalah

BERTUAH  bersifat formal.  Kata-kata  yang  digunakan    atau  lebih

kepada  kaku  dengan  kata  lain baku. Dan lebih bersifat informatif.

Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan

bapak Azhar selaku kepala bagian penerangan dan hubungan masyarakat.

Humas mendapat laporan dari Publik Internal, laporan itu akan di laporkan

oleh Humas kepada pihak tertinggi yaitu Walikota, tindakan humas yaitu

tergantung apa keinginan Walikota, jika Walikota menginginkan

pemanggailan pihak internal maka Humas akan menyampaikan kepada

publik yang mengalami persoalan tersebut. Nanti Walikota dibantu

Humas melakukan mediasi dengan pimpinan yang berkaitan dengan

persoalan tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan ibuk Rosliana,S.sos sebagai

staf humas yang banyak berperan dalam media humas pemerintah Kota

Pekanbaru ini mengatakan  sebagai Media yang di gunakan oleh humas

pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik

Internal berupa media cetak dan  elektronik, media yang sangat berperan

dalam penyebaran informasi pada humas pemerintah Kota Pekanbaru

adalah media internal yang di sebut dengan majalah humas pemko

BERTUAH, media ini terbit setiap bulanya dan memiliki banyak

informasi tentang pemerintah Kota Pekanbaru.
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Diantaranya informasi yang berisikan tentang rubrik SKPD

berisikan informasi tentang seputar satuan perangkat kerja daerah,dan

rubric agenda dan laporan utama juga rubric tanggapan masyarakat, Di

dalam rubric tanggapan masyarakat ini sangat penting bagi seluruh SKPD

atau Aparatur pemerintah Kota Pekanbaru, karna di dalam ini terdapat

tanggapan masyarakat yang di tujukan kepada pemerintah sehingga jika

majalah ini di sebarkan dan di baca oleh Aparatur Pemerintah Kota

Pekanbaru, maka dapat mendengar Aspirasi Rakyat terhadap pelayanan

dan harapan masyarakat kepada pemerintah.

Begitu juga dengan ke ikut sertaan humas dalam mengisi berita

pada website pemerintah Kota Pekanbaru yaitu www.pekanbaru.go.id

media ini cukup memberikan informasi kepada public baik internal

maupun exsternal, karena website ini dapat di akses oleh kalangan luar dan

dalam pemerintah Kota Pekanbaru.

Bentuk  pesan  yang  disampaikan  oleh  Humas  Pemerintah Kota

Pekanbaru  dalam  memberikan  informasi  kepada Publik Internal pesan

yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya

memiliki  peranan  penting  dalam  proses penyampaian informasi kepada

aparatur pemerintah Kota Pekanbaru. Karena bentuk pesan yang sesuai

tentunya akan lebih efektif dalam mencapai suatu sasaran  yang ditentukan

dan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  untuk  mendapat respon yang

baik oleh publiknya. Bentuk pesan lisan, tulisan, rekaman  suara  dan  foto

kegiatan.  Selain  itu  bentuk  pesan  yang  disampaikan.
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Pesan Informatif  Penyampaian  pesan  secara  informatif  memang

menjadi panduan Humas  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  agar  pesan yang

disampaikan lebih menunjukkan inti informasi yang dapat  diperoleh

Publik Internal melalui media  internal dan media massa. Proses

penyampaian  pesan  secara  informatif  ini  memang memiliki  alasan

yang  kuat,  menyangkut  adanya  aspek-aspek  informasi  yang

terkandung  dalam  pesan  yang diberikan oleh pejabat Kota Pekanbaru.

Dan begitu juga dengan Pesan Persuasif  Pendekatan  persuasif  yang

dilakukan  Humas  Pemerintah Kota  Pekanbaru  pun  menjadi  suatu  cara

yang  dilakukan untuk  lebih  dapat  merangkul Publik Internal secara

keseluruhan.  Cara  penyampaian  pesan  ini  akan berpengaruh  pada

adanya  perilaku  pemahaman publik akan  informasi  yang  diberikan

oleh  humas dari  hasil peliputan  dan  dokumentasi  kegiatan  pejabat

pemerintah Kota Pekanbaru. Sikap-sikap  persuasif  humas  pemerintah

Kota  Pekanbaru dapat  dilihat  dari  adanya  sikap  kepedulian Publik

Internal yang  memiliki  beragam  bentuk  partisipasi.

Isi pesan yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota

Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik Internal Isi  pesan

yang  disampaikan  oleh  Humas  Pemerintah Kota Pekanbaru kepada

Publik Internal  disusun  dengan baik sehingga  menimbulkan  pengertian

dari  SKPD Kota Pekanbaru.  Dengan  kata  lain  Dalam  hal  ini

kejelasan  sebuah  pesan  tentu  sangat berpengaruh.  Karena  jika  pesan

tidak  jelas  akan  menimbulkan kesalahan  persepsi  dari  penerima
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informasi atau  penerima  pesan. Humas Pemerintah  Kota  Pekanbaru

berupaya  untuk  menyampaikan  pesan dengan  tepat  dan  efektif dengan

mengupayakan berbagai cara dalam mengkomunikasikan informasi sesuai

dengan data dan fakta yang ada. Hal ini  juga  telah  menjadi  perhatian

utama  Humas Pemerintah Kota  Pekanbaru  agar  pesan  yang

dimaksudkan  dapat  dipahami  dengan baik oleh Publik Internalnya

pemerintah Kota Pekanbaru.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Humas pemeritah

Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik Internal.

Bapak Azhar, S.sos, M.PA. Kasubag (Wawancara, Selasa, 11 Februari

2014), Mengatakan bahwa dengan adanya komitmen dari staf Humas dan

fasilitas Humas yang memadai dapat memperlancar kegiatan Humas sperti

membawa para wartawan untuk meliput kegiatan Pemerintah Kota

Pekanbaru baik di dalam maupun di luar Kota Pekanbaru.juga banyak

fasilitas lainya yang menunjang dalam proses memberikan informasi

kepada Publik Internal.dengan penerbitan majalah BERTUAH yang di

kelola oleh Humas Pemerintah Kota Pekanbaru, ini sangat membantu

Humasdalam memberikan informasi kepada Publik Internalnya karna

majalah di berikan kepada aparatur Pemerintah dan SKPD yang ada di

lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ibuk Rosliana ,S.sos

(Wawancara, Selasa 11 Februari 2014) dengan adanya mobil yang

menfasilitasi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru maka pendistribusian

majalah tidak terkendala karena staf Humas siap mengantar kemana saja .
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Kerjasama Humas dengan berbagai media, baik media cetak

maupun elektronik ,juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan

Humas dalam memberikan informasi kepada Aparatur Pemerintah Kota

Pekanbaru.

Disamping itu adanya cameramen,photographer yang bertugas

untuk mendokumentasikan gambar-gambar kegiatan Pemerintah Kota

Pekanbaru dan adanya personil Humas yang mampu membuat naskah

pidato waliKota Pekanbaru juga adanya personil yangdapat membuat

berita (Press Realese) yang akan dikirim ke media massa untuk

dipublikasikan .

Adapun faktor penghambat keberhasilan HumasPemerintah Kota

Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik Internal adalah luas

dan besarnya Kota Pekanbaru yang tidak dapat di jangkau oleh Humas

untuk terjun langsung dalam memberikan informasi kepada Publik

Internalnya Karena kuranganya tenaga ahli. juga fasilitas internet yang

masih kurang memadai untuk memberikan informasi kepada Publik Internal.


