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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam

menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung

kegiatan perekonomian masyarakat. Pada saat ini Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pekanbaru telah meluncurkan suatu angkutan

umum yaitu Trans Metro Pekanbaru, dimana hal ini sudah dilakukan oleh

kota-kota besar lainnya, dengan tujuan mengurangi angka kemacetan dan

mengurangi tingkat polusi udara di kota Pekanbaru.

Humas merupakan suatu bidang yang penting pada setiap

perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan. Karena humas

sebagai fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan dan

pemiliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan,

dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya (Cutlip dan Center,

2005: 4).

Dapat dipahami Humas sebagai profesi yang memiliki peranan

untuk mengidentifikasi, memantapkan serta membina hubungan yang

saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Humas

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang

menyangkut kepentingan masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan
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merespon segala bentuk kegiatan serta program yang direncanakan oleh

pemerintah. Strategi komunikasi didalam humas pemerintah sangat

diperlukan. Mengingat berhasil atau tidaknya komunikasi secara efektif

banyak ditentukan oleh strategi komunikasi (Effendy, 2003: 32).

Strategi Humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pekanbaru dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro harus gencar, karena

Bus Trans Metro Pekanbaru tidak sekedar menjadi sarana transportasi

angkutan massal semata, tetapi juga berfungsi sebagai bus pariwisata kota

karena melewati berbagai fasilitas pemerintah kota seperti Jln. Jenderal

Sudirman, Kantor pemerintahan kota Pekanbaru, tempat rekreasi Putri

Kacang Mayang, MTQ (Gedung Idrus Tintin), Makam Pahlawan, tempat

rekreasi Alam Mayang dan lain sebagainya

Humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pekanbaru merupakan salah satu humas pemerintah yang bertanggung

jawab dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi dan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

luas. Begitu juga dengan keberadaan Bus Trans Metro Pekanbaru perlu

sekali sosialisasi yang dilakukan oleh humas Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dengan beberapa pendekatan  baik

itu secara persuasif sebagai langkah awal dalam sosialisasi Bus Trans

Metro pada masyarakat Pekanbaru.
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Hubungan antara humas dengan stakeholder salah satunya ialah

masyarakat atau pengguna dari produk  sebuah perusahaan. Keberadaan

Bus Trans Metro Pekanbaru sudah melayani masyarakat dalam kurang

waktu empat tahun terakhir ini, mulai di operasikan pada tanggal 18 Juni

2009 dengan 2 koridor dan pada tahun 2013 sudah dibangun 5 koridor

sehingga jumlah semuanya ialah 7 koridor, dan keberadaan Bus Trans

Metro Pekanbaru sangat dibutuhkan warga terutama bagi mahasiswa

karena nyaman, bersih dan murah (Dokumentasi, Profil Dinas

Perhubungan Kominfo Pekanbaru, 2010: 48)

Berdasarkan observasi awal sosialisasi Trans Metro Pekanbaru

yang dilakukan oleh humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat

dari kurangnya pengetahuan masyarakat Pekanbaru terhadap koridor Bus

Trans Metro dan proses transit yang masih membuat masyarakat bingung,

untuk itu diperlukan suatu strategi yang dilakukan oleh humas Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan Bus

Trans Metro.

Dengan strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika yang baik tentunya proses sosialisasi Bus Trans Metro

Pekanbaru akan berdampak terhadap jumlah pengguna angkutan umum

terutama bus Trans Metro Pekanbaru, agar mengurangi pengguna

angkutan pribadi dan mengatasi kemacetan yang ada dikota Pekanbaru.



4

Penjelasan diataslah yang menarik penulis untuk meneliti dan

membahas tentang Strategi Humas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika dalam Mensosialisasikan Bus Trans Metro Pada

Masyarakat Pekanbaru.

B. Alasan memilih judul

Adapun alasan penulis memilih judul tentang strategi humas Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan Bus

Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketertarikan penulis ingin mengetahui bagaimana strategi

Humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam

mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru.

2. Agar sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans

Metro kepada masyarakat Pekanbaru dapat berjalan dengan baik.

3. Karena judul ini berkaitan langsung dengan bidang yang penulis

geluti sekarang yaitu Ilmu komunikasi konsentrasi Public Relation.

C. Penegasan istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam

judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan

istilah sebagai berikut :
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1. Strategi

Strategi adalah sebuah cara atau proses yang digunakan organisasi

untuk mencapai misinya (Oliver, 2006: 2).

2. Humas

Humas ialah fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan

dan pemiliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian,

penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya

( Cutlip dan Center, 2005: 4). Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Pekanbaru yang berperan sebagai humas yaitu seksi

bimbingan dan penyuluhan yang merupakan bagian dari bidang

angkutan.

3. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus

pekerjaan lalu lintas dan angkutan jalan (Departemen Pendidikan

Nasional, 2005: 265).

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang

memungkinkan orang lain bersikap dan bertindak sebagai anggota

masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi

sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam masyarakat (Effendy, 2006:

27).



6

6. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat

oleh suatu rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2005: 120).

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

meneliti lebih jauh tentang sejauh mana proses dan pelaksanaan strategi

humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam

mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru.

1. Identifikasi masalah

a. Bagaimana strategi humas Dinas Perhubungan dalam

mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru.

b. Media apa yang digunakan dari strategi humas Dinas Perhubungan

dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat

Pekanbaru.

c. Bagaimana kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas

mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru.

2. Batasan masalah

Untuk mempermudah penelitian proposal ini maka penulis

membuat batasan masalah hingga terarahnya penelitian ini yaitu hanya

meneliti tentang strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan
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Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro pada

masyarakat Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Dari batasan masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai

berikut.

Bagaimana strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro pada

masyarakat Pekanbaru?

E. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat

Pekanbaru.

F. Manfaat penelitian

1. Secara akademis dapat memberikan deskripsi dan referensi

pengalaman pada mahasiswa komunikasi mengenai realita strategi

humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam

mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat Pekanbaru.

2. Sebagai bahan masukan bagi humas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Pekanbaru.
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G. Kerangka teoritis dan konsep operasional

1. Kerangka teoritis

a. Pengertian komunikasi

Hovland (dalam Effendy, 2004:10) mengatakan bahwa

komunikasi adalah proses mengubah prilaku orang lain. Banyak

teori komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli, tetapi

untuk strategi komunikasi teori yang memadai baiknya untuk

dijadikan pendukung strategi komunikasi ialah apa yang dikemukakan

oleh Horald D. Lasswell yaitu cara yang terbaik untuk menerangkan

kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan “Who Says What In

Which Channel To Whom With What Effect?”. Komponen

komunikasi yang berkolerasi secara fungsional pada paradigma

Lasswell itu merupakan jawaban pertanyaan yang diajukan.

1. Who ( Komunikator)

Dalam proses komunikasi ada komunikator, yaitu orang yang

mengirim dan menjadi sumber informasi dalam segala situasi.

Penyampaian informasi yang dilakukan dapat secara sengaja

maupun tidak sengaja.

Menurut Effendy (2004: 16) kefektifan komunikasi tidak

saja ditentukan oleh kemampuan komunikasi tetapi juga oleh

diri komunikator itu sendiri.
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Apakah komunikator dinilai mempunyai keahlian atau

pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang

disampaikannya itu bersifat objektif. Ada dua komponen

kridibilitas yang dapat mempengaruhi komunikator dalam

menyampaikan pesan secara efektif yaitu (Jalaluddin, 2004:

257) :

a. Keahlian

Keahlian adalah kesan yang dibentuk responden tentang

kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik

yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai memiliki

kemampuan yang tinggi akan dianggap cerdas,

berpengalaman, mampu, ahli, berwawasan luas dan terlatih.

Komunikator yang dipandang memilki kemampuan yang

rendah akan dianggap tidak berpengalaman.

b. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kesan responden tentang

komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Dalam

komponen ini komunikator dinilai dengan melihat

karakteristiknya. Apakah komunikator adalah seseorang

yang dapat dipercaya, tulus, jujur, adil, sopan dan etis atau

sebaliknya. Kejujuran dioperasionalkan sebagai persepsi
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komunikan tentang sejauh mana komunikator bersikap

tidak memihak dalam menyampaikan pesannya.

2. Says What ( Pesan )

Komunikator menyampaikan pesan-pesan kepada sasaran

yang dituju. Pesan yaitu sesuatu yang dikirimkan atau yang

disampaikan. Pesan yang disampaikan dapat secara langsung

maupun tidak langsung dan dapat bersifat verbal maupun non

verbal.

3. In Which Channel ( Media yang digunakan )

Dalam menyampaikan pesan-pesannya, komunikator harus

menggunakan media komunikasi yang sesuai keadaan dan pesan

disampaikan. Adapun media adalah sarana yang digunakan untuk

menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator

kepada komunikan.

4. To Whom ( Komunikan )

Komunikan merupakan individu atau kelompok tertentu yang

merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses

komunikasi ini sebagai penerima pesan, Dalam hal ini komunikator

harus cukup mengenal komunikan yang dihadapinya sehingga

nantinya diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dari pesan

yang disampaikan.

5. With What Effect ( Efek )
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Efek adalah respon, tanggapan atau reaksi komunikasi ketika

ia atau mereka menerima pesan dari komunikator. Sehingga efek

dapat dikatakan sebagai akibat dari proses komunikasi.

Dengan berpolakan formula Lasswell itu, komunikasi

didefinisikan sebagai “proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang

menimbulkan efek” (Effendy, 2004 : 10).

b. Strategi humas

Strategi dalam menyampaikan informasi dan peluncuran suatu

produk maupun proses sosialisasi tidak terlepas dari fungsi humas

dalam melaksanakan proses kerjanya. Dalam kegiatan ini

diperlukan sekali seorang humas yang dapat mengatur strategi dan

adanya proses kerja sama tim humas yang baik, sehingga dapat

mencapai target dan tujuan bersama sesuai dengan strategi yang

telah dirancang.

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning)

dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu

dalam praktik operasionalnya. (Rosady, 2008: 37). Menurut

Ahmad S. Adnanputra, pakar humas dalam naskah workshop

berjudul PR Strategy (dalam Rosady, 2006: 133) mengatakan arti

strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan

rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning),
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yang pada akhirnya perencanaan adalah satu fungsi dasar dari

proses manajemen.

Menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis Dan

Manajemen Jayakarta (dalam Rosady, 2006: 134) batasan

pengertian tentang strategi Public Relations adalah“ Alternatif

optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public

relations dalam kerangka suatu rencana public relations (public

relations plan) ”

Menurut Thompson (1995) (dalam Sandra, 2006: 2)

mendefinisiskan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil

akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada

strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi

kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi

fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif.

Jadi, strategi adalah suatu cara atau taktik untuk mencapai

tujuan sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya.

Strategi kegiatan humas semestinya diarahkan pada upaya

menggarap persepsi para stakeholder, agar sikap tindak dan

persepsi mereka dapat dipertanggung jawabkan. Konsekuensinya,

jika strategi penggarapan itu berhasil maka akan diperoleh sikap

tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder sebagai
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khalayak sasaran. Pada akhirnya akan tercipta suatu opini dan citra

yang menguntungkan.

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas

Burnett, dalam (dalam Rosady, 2008: 37) tujuan strategi

komunikasi tersebut sebagai berikut :

1. To secure understanding

Untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam

berkomunikasi

2. To establish acceptance

Bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik

3. To motive action

Penggiatan untuk memotivasinya

4. The goals which the communicator sought to achieve

Bagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator

dari proses komunikasi tersebut.

Humas berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif

dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara

pejabat humas dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama.

Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek

pendekatan atau strategi humas (Ruslan, 2005: 133-134).
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a. Strategi operasional

Melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan

melalui pendekatan kemasyarakatan (sociology approach),

melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku

dimasyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat

terekam pada setiap berita atau surat pembaca.

Artinya, pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan

untuk mendengar (listening), dan bukan sekedar mendengar

(hear) mengenai aspirasi yang ada di masyarakat, baik

mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang

dianut.

c. Pendekatan persuasif dan edukatif

Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah

dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak

publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan,

maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta

saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain

sebagainya.

d. Pendekatan tanggung jawab sosial humas

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukkan
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untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya,

namun untuk memperoleh keuntungan bersama.

e. Pendekatan kerja sama

Berupa membina hubungan yang harmonis antara

organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam

(internal relations) maupun hubungan keluar (eksternal

relations) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban

memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima

dan mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini dilakukan

dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik dengan publik.

f. Pendekatan koordinatif dan integratif

Untuk memperluas peranan public relations di masyarakat,

maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili

lembaga/institusinya. Tetapi peranannya yang lebih luas adalah

berpartisipasi dalam menunjang program dibidang lain.

Sebuah organisasi/perusahaan mempunyai hubungan

dengan publiknya bila mana organisasi tersebut mempunyai

pengaruh terhadap stakeholdernya atau sebaliknya. Public

relations harus melakukan survey untuk terus membaca

perkembangan lingkungannya, dan membaca perilaku

organisasinya serta menganalisis konsekuensi yang akan timbul.
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Komunikasi yang dilakukan secara kontinyu dengan stakeholder

dapat membantu organisasi untuk tetap stabil.

Menurut Peace dan Robinson (dalam Soemirat, 2010: 92),

mengembangkan langkah-langkah strategic management

sebagai berikut :

1. Menentukan mission perusahaan. Termasuk didalamnya

adalah pernyataan yang umum mengenai maksud pendirian

(purpose),filososfi, dan sasaran (goals).

2. Mengembangkan company profil yang mencerminkan

kondisi intern perusahaan dan kemampuan yang

dimilikinya.

3. Penilaian terhadap lingkungan ekstern perusahaan, baik dari

segi semangat kompetitif maupun secara umum.

4. Analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan.

5. Indentifikasi atas pilihan yang dikehendaki yang tidak dapat

digenapi untuk memenuhi tuntutan misi perusahaan.

6. Pemilihan strategi atas objective jangka panjang dan garis

besar strategi yang dibutuhkan untuk mencapai objective

tersebut

7. Mengembangkan objective tahunan dan rencana jangka

pendek yang selaras dengan objective jangka panjang dan

garis besar strategi.
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8. Implementasi atas hasil hal-hal di atas dengan

menggunakan sumber yang tercantum pada budget

(anggaran) dan mengawinkan rencana tersebut dengan

sumber daya manusia, struktur, teknologi dan sistem balas

jasa yang memungkinkan.

9. Review dan evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dalam

setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk

melakukan kontrol dan sebagi input bagi pengambilan

keputusan di masa depan.

Public relations dapat memberikan kontribusinya dalam

strategic management, maka dalam menjalankan strategi harus

didukung oleh pihak stakeholder, baik itu pihak eksternal maupun

internal dari sebuah lembaga, agar terjadi proses komunikasi dua

arah dalam menjalankan strategi tersebut.Ada 3 strategi humas :

1. Memilih media yang tepat dalam melakukan kampaye PR,

dalam pemilihan media perlu dipahami klasifikasi media yang

didasari pada karakteristik masing-masing media. Karena fungsi

dari public relations adalah membina hubungan yang saling

menguntungkan dengan publiknya maka seorang public

relations membutuhkan media untuk menjangkau

stakeholdernya.
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2. Strategi event, merupakan salah satu strategi humas dalam

memberikan informasi kepada masyarakat.

3. Strategi persuasif adalah proses pendekatan secara individu

yang dilakukan oleh pihak humas Dinas Perhubungan

Pekanbaru dalam mensosialisasikan koridor Bus Trans Metro

kepada masyarakat Pekanbaru.

Sebagai landasan perencanaan dan program kerja manajemen

strategi humas secara garis besar memenuhi faktor-faktor sebagai

berikut (Rosady,1999: 121) :

1. Melakukan analisis SWOT, yaitu untuk memprediksi sejauh

mana sumber-sumber kekuatan atau kemampuan dan posisi

kelemahan dilihat dari segi internalnya. Kemudian sejauh mana

mengevaluasi mengenai kesempatan atau peluang yang ada

bahkan berupa ancaman yang datang dari eksternalnya.

2. Mengevaluasi mengenai perencanaan, pengorganisasian,

koordinasi pelaksanaan, pengkomunikasian dan pencapaian

tujuan yang diharapkan dimasa-masa mendatang khususnya,

dan mencapai tujuan bersama yang terintegrasi dengan tujuan

organisasi atau lembaga pada umumnya.

3. Melaksanakan manajemen dan aktifitas humas berdasarkan

pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi, dan

pengevaluasian.



19

Maka dalam hal ini humas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informasi Pekanbaru diperlukan sekali suatu strategi dalam

upaya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal lembaga,

terutama melakukan strategi sosialisasi Bus Trans Metro kepada

masyarakat Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak

binggung terhadap koridor Bus Trans Metro dan mengetahui arah

tujuan perjalanan dengan baik.

b. Humas

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap

publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan, dan prosedur-

prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan

kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk

mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. (Frazier Moore,

2005: 6).

Menurut Harlow (dalam Ruslan, 2006: 16) humas adalah

fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan,

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya,

menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan

kerja sama; melibatkan manajemen dalam menghadapi

persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu

menanggapi opini publik; mendukung manajemen dalam mengikuti

dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai
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sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecendrungan

penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis

sebagai sarana utama.

Menurut Cutlip-Center-Broom (dalam Morissan, 2008: 7)

humas adalah suatu usaha terencana untuk mempengaruhi

pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang

bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang

saling memuaskan.

The institute of public relations . Publik Relations adalah

keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat

baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan

khalayaknya”.

Jadi, humas adalah suatu fungsi manajemen yang dapat

mengelola hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan

publiknya yaitu stakeholder, baik itu internal organisasi atau

lembaga maupun eksternal organisasi atau lembaga dan terciptanya

suatu komunikasi dua arah yang saling menguntungkan.

Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan

mengembangkan hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan

publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisispasi publik dalam
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upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang

menguntungkan lembaga organisasi.

Aktivitas public relations adalah menyelenggarakan

komunikasi timbal balik (two ways traffic communications) antara

lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling

pengertian dan dukungan.

Menurut Edward L. Berney (dalam Ruslan, 2006: 18) terdapat

3 fungsi humas, yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

2. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perbuatan

masyarakat secara langsung.

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat

atau sebaliknya.

Dari penjelasan fungsi humas tersebut maka, dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa ciri khas proses dan fungsi manajemen

humas adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kegiatan tertentu (action),

2. Kegiatan yang jelas (activities),

3. Adanya perbedaan khas dengan kegiatan lain (different),

4. Terdapat suatu kepentingan tertentu (important),

5. Adanya kepentingan bersama (common interest),
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6. Terdapat komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two ways

traffic communication).

Berdasarkan ciri khas kegiatan humas tersebut, menurut pakar

humas internasional, Cutlip dan Centre, and Canfield (1982) fungsi

public relations dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi).

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan

publiknya yang merupakan khalayak sasaran.

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini,

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang

diwakilinya.

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur

arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi kepubliknya

atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah

pihak.

Fungsi eksternal Public relations (Silih agung dan Macnamara,

2010: 128-129).

1. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik.

2. Menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham.
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3. Menjelaskan hasil dan dasar diadakannya rapat umum luar

biasa pemengang saham.

4. Membantu pemasaran untuk menciptakan citra produk.

5. Mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan.

6. Mengembangkan program-program pengembangan masyarakat,

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik.

7. Menyiapkan sarana bagi publik untuk melihat perusahaan

secara langsung.

8. Menyiapkan sarana bagi pemerintah dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat untuk melihat kinerja perusahaan.

Tujuan utama kegiatan public relations adalah membangun

kribilitas dan membangkitkan motivasi bagi stakeholder

perusahaan guna meminimalkan biaya pengeluaran proses transfer

komunikasi. Salah satu tujuan eksternal PR adalah untuk

mengerakkan hubungan dengan orang-orang diluar badan atau

instansi hingga terbentuklah opini publik yang baik terhadap badan

itu (Abdurrachman, 2001: 38)

Tujuan yang ingin dicapai dalam bidang public relations, yaitu

komunikasi internal dan komunikasi eksternal (Nova, 2011: 53)

1. Komunikasi internal (personel/anggota institusi)

a. Memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin

mengenai institusi.
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b. Menciptakan kesadaran anggota/personel mengenai peran

institusi dalam masyarakat.

c. Menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari

anggotanya.

2. Komunikasi Eksternal (masyarakat)

a. Informasi yang benar dan wajar mengenai institusi.

b. Kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan

umunya.

c. Motivasi untuk mencapai citra.

Menurut Dominick (dalam Morissan, 2008: 8-9) humas

mencangkup hal-hal sebagai berikut :

1. Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik.

Pada suatu sisi, praktisi humas berupaya untuk

mempengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi

organisasi, namun pada sisi lain humas harus berupaya

mengumpulkan informasi dari khalayaknya,

menginterpretasikan informasi dan melaporkannya kepada

manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap

keputusan manajemen.

2. Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi

Humas harus menjadi saluran bolak-balik antara organisasi

dan khalayaknya organisasi pada dasarnya berhubungan dengan
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berbagai macam khalayak, baik itu internal maupun eksternal

organisasi.

3. Humas merupakan fungsi strategi manajemen

Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan

diri terhadap lingkungan yang berubah. Humas juga harus

secara rutin memberikan saran kepada manajemen. Humas

harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik, bagian

humas harus mampu mengorganisir dan mengarahkan dirinya

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

c. Humas Dinas Perhubungan

Humas dinas perhubungan komunikasi dan informatika

Pekanbaru merupakan bagian dari humas pemerintah. Perbedaan

pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi

pemerintahan dengan non pemerintah adalah tidak adanya unsur

komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan kegiatan

yang sama dalam publikasi, promosi dan periklanan. Humas

pemerintahan lebih menekankan pada public servis atau demi

meningkatkan pelayanan umum.

Dengan adanya program atau strategi tersebut maka humas

pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan

yang berkaitan erat dengan public atau masyarakat itu sendiri,
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sehingga tumbuhnya hubungan yang harmonis antara kedua belah

pihak.

Menurut John D. Millet dalam bukunya, management in public

service the quest for effective performance (dalam Rosady, 2006:

341-342) terdapat beberapa tugas utama dari humas pemerintah,

yaitu:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-

keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakt

(learning about public desire and aspiration)

2. Kegiatan memberi nasehat atau sumbang saran untuk

menganggapi apa sebaiknya dilakukan oleh lembaga

pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya

(advising the public about what is should desire)

3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang

memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan

para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact

between public and government official)

4. Memberi penerangan dan informasi tentang apa yang telah

diupayakan oleh suatu lembaga pemerintah yang bersangkutan

(informing and about what an agency is doing).
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Menurut Dimock dan Koeing (1987) (dalam Rosady, 2006:

342) pada umumnya tugas dari humas pemerintah yaitu :

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada

masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta

tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan

program kerja tersebut.

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta

mangajak masyarakat dalam partisipasinya.

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur

pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau

dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya

masing-masing.

Tugas pokok humas adalah bertindak sebagai komunikator,

membatu mencapai tujuan dan sasaran bagi lembaga pemerintah,

membangun hubungan dengan berbagai publik sehingga mampu

menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang

memungkinkan orang lain bersikap dan bertindak sebagai anggota

masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi

sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam masyarakat (Effendy,

2006: 27).
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Menurut Abdullah (2006: 31) dikatakan bahwa sosialisasi

merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap dan

berprilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesama.

Sosialisasi adalah menyediakan dan mengajarkan ilmu

pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada,

serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif.

(Cangara, 2007: 62)

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sosialisasi

adalah suatu proses bagaimana individu belajar menghayati

berbagai macam nilai, norma, sikap dan pola perilaku dalam

masyarakat sehinga dapat menjadi anggota masyarakat yang

berpartisipasi.

Beberapa Tujuan sosialisasi

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup

bermasyarakat.

2. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif.

3. Membantu mengendalikan fungsi-fungsi organik yang dipelajari

melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

4. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan

kepercayaan pokok yang ada dimasyarakat.
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Menurut light, keller, dan calhoun bahwa bentuk sosialisasi

terbagi menjadi  2 (dua) yaitu :

1. Sosialisasi primer

2. Sosialisasi sekunder

2. Konsep Operasional

Humas merupakan suatu fungsi manajemen yang dapat mengelola

hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan publiknya yaitu

stakeholder, baik itu internal organisasi atau lembaga maupun eksternal

organisasi atau lembaga dan terciptanya suatu komunikasi dua arah yang

saling menguntungkan.

Adapun indikator strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro Pekanbaru

adalah sebagai berikut :

1. Komunikator

a. SDM ( sumber daya manusia)

1) Pendidikan

2) Kepangkatan

3) Skil

2. Pesan

a. Tata cara menggunakan bus trans metro Pekanbaru.

b. Tata cara transit antar bus.

b. Koridor Bus Trans metro.
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c. Jasa keselamatan dan kenyamanan.

d. Kebersihan pengguna bus trans metro.

3. Media

a. Media langsung

1) Penyuluhan

b. Media tidak langsung

1) Media massa

a. Cetak : Koran

b. Elektronik : Televisi, Radio dan Internet

2) Media Non massa

c. Brosur

d. Stiker

4. Komunikan

a. Individu

b. Kelompok

1) Pelajar

2) Masyarakat

c. Instansi

1) Pendidikan

2) Lembaga pemerintah

5. Feed back (umpan balik)

a. Langsung
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1) SMS dan No Phone

2) Internet

b. Tidak langsung

1) Media massa melalui surat pembaca

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Humas Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

bagian humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat

Pekanbaru.
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3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah informan

Kapala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pekanbaru, kepala bidang angkutan, kepala seksi angkutan jalan,

kepala seksi bimbingan dan penyuluhan dan 1 orang pengawai

bimbingan dan penyuluhan, dan dokumen-dokumen yang

dikeluarkan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika

Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah 3 orang

masyarakat pengguna trans metro Pekanbaru dan dokumen-

dokumen yang berada diluar Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2012: 392).

I. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, penulis menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
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a. Wawancara

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan

untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antar pewawancara dengan informan atau orang yang di

wawancara, dengan atau tanpa pedoman wawancara (Burhan

Bungin, 2007:108). Dalam teknik wawancara peneliti

menggunakan pedoman wawancara.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data melalui

pengamatan untuk memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap

gejala, peristiwa, kejadian atau realitas yang diteliti, baik berupa

perilaku, keadaan, benda, maupun simbol-simbol (Hidayat, 2010:

130). Teknik observasi digunakan untuk melihat hasil dari kegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh Humas Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis

terutama arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan

dengan masalah-masalah dalam penelitian ini (Arikunto, 2006:151-

158). Dokumentasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Pekanbaru.
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J. Validitas data

Setelah penelitian dilakukan perlu dilakukan validitas data atau

menguji keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan

Trianggulasi data.

Teknik trianggulasi adalah untuk menguji kredibilitas data

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2012:

465). Teknik yang dilakukan Peneliti menggunakan tiga teknik

penggumpulan data yaitu trianggulasi observasi, trianggulasi

wawancara, dan trianggulasi dokumentasi untuk sumber data yang

sama secara serempak.

K. Teknik analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah melukiskan variabel

demi variabel satu demi satu. Penelitian deskriptif hanyalah

memaparkan situasi atau peristiwa serta tidak menjelaskan hubungan,

tidak membuat hipotesis atau prediksi (Jalaludin, 2004: 24). Dalam

penelitian ini mengambarkan fenomena  yang terjadi dilapangan yang

dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika

Pekanbaru dalam mensosialisasikan bus trans metro.
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L. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi bab dalam lima bahasan,

dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, konsep

operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Pekanbaru.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan tentang pembahasan masalah :

Bagaimana strategi humas Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika dalam mensosialisasikan Bus Trans Metro

pada masyarakat Pekanbaru. Dalam menentukan

Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, dan Feed back.

BAB IV : ANALISIS DATA

Menganalisa data yang telah disajikan pada bab III yang

berisikan tentang analisa terhadap pelaksanaan strategi humas

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam
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mensosialisasikan Bus Trans Metro pada masyarakat

Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


