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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Latar Belakang Biro Hubugan Masyarakat Setda Provinsi Riau

Biro Hubungan Masyarakat adalah salah satu Perangkat Daerah di

lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, yang pembentukan

susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau

nomor 7 Tahun 2008.

Latar belakang dibentuknya Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat

Daerah Provinsi Riau :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

b. Kebutuhan informasi yang sangat tinggi oleh masyarakat tentang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

c. Menjembatani komunikasi anatar pemerintah dan publik dalam rangka

mempersiapkan, memberdayakan dan menanggulangi masalah masyarakat,

bangsa dan bernegara.

4.2 Struktur Organisasi pada Biro Hubungan Masyaraka Sekretariat Daerah

Provinsi Riau

Adapun susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 7 Tahun 2008

adalah sebagai berikut:
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1. Kepala Biro

2. Bagian Pengumpulan Informasi

- Sub Bagian Pendataan Informasi

- Sub Bagian Penyaringan Informasi

- Sub Bagian Tata Usaha

3. Bagian Penyajian Informasi

- Sub Bagian Hubungan Pers

- Sub Bagian Dokumentasi

- Sub Bagian Distribusi

4. Bagian Penerangan

- Sub Bagian Bina Penyuluhan

- Sub Bagian Bina Pemberitaan

- Sub Bagian Penerbitan

5. Bagian Publikasi

- Sub Bagian Audio Visual

- Sub Bagian Publikasi

- Sub Bagian Editor
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Gambar 4.1

Struktur Organisasi Biro Humas

Setda Provinsi Riau

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau

4.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Riau No. 11 Tahun 2009 tentang uraian tugas

sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Riau.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan untuk

pengumpulan informasi, penyajian informasi, penenrangan dan publikasi.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi ;

a. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara gubernur dan pemerintah provinsi

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan

perencanaan pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan

publikasi

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pengumpulan informasi,

penyajian informasi, penerangan dan publikasi

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan

informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi

e. Mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas

dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penenrangan dan

publikasi

f. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah untuk

pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

 Biro Hubungan Masyarakat, terdiri atas 4 bagian yaitu :

a. Bagian Pengumpulan Informasi

b. Bagian Penyajian Informasi

c. Bagian Penerangan

d. Bagian Publikasi
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Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala biro.

1. Bagian Pengumpulan Informasi

Kepala bagian pengumpulan informasi mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pendataan informasi,

penyaringan informasi, dan tata usaha biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala bagian

pengumpulan informasi, mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan program pendataan informasi  dan penyaringan

informasi

b. Melaksanakan program pendataan informasi dan penyaringan informasi

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendataan informasi dan penyaringan

informasi

d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan pendataan informasi dan

penyaringan informasi

e. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan  dengan hukum, kelembagaan dan

ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi

dan Tatalaksana

f. Melaksanakan penatausahaan biro

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.
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 Bagian Pengumpulan Informasi, terdiri atas :

a. Sub Bagian Pendataan Informasi

b. Sub Bagian Penyaringan Informasi

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

(1) Kepala Sub Bagian Pendataan Informasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum

dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan dan umum

b. Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun issu yang beredar di

masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pmbangunan,

kemasyarakatan, dan umum

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

(2) Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan kepada

masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan baik pusat

maupun daerah serta masyarakat umum dan informasi non pemerintah

yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan

dan umum

b. Menyiapkan bahan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah mengenai

umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang
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pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk

menentukan kebijaksanaan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penerimaan dan pengolahan surat masuk dan surat

keluar biro

b. Menyiapkan bahan arsip/ laporan/ data-data lain secara sistematis pada

biro

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana program/ kegiatan serta

rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta

memelihara perlengkapan dan melaksanakan inventarisasi di lingkungan

biro

d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan biro,yang

meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan

pegawai dan laporan berkala

e. Menyiapkan bahan administrasi keuangan di lingkungan biro yang

meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas, serta hak-hak keuangan

lainnya

f. Melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kelembagaan dan

ketatalaksanaan di lingkup biro.

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
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2. Bagian Penyajian Informasi

Kepala Bagian Penyajian Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian

Penyajian Informasi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi

dan distribusi

b. Melaksanakan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan pers, dokumentasi dan

distribusi

d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan

program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiakan oleh Kepala Biro.

 Bagian Penyajian Informasi, terdiri atas :

a. Sub Bagian Hubungan Pers

b. Sub Bagian Dokumentasi

c. Sub Bagian Distribusi

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

(1) Kepala Sub Bagian Hubungan Pers, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan pers

dengan pemerintah provinsi riau



55

b. Melaksanakan hubungan dengan pers untuk menyukseskan program-

program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang Pemerintahan ,

pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.

c. Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-

program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan dan umum.

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

(2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan Pemerintah

Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audiovisual.

b. Menghimpun dan mendokumentasikan naskah- naskah pidato Gubernur,

Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

c. Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi

d. Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput kegiatan

Pemerintah Provinsi Riau.

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

(3) Kepala Sub Bagian Distribusi, mempunyai Tugas :

a. Menyiapkan data, bahan dan informasi yang didistribusikan kepada pihak-

pihak terkait.

b. Melaksanakan distribusi penerbitan internal dan eksternal.

c. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
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3. Bagian Penerangan

Kepala Bagian Penerangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan tugas dan program penyuluhan, pemberitaan dan penerbitan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, kepala bagian

penerangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penerangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemeirintah

Provinsi Riau.

b. Melaksanakan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media

massa baik cetak, elektronik dan on-line.

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

online.

d. Melaksanakan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialaisasi

kebijakan Pemerintah Riau melalui media cetak baik cetak, elektronik

maupun online.

e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Biro

 BagianPenerangan, terdiri atas :

a. Sub Bagian Bina Penyuluhan

b. Sub Bagian Bina Pemberitaan

c. Sub Bagian Bina Penerbitan

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

(1)Sub Bagian Bina Penyuluhan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan petunjuk teknis penyuluhan dibidang kehumasan.
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b. Melaksanakan penyuluhan dibidang kehumasan.

c. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan.

d. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan olah Kepala Bagian.

(2) Sub Bagian Bina Pemberitaan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan analisis pemberitaan

b. Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan kebijakan

Pemerintah Provinsi Riau

c. Menyiapkan konferensi pers dan press release

d. Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau

e. Melaksanakn tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Sub Bagian BinaPenerbitan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penerbitan

b. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun

elektronik

c. Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, dukacita dan

iklan pembangunan di media massa baik cetak maupun elektronik

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

lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau.

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

4. Bagian Publikasi

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan program audio visual, publikasi dan editor.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepala bagian

publikasi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi penggunaan audiovisual yang berhubungan dengan

kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

b. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Melaksanakan editing konsep pidato Gubernur Riau

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

 BagianPublikasi, terdiri atas :

a. Sub Bagian Audio Visual

b. Sub Bagian Publikasi

c. Sub Bagian Editor

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

(1)Kepala Sub Bagian Audio Visual, mempunyai tugas :

a. Menghimpun hasil peliputan audio visual kegiatan Pemerintah Provinsi

Riau

b. Menyiapkan dan melakukan perbaikan hasil peliputan kegiatan Pemeritah

Provinsi Riau, sebelum di publikasikan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yag diberikan oleh Kepala Bagian

(2) Kepala Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas :

a. Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto

maupun audio viausal melalui media elektronik dan on-line.

b. Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan
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c. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa baik

cetak maupun elektronik.

d. Melaksanakan pembuatan baliho, spanduk dan running text untuk

menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yag diberikan oleh Kepala Bagian

(3) Kepala Sub Bagian Editor, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur dan

Wakil Gubernur

b. Melaksanakan editor terhadap konsep pidato Gubernur dan Wakil

Gubernur yang berasal dari seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau.

c. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyusunan

pidato Gubernur dan Wakil Gubernur

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yag diberikan oleh Kepala Bagian


