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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini Indonesia menduduki tingkat polusi udara

tertinggi ketiga didunia. World Bank juga menempatkan Jakarta menjadi

salah satu kota dengan kadar polutan atau particular tertinggi setelah Beijing,

New Delhi dan Mexico City. Rekor yang semakin memprihatinkan. Dari

semua penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai

penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 85

persen. Hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan

bermotor yang tinggi (Kompasiana, 25- Oktober-2013).

Pemerintah Kota Pekanbaru ingin membuat program baru untuk

menanggulangi pencemaran udara yang semakin hari semakin meningkat

karena kota Pekanbaru termasuk kedalam lima kota besar yang memiliki

pencemaran udara. Adapun Kota yang tercatat memiliki pencemaran udara

yang tertinggi di Indonesia yaitu: Medan, Jakarta, Bandung, Pekanbaru dan

Surabaya (Jujubandung, 25-Oktober-2013).

Pada 17 Juli 2013 lalu Wali Kota Pekanbaru melaunching Gerakan

Sekolah Bersepeda (GSB). Gerakan Sekolah Bersepeda ini adalah awal

Pemerintah kota Pekanbaru dalam menata sistem transportasi di  Pekanbaru,

karena dengan bersepeda banyak keuntungan yang diraih, selain hemat, aman

dari kecelakaan juga sehat  karena bisa mengurangi polusi udara.
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Penggunaan sepeda yang paling tinggi di dunia adalah Belanda dengan

angka 27 persen dari seluruh perjalanan, Denmark (18 persen), Jerman (12

persen), dan Amerika Serikat (1 persen). Karena itu setiap jalan di Belanda

memiliki jalur sepeda. Di Belanda bersepeda yang telah digalakkan sejak

tahun 1970-an bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah membudaya dan

menjadi gaya hidup masyarakatnya. Karena segala fasilitas bersepeda telah

disediakan oleh Pemerintah Belanda maupun di negara maju lainnya, maka

sangat mungkin bersepeda akan tetap dan terus membudaya, mentradisi dan

menjadi gaya hidup masyarakatnya (Riaupos,03- Februari-2014)

Sebagai sarana atau alat dari komunikasi sosial, kita mengenal adanya

suatu badan atau unit di dalam instansi atau lembaga baik pemerintah maupun

swasta yang lazim diberi nama Hubungan Masyarakat sebagai terjemahan

dari bahasa Inggris yaitu Public Relations.

Adanya unit kehumasan pada setiap lembaga, organisasi atau

perusahaan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran

aktivitas instansi secara internal dan eksternal. Hubungan masyarakat

merupakan suatu cara untuk memperlancar jalannya interaksi serta

penyebaran informasi melalui media.

Ada perbedaan utama antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di

instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Pada instansi Pemerintah

tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk

produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada publik secara

komersil. Tetapi tugas Humas instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan
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seperti: kampanye publikasi, promosi pemasaran dan periklanan yang lebih

menekankan pada bentuk public services atau public utilities demi

kepentingan pelayanan umum atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan saat ini, semakin disadari

betapa pentingnya peranan Humas sehingga boleh dikatakan tidak ada

instansi Pemerintah yang besar tidak memiliki bagian Hubungan Masyarakat

dalam struktur organisasinya. Sebab suksesnya tugas dan program Pemerintah

saat ini tidak hanya ditentukan oleh tercapainya program yang telah

ditetapkan, tetapi juga ditentukan oleh faktor seberapa jauh masyarakat

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas dan program pemerintah

tersebut dan ikut serta dalam pelaksanaannya.

Peranan Humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau

saluran instansi Pemerintah, yaitu dengan memperlancar proses interaksi

positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan

nasional, daerah dan provinsi melalui kerja sama dengan pihak media massa

atau pers.

Untuk itu Humas Pemerintah Kota Pekanbaru harus berperan aktif

dalam mensosialisasikan segala bentuk program yang ingin dilakukan kepada

masyarakat, salah satunya yaitu program  GSB (Gerakan Sekolah Bersepeda),

sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program ini khususnya

bagi kalangan siswa di SMP maupun di SMA. Maka dari itu jelaslah program

GSB  tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek

dalam program GSB.
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Tujuan digiatkannya gerakan sekolah bersepeda guna mengurangi

polusi udara di Pekanbaru yang kini semakin tinggi bersamaan dengan terus

bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Selain juga untuk menghemat

biaya dan menekan resiko kecelakaan dan kesehatan kemudian

mengantisipasi tindakan geng motor yang sempat marak belakangan ini di

Kota Pekanbaru, selain dari itu juga mendukung program Green City

Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengembangkan dan

mensosialisasikan gerakan sekolah bersepeda. Bahkan jika diperlukan,

Pemerintah Kota Pekanbaru bakal merencanaan pembangunan jalur khusus

sepeda.

Program gerakan sekolah bersepeda (GSB) yang diluncurkan

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah bagus, hanya perlu kajian lebih lanjut

dalam penerapannya di lapangan. Apakah Pemerintah kota pekanbaru harus

menyediakan jalur sepeda di dekat sekolah yang menjalankan program ini

dan harus memperhatikan kelaikan kondisi jalan, apakah bakal menimbulkan

kemacetan nantinya atau tidak serta beresiko tinggi timbulnya kecelakaan bila

siswa bersepeda saat berangkat ke sekolah.

Sosialisasi Program “Gerakan Sekolah Bersepeda” merupakan suatu

fungsi komunikasi,yaitu fungsi persuasif dimana sosialisasi berfungsi

memberitahukan atau menerangkan mengandung dalam tujuan persuasif

dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai

bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui

(Mulyana 2000:30)
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Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Aktivitas Humas

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Gerakan Sekolah

Bersepeda”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul ini diteliti karena memiliki relevansi dengan jurusan penulis, yaitu

konsentrasi Public Relations, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Masalah tersebut sangat menarik dan perlu diteliti,karena program

Gerakan Sekolah Bersepeda (GSB) sedang diprioritaskan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru.

C. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan

dalam penelitian ini,maka penulis perlu menegaskan istilah tersebut dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Aktivitas

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan

tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem (Widjaja, 2005: 57). Aktivitas

juga merupakan kegiatan kesibukan kerja yang dilaksanakan dalam tiap

bagian didalam perusahaan atau organisasi (Anwar, 1999: 18).
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2. Humas

Humas adalah suatu seni sekaligus displin ilmu sosial yang

menganalisis berbagai kecendrungan, memprediksikan setiap masukan-

masukan dan saran kepada para pemimpin organisasi dan

menginplementasiakan program-program tindakan yang terencana untuk

melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan khalayaknya

(Anggoro,2002:2)

3. Pemerintah Kota

Suatu organisasi Pemerintah yang dipimpin oleh seorang

Walikota,berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri untuk menjalankan

kebijakan Pemerintah Kota.

4. Gerakan Sekolah Bersepeda

Program GSB merupakan Program Pemerintah Kota Pekanbaru yang

bertujuan untk mengurangi tingkat polusi udara yang ada di kota

Pekanbaru.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Kurangnya sosialisasi oleh Humas Pemerintah Kota Pekanbaru tentang

gerakan sekolah bersepeda.
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b. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud

dan tujuan dari kegiatan tersebut.

c. Apa faktor penghambat dan pendukung aktivitas humas pemerintah

kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan gerakan sekolah bersepeda.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas maka penulis perlu memberikan

batasan. Disini penulis hanya meneliti tentang aktivitas humas pemerintah

kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan gerakan sekolah bersepeda.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

mensosialisasikan gerakan sekolah bersepeda

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana Aktivitas Humas Pemerintah Kota

Pekanbaru dalam mensosialisasikan gerakan sekolah bersepeda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Sebagai sumbangan ilmiah bagi penulis khususnya dan mahasiswa

Komunikasi  pada umumnya.
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2) Sebagai pengembangan ilmu komunikasi umumnya, dan humas

khususnya dalam melaksanakan kegiatannya.

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi

khalayak pembaca yang ingin mendalami ilmu kehumasan.

b. Secara Praktis :

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi

humas umumnya, dan khususnya bagi instansi dalam menyusun

kebijakan dan kegiatan dalam rangka mencapai sasarannya.

2) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan

Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu

Komunikasi pada konsentrasi Public Relations.

F. Kerangka Teoritis

1. Aktivitas Humas

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem (Widjaja, 2005:

57). Aktivitas juga merupakan kegiatan kesibukan kerja yang

dilaksanakan dalam tiap bagian didalam perusahaan atau organisasi

(Anwar, 1999: 18).

Aktivitas menurut Poerdawa, kata Aktivitas terdiri dari “Aktif”

yang berarti bekerja atau berusaha, sedangkan dalam kamus Bahasa
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Indonesia kata Aktivitas berarti keaktifan dan kesibukan (Badudu dan

Zein,2000:27).

Menurut Ruslan (1998 :32) aktivitas humas secara garis besar yaitu

berperan sebagai:

a. Komunikator

Humas sebagai komunikator diharapkan memiliki kemampuan

sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun tidak

langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Humas dalam hal

ini bertindak sebagai mediator dan persuator.

Peran humas sebagai komunikator dalam hal mensosialisasikan

gerakan sekolah bersepeda sangat penting. Humas menjadi mediator

bagi pemerintah kota pekanbaru untuk mensosialisasikan gerakan

sekolah bersepeda

b. Relationship

Relationship adalah kemampuan humas dalam membangun hubungan

yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal

maupun eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian,

kepercayaan, dukungan kerja sama dan toleransi keduabelah pihak.

c. Back up management

Dalam hal ini praktisi Humas ditugaskan untuk melaksanakan

dukungan atau penunjang kegiatan lain seperti: manajemen

pemasaran,promosi, operasional, personalia dan lainnya untuk
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mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan

perusahaan maupun organisasi.

d. Image Marker

Dalam hal ini humas dituntut untuk mampu menciptakan suatu citra

yang baik bagi perusahaan kepada publiknya untuk mendapatkan citra

yang diharapkan.

2. Humas

a. Pengertian Humas

Public Relations (PR) yang di dalam bahasa Indonesia diartikan

menjadi Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Jefkins (2004:10),

adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik yang sifatnya

internal (ke dalam) maupun yang sifatnya eksternal (ke luar), antara

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manejemen khusus

yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua

arah , saling pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi

dan masyarakatnya, yang melibatkan manajemen problem atau

masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi dan

merespon pendapat umum, mendefinisi dan menekankan tanggung

jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat,

membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan

dengan efektif, berfungsi sebagai system peringatan awal untuk
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membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan riset

serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya

(Cutlip, 2005 : 4)

Fraser F. Seitel mencoba menguraikan bahwa pekerjaan humas

merupakan sebuah proses terencana untuk mempengaruhi opini publik

melalui karakter dan performa yang layak, berdasarkan komunikasi

dua arah yang saling menguntungkan.

L. Bernays dalam bukunya Public Relations menyebutkan

bahwa PR mempunyai tiga arti: penerangan kepada publik, persuasi

ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku

publik dan upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga

(Soemirat & Ardianto, 2010:13).

Definisi yang dikutip dari Sukatendel (dalam Soemirat &

Ardianto, 2010:112) Humas adalah salah satu metode komunikasi

untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar

menghormati kepentingan bersama. Humas juga merupakan suatu

bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik

yang bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan (profit)

maupun perusahaan non komersial yang tidak mencari keuntungan.

Tidak perduli apakah organisasi tersebut berada di sektor

pemerintahan maupun sektor swasta. (Morissan, 2006:5)
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b. Fungsi Humas

Menurut Effendy, (2006:100) dalam bukunya Hubungan

Masyarakat Suatu Komunikologis fungsi Humas adalah sebagai

berikut:

1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi

2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik

internal dan eksternal.

3) Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi

dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publiknya

kepada organisasi.

4) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi

kepentingan umum.

5) Operasionalisasi dan organisasi Humas adalah bagaimana membina

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk

mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan

dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

c. Ruang Lingkup Humas

Ruang lingkup tugas Humas terbagi dua yaitu publik internal

dan publik eksternal. Kedua publik tersebut merupakan sasaran dari

tugas Humas untuk dapat menciptakan keselarasan dan membina

hubungan yang harmonis dengan melakukan komunikasi dua arah,

sehingga apa yang diinginkan oleh lembaga atau organisasi dapat
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diterima atau dimengerti oleh kedua publik tersebut, begitu juga

sebaliknya.

Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara

perusahaan dengan publik maka ruang lingkup kegiatan atau tugas

Public Relations pada dasarnya terbagi dua yaitu:

1) Membina hubungan kedalam (Publik Internal).

Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi

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

mampu mengidentifikasi atau mengenali hal - hal yang

menimbulkan gambaran negatif didalam masyarakat, sebelum

kebijakan itu dijalankan oleh organisasi.

2) Membina hubungan keluar (Publik Eksternal)

Yang dimaksud dengan publik eksternal adalah publik umum

(masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang

positif publik terhadap lembaga ysang diwakilinya (Jefkins, 2004:

20)

d. Proses Humas

Proses Humas atau Public Relations sangat tergantung dari input

informasi, karena bidang Humas adalah suatu studi yang menyangkut

sikap manusia yang membutuhkan ketajaman dan kepekaan analisis,

serta data yang dapat mengubah sikap manusia atau kelompok

manusia secara efektif. Proses Humas selalu dimulai dan diakhiri

dengan penelitian. Berdasarkan prosesnya, ada empat langkah yang
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biasa dilakukan dalam proses Humas atau Public Relations

sebagaimana yang diajukan oleh Cutlip dan Center sebagai berikut:

1) Definisikan Permasalahan

Dalam tahap ini Humas atau Public Relations perlu melibatkan diri

dalam penelitian dan pengumpulan fakta. Selain itu Humas perlu

memantau dan membaca terus pengertian, opini, sikap, dan

perilaku mereka yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap

dan tindakan perusahaan. Tahap ini merupakan penerapan atau

fungsi intelejen perusahaan. Langkah ini dilakukan oleh seorang

Humas setiap saat secara continue bukan hanya pada saat krisis

terjadi.

2) Perencanaan dan Program

Pada tahap ini seorang Humas sudah menemukan penyebab

timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah-langkah

pemecahan atau pencegahan. Langkah-langkah ini dirumuskan

dalam bentuk rencana dan program, termasuk anggarannya. Pada

tahap ini penting bagi Humas mendapatkan dukungan penuh dari

pimpinan puncak perusahaan karena besar kemungkinan langkah

yang diambil akan sangat strategis dan melibatkan keikutsertaan

banyak bagian.

3) Aksi dan Komunikasi

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan/kegiatan sesuai dengan

fakta dan data yang telah dirumuskan dalam bentuk perencanaan.
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Pada tahap ini, aksi dan komunikasi harus dikaitkan dengan

objective dan goals yang spesifik.

4) Evaluasi Program

Proses Humas atau Public Relations selalu dimulai dari

mengumpulkan fakta dan diakhiri pula dengan pengumpulan fakta.

Untuk mengetahui prosesnya sudah selesai atau belum, seorang

Humas perlu melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah

diambil. Maka, tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil

tindakan di masa lalu. Penyesuaian dapat dibuat dalam program

yang sama, atau setelah suatu masa berakhir. (Kasali, 2000: 84-85).

Keempat langkah diatas merupakan tahap-tahap yang penting,

sehingga dalam menjalankan keempat tahapan itu harus lengkap,

tidak boleh ada yang terlewat.

e. Tugas Humas

Menurut Rachmadi ( 1992 : 23 ) dijelaskan beberapa tugas pokok

humas adalah :

1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian

informasi / pesan secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual)

kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang hal

ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan

yang dilakukan.

2) Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat

umum / masyarakat
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3) Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap

kebijakan perusahaan / lembaga, maupun segala macam pendapat

(Public Acceptance dan Nonn – Acceptance)

4) Penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media

massa untuk memperoleh penerimaan publik (Public Favour),

pendapat umum (Public Opinion) dan perubahan sikap.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas

pokok dari humas adalah bertanggung jawab atas segala informasi

yang diberikan kepada publiknya kemudian menganalisis reksi publik

terhadap suatu lembaga atau organisasi.

f. Tujuan Humas

Menurut Widjaja (2010: 55) bahwa tujuan humas adalah untuk

menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang

menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan

publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbal

balik. Berdasarkan penguraian di atas, penulis menjelaskan bahwa

humas bertujuan untuk mencipatakan hubungan yang harmonis antara

organisasiatau lembaga dengan pihak lainnya (publik) agar tercipta

komunikasi yang timbal balik.

g. Media Humas

Menurut Rachmadi (1992:87) menjelaskan tentang media komunikasi

yang digunakan oleh organisasi humas meliputi :

1) Media berita (news media)
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2) Media siaran (broadcast media)

3) Media komunikasi tatap muka atau komunikasi tradisional

Selanjutnya menurut Abdullah. (2005:364) ada beberapa media

yang dapat digunakan yaitu :

1) Media langsung

a. Rapat – rapat formal

b. Pekan pendidikan

c. Hari ulang tahun sekolah

d. Karya wisata atau widya wisata

e. Kunjungan rumah anak

2) Media tidak langsung

a. Media cetak

b. Media elektronik

Dari dua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pada

intinya media komunikasi merupakan saluran media komunikasi

secara langsung maupun secara tidak langsung.

h. Humas Pemerintah

Humas dalam lembaga pemerintah (Departemen,lembaga non

departemen,Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) merupakan

suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi

tentang kebijakan,program dan kegiatan lembaga pemerintah kepada

masyarakat (Rachmadi,1992:77)
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Humas sesungguhnya sebagai manajemen modern, secara

struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau

organisasi. Artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari

fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut. Hal tersebut menjadikan

humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik

anatara organisasi suatu lembaga yang di wakili dengan

publiknya.Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya  visi

misi dan tujuan bersama dari organisasi atau perusahaan tersebut

(Ruslan, 2005:24)

Jadi jelas Humas merupakan suatu landasan organisasi yang

difungsikan untuk memajukuan suatu organisasi dengan tujuan

manajemen dalam suatu organisasi dimana bisa memberikan

informasi yang dibutuhkan perushaan ataupun khalayak,juga

mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau instansi yang sesuai

dengan kebutuhannya.Begitu juga dengan tentunya dengan Humas

Pemerintah Kota Pekanbaru.

Fungsi Humas Pemerintah adalah sebagai juru bicara

lembaga,fasilitator,memberi pelayanan informasi kepada

publik,menyediakan informasi tentang kebijakan,program,produk dan

jasa lembaga,menciptakan iklim internal dan eksternal yang kondusif

dan dinamis,serta menjadi penghubung lembaga.

Tugas pemerintah memang sangat berat,sebab masyarakat

dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat
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kompleks pula. Hal ini memng tidak lepas dari karakteristik yang

melekat dalam setiap program atau kegiatan pemerintah menurut

Kusumastuti (2002:38), yaitu sebagai berikut:

1) Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat lusa dengan

berbagai latar belakang, karakter, pendidikan,ekonomi, yang

beragam.

2) Program pemerintah selalu mendapat pengawalan dari berbagai

kalangan,terutama lembaga masyarakat maupun pers.

3) Hasilnya sering abstrak,bahkan dalam jangka panjang sekalipun,

karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan.

Diharapakan humas bisa mewarnai kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah untuk bisa menganalisis dan

mengevaluasi kecendrungan perilaku publik,bisa mempertemukan

kepentingan pemerintah dengan kepentingan public (masyarakat).

Begitu pula dengan fungsi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

yaitu memelihara komunikasi yang harmonis antara organisasi dengan

publik, melayani kepentingan publik dengan internal dan publik

eksternal melalui salah salah satu program Gerakan Sekolah

Bersepeda.



20

3. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Menurut Robbins (dalam Effendy,2002:35) Sosialisasi

merupakan salah satu  fungsi dari komunikasi sebagai produksi dan

pengetahuan untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar

tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi

sosialisasi dalam hal ini diakukan dengan cara mengkomunikasikan

kepada publiknya. Sedangkan menurut Abdullah (2006:31) aktivitas

manusia dalam berfikir,berprilaku dan bertindak dalam menjalin

hubungan sosial diantara sesamanya.

Sosialisasi dalam arti arti yang luas merupakan suatu usaha yang

mengahantar masyarakatnya untuk masuk kedalam suatu kebudayaan.

Proses sosialisasi menurut Robert (1988:12) bertujuan untuk:

1) Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk

hidupnya di masyarakat.

2) Mengajarkan individu mampu berkomunikasi secara efektif dan

mengembangkan kemampuannya.

3) Membiasakan invidu-individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan

pokok yang ada dalam msyarakat.

Dari proses sosialisasi seseorang menjadi mengerti bagaimana

ia harus bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan

budayanya, serta dari kedaan belum mengerti atau belum

tersosialisasi, akan menjadi manusia bermasyarakat dan beradab.
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Kepribadian melalui proses sosialisasi dapat terbentuk di mana

kepribadian itu merupakan merupakan suatu komponen penyebab atau

pemberi warna dari wujud tingkah laku sosial manusia.

Dapat disimpukan bahwa sosialisasi program “Gerakan Sekolah

Bersepeda” merupakan usaha Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

tentang pentingnya dengan bersepeda banyak keuntungan yang diraih,

selain hemat, aman dari kecelakaan juga sehat karena bisa mengurangi

polusi udara (Website Provinsi Riau,25-Oktober-2013).

b. Bentuk Sosialisasi

1) Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer adalah salah satu proses sosialisasi yang

mengedepankan dan memperkenalkan suatu bentuk kepada

masyarakat dengan tujuan untuk diketahui identitas dan

keberadaannya.

2) Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan

setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam

kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah

resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi,

seseorang diberi identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses

desosialisasi, seseorang mengalami “pencabutan” identitas diri

yang lama. (Soekanto, 1993 : 278).
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c. Tipe Sosialisasi

Setiap kelompok masyarakat memiliki standar dan nilai yang

berbedabeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe

sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi, diantaranya sebagai

berikut:

1) Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang

berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara.

2) Informal

Sosialisasi ini terdapat dalam di masyarakat atau dalam

pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti diantara teman,

sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial

yang ada didalam masyarakat.

Baik Sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap

mengarah pada pertumbuhan pribadi humas agar sesuai dengan nilai

dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam di lingkungan

formal seperti di lembaga, perusahaan, atau khalayak seorang humas

berinteraksi dengan pihak-pihak tersebut. Dalam interaksi tersebut ia

mengalami proses sosialisasi, Humas akan disadarkan tentang peranan

apa yang harus ia lakukan. Humas juga diharapkan untuk mempunyai

kesadaran dalam dirinya untuk menilai diri sendiri. Meskipun proses

sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal. Namun hasilnya
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sangat sulit dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi

formal dan informal sekaligus (Soekanto, 1993 : 283)

4. Gerakan Sekolah Bersepeda

Gerakan Sekolah Bersepeda (GSB) sebagai salah satu program

yang dijalankan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga, diakui Kadisdikpora masih belum efektif. Meski demikian,

pihaknya terus menggalakkan program tersebut di semua sekolah di

Pekanbaru.

Gerakan Sekolah Bersepeda ini adalah awal dari pemerintah kota

pekanbaru dalam menata sistem transportasi di  Pekanbaru, karena dengan

bersepeda banyak keuntungan yang diraih, selain hemat, aman dari

kecelakaan juga sehat  karena bisa mengurangi polusi udara (Riau Pos, 15

Februari 2014)

5. Kajian Terdahulu

Dari sumber peneliti terdahulu tentang Sosialisasi Program “Gerakan

Jumat Sehat” Humas Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Selatan

dalam Mencegah Penyakit Demam Berdarah  (dalam skripsi Arlina Latif

dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2010)

ditarik kesimpulan proses sosialisasi memberikan kontribusi yang sangat

baik bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang kekurangan informasi

dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi masih ada

kendala yang dihadapi yakni masalah transportasi yang tidak ada serta

minimnya tenaga pelaksana. Masalah ini sangat mempengaruhi
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keeksistensian pergerakan program Gerakan Jum’at Sehat di tengah-

tengah masyarakat.(Arlina,2010:ii)

Melihat penelitian terdahulu tentang Strategi DIKTI dalam

Mensosialisasikan Program Beasiswa Pendidikan Misi untuk Pemerataan

akses Pendidikan (dalam skripsi Winda Chahayani dari Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2010) memiliki kesimpulan yang

menunjukkan sosialisasi yang dilakukan dengan mengadakan seminar ke

berbagai sekolah di setiap pelosok-pelosok namun dengan diadakannya

sosialisasi tersebut masih banyaknya pengetahuan masyarakat tentang

informasi beasiswa tersebut sehingga kurangnya feed back yang terjadi

(Winda,2010:79).

Persamaan dari kedua penelitian terdahulu tersebut adalah bahwa

sosialisasi memberikan kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat

khususnya bagi mereka yang kekurangan informasi dalam bidang

pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk penelitian tentang

aktivitas DIKTI dalam Mensosialisasikan Program Beasiswa Pendidikan

Misi untuk Pemerataan akses Pendidikan bahwa sosialisasi yang dilakukan

dengan mengadakan seminar ke berbagai sekolah di setiap pelosok-

pelosok namun dengan diadakannya sosialisasi tersebut masih banyaknya

pengetahuan masyarakat tentang informasi beasiswa tersebut sehingga

kurangnya feed back yang terjadi, dan pada intinya adalah sama-sama

untuk memberikan informasi. Adapun perbedaan yang diantara kedua

penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada teknis sosialisasi saja.
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Berdasarkan dua kajian terdahuhulu maka peneliti ingin mencari

tahu bagaimana cara mensososialisasikan yang tepat tentang program

Gerakan Sekolah bersepeda, karena perbedaan kegiatan sosialisasinya

yaitu Gerakan Jumaat Sehat dan Beasiswa misi untuk pemerataan akses

pendidikan dengan Gerakan Sekolah Bersepeda di Pekanbaru

G. Konsep Operasional

Dalam mewujudkan penelitian yang telah diterapkan maka perlu

dikemukakannya konsep operasional adapun penerapan yang penulis maksud

disini adalah bagaimana aktivitas humas pemerintah kota Pekanbaru dalam

mensosialisasikan gerakan sekolah.

Melalui kerangka teoristis yang penulis paparkan sebelumnya, maka

dapat dibuat suatu rumusan konsep operasional yang akan dijadikan tolak

ukur dalam melakukan penelitian. Adapun indikator yang dijadikan sebagai

measurement permasalahan ini adalah:
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Bagan 1
Kerangka Konsep

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan humas

pemerintah dalam mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda yaitu

sebagai komunikator yang berperan sebagai mediator antara pemerintah kota

Pekanbaru dan masyarakat. Relationship juga kegiatan humas pemerintah

kota pekanbaru dalam mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda dengan

cara menjalin kerjasama dengan media massa (Cetak dan Elektronik) yang

ada di Provinsi Riau. Kegiatan humas pemerintah kota Pekanbaru dalam

mensosialisasikan Gerakan sekolah Bersepeda yaitu Back Up Managemen

HUMAS SOSIALISASI

Komunikator

1. Mediator

Relationship

1. Kerjasama dengan
media

2. Dinas Pendidikan

Backup Managemen

1. Managemen
Pemasaran

2. promosi

Image Marker

1. mengirim realise

Gerakan
Sekolah

Bersepeda
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melaksankan pemasaran dan promosi. Kegiatan yang terakhir dari humas

pemerintah Kota pekanbaru yaitu Image Marker dengan cara mengirim

realise ke media massa.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif,

dengan analsis Studi kasus dimana berusaha mengambarkan, meringkaskan

berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di

pemerintah kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian

format deskriftif Kualitatif  lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti

masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti studi tentang

prilaku konsumen, efek media, dan implementasi suatu kebijakan. (Bungin,

2008 : 68)  yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan

teori-teori yang terdapat pada penyajian data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Penelitian dilaksanakan di kantor

Pemerintah Kota Pekanbaru (Kantor Wali Kota) Jl. Jendral Sudirman

No.464 ,tepatnya pada bagian Humas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini

adalah divisi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru sedangkan Objeknya

adalah Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

Mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda.
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3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan individu dari semua subjek yang

terlibat dalam penelitian (Suharsimi, 2006: 108). Disini poulasi yang

diambil ialah seluruh karyawan/pegawai yang ada di Pemerintah Kota

Pekanbaru. Adapun yang menjadi sample nya sebanyak sembilan orang

yang terdiri dari Ahmad Hutasuhut (Kabid Humas), Hafizhuddin (Kasubag

Penhupmas), Mawardi (Kasubag Dokinfo), Budiwati Selva (Kasubag

Peng. Info dan Masyarakat), Rahma Naldi Rudi (Staff Kasubag

Penhupmas), Nuraini (Staff Kasubag Penhupmas), Dwi Arianti (Siswi

SMP 8 Pekanbaru), Mawar yuningsih (Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru) dan Pratiwi Mutiara ( Siswi SMP 20 pekanbaru). Adapun

teknik penarikan sampel dalam penelitian ini  menggunakan teknik

Purvosive Sampling yaitu menentukan sample dengan pertimbangan

tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

4. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian Kualitatif ialah kata-kata dan

tindakan (Moleong, 2009: 157). Data apabila digolong menurut asal

sumbernya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek

yang akan diteliti (responden) sedangkan data sekunder adalah data yang

diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik

dan lain-lain   (Suyatno,  2006:  55)
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5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara adalah sebuah

dialog yang dilakukan oleh interviewer untuk memperoleh informasi

dari narasumber. (Arikunto, 200l: 16)

b. Observasi

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, meliputi

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indera. (Arikunto, 2006: 155)

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya barang-

barang tertulis (Arikunto,2006:158). Dalam melaksanakan penelitian

penulis juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah,

news letter, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan

harian yang berada di areal pemerintah kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data

tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan

dikerjakan. (Suyanto, 2006:56) Analisis yang digunakan adalah analisis

kasus dimana studi kasus itu adalah suatu strategi dan metode analisis data

kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada

objek analisis, (Bungin, 2008: 229) dan ini menyangkut masalah

perkembangan objek, sejarah dan struktur fenomena.
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7. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2008: ) dalam penelitian kualitatif uji keabsahan

data didapatkan dengan Credibility dan Dependability.

a. Credibility (Derajat Kepercayaan)

Pengujian kredibiltas data penelitian dilakukan dengan cara:

1) Perpanjangan pengamatan

Penelitian akan dilaksanakan lebih dari dua kali pengambilan

data karena data yang diperoleh dirasa belum memadai dan belum

kredibel. Dengan perpanjangan penelitian lebih dari dua kali

pengambilan data dengan wawancara mendalam maka data yang

diperoleh telah valid.

2) Meningkatkan ketekunan

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk lebih

meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam membuat transkrip

dan dalam melakukan analisis data, proses ini dilakukan secara terus

menerus. Dengan cara ini, maka kepastian data dan urutan peristiwa

dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3) Triangulasi

Menurut Moleong (2009:330), triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data itu.
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber yaitu Kabid Humas, Staff Humas dan Siswa.

Kabid Humas Staff Humas

Siswa
Skema 1. Triangulasi Sumber Data.

b) Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada  sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini data

diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi

dan dokumentasi.

Wawancara Observasi

Dokumentasi

Skema 2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
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4) Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh dari peneliti ini telah disepakati

oleh para informan berarti data tersebut sudah valid, sehingga

semakin kredibel atau dapat dipercaya.

b. Dependability Penelitian

Dependibility dalam penelitian kuantitatif disebut realibilitas.

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat

mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Peneliti

melakukan uji dependability dengan melakukan audit terhadap

keseluruhan proses penelitian. Dimulai dari menentukan masalah,

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisa data,

melakukan uji keabsahan data serta penarikan kesimpulan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bentuk sistematika penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima

bab dengan bentuk sistematika penulisan 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

Gambaran Umum Profil Pemerintah Kota 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

Berisi tentang bagaimana aktivitas humas pemerintah kota

Pekanbaru dalam mensosialisasikan program Gerakan sekolah

Bersepeda.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang

telah teliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


