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BAB III

PENYAJIAN DATA

Dengan melangkah ketahap yang lebih tinggi yaitu pada bab tiga ini,

penulis berusaha memaparkan hasil dari Indepth Interview, observasi dan

pengumpulan document yang pernah penulis adakan di kantor Pemerintah kota

Pekanbaru dalam rangka menjawab permasalahan sebagaimana penulis

kemukakan pada pendahuluan diatas.

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan metode

tatap muka antara penulis dan narasumber yang berkopenten dan credibel

terhadap permasalahan yang penulis angkat. Wawancara secara mendalam

melibatkan Ingot Ahmad Hutasuhut (Kabid Humas), Hafizhuddin (Kasubag

Penhupmas), Mawardi (Kasubag Dokinfo), Budiwati Selva (Kasubag Peng. Inf

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).

Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

Mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda.

Sebelum penulis menjabarkan Aktivitas Humas Pemerintah kota

Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda, terlebih dahulu

penulis menganalisis sejauh mana peran Humas Pemerintah Kota Pekanbaru
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dalam mensosialisasikan Gerakan Sekolah Bersepeda. Saat ini peranan Humas

dalam suatu manajemen sangat strategis untuk menunjang tujuan dari suatu

perusahaan atau instansi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala bidang

Humas kota Pekanbaru Bapak Drs.Ingot Ahmad Hutasuhut bahwa :

Humas sangat berperan dalam mensosialisasikan Gerakan sekolah
Bersepeda karena Humas mempunyai tanggung jawab dalam
mensosilisasikan/menginformasikan Grakan Sekolah Bersepeda kepada
masyarakat, terkhusus dalam memperkenalkan/mempromosikan manfaat dan
tujuan dari program baru dari pemerintah kota Pekanbaru yaitu Gerakan Sekolah
Bersepeda.

Fungsi Humas Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu menunjang kegiatan

manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Peran Humas yang sangat strategis

dikarenakan adanya faktor yaitu meningkatnya proses transmisi dan pertukaran

informasi antar unit di dalam organisasi (Internal Pull) dan meningkatnya tekanan

dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat partisipasi dan transparansi

masyarakat khususnya pelajar dalam mendukung program Gerakan Sekolah

Bersepeda. Sebagaimana Wawancara yang dilakukan dengan Hafizhuddin

Kasubag Penhupmas pada tanggal 1 Mei 2014 menyatakan bahwa :

Peran Humas sangat besar dalam mensosialisasikan program Gerakan
Sekolah Bersepeda karena Humas merupakan garda terdepan penyedia informasi,
melalui aktivitas Humas dalam menjalankan fungsinya, masyarakat khususnya
Pelajar SMP  akan mengenal Program Gerakan Sekolah Bersepeda terkhusus
manfaat dan tujuan dari Gerakan Sekoah bersepeda. Ketika masyarakat dan
pelajar  memahami itu tentunya dukungan akan lebih mudah kita dapat dalam
mensosialisasikan program Gerakan Sekolah Bersepeda.

Aktivitas Humas Pemerintah kota Pekanbaru sejauh ini telah berjalan

dengan baik, hal tersebut dinyatakan oleh kepala bidang humas Pemerintah kota

Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menyatakan bahwa sejauh ini kegiatan sudah
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berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman yang kita jadikan pegangan dalam

menjalankan aktivitas kehumasan. Dalam mensosialisasikan program Gerakan

Sekolah Bersepeda aktivitas yang dilakukan oleh Humas pemerintah kota

Pekanbaru adalah

Dalam mensosialisasikan program Gerakan Sekoah Bersepeda humas
pemerintah kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan media massa
yang ada di Pekanbaru baik itu media cetak maupun elektronik, media
cetak yaitu Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Metro Riau dan lain-lain dengan
cara membuat berita atau realise dan dikirim ke mediamassa tersebut.
Sedangkankan untuk media elektronik kita bekerjasama dengan TV
Swasta dan radio. Disamping itu Humas Pemerintah Kota Pekanbaru juga
menggunakan media online. Disamping media massa, Humas Pemerintah
kota pekanbaru juga menngunakan media luar ruang yaitu berbetuk baliho
( Wawancara: Ingot Ahmad Hutasuhut, Kepala Bidang humas, 6 Mei
2014)

Adapun Aktivitas Humas kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan

Gerakan Sekolah Bersepeda yaitu:

A. Komunikator

Peran Humas sebagai komunikator tidak yaitu sebagai Fasilitator

Komunikasi. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau

mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa

yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga

dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan

organisasi kepada pihak publiknya. Artinya kemampuan sebagai

komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media

cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan

sebagainya. Humas juga bertindak sebagi persuader, sehingga dengan

komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian,
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mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua

belah pihak.

Menurut humas pemerintah kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut

dalam wawancara pada tanggal 6 Mei 2014, mengatakan bahwa dalam

mensosialisasikan Program Gerakan Sekolah Bersepeda humas tidak dapat

bekerja dengan sendirinya. Keberadaan humas sebagai komunikator sangat

berperan dalam mensosialisasikan program Gerakan Sekolah Bersepeda.

Humas pemerintah kota Pekanbaru menjalin hubungan kerjasama dengan

media massa dan media online, disamping itu juga menggunakan media

luar ruang seperti baliho.

B. Relationship

Humas juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan

public internal, karena pemerintah kota Pekanbaru  merupakan salah satu

instansi yang memiliki public internal terbanyak. Humas juga harus bisa

menjadi komunikator yang baik, tidak hanya mementingkan kepentingan

pemerintah namun terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Dan mampu

memediasi antara pemerintah dan public internal.

Humas pemerintah kota pekanbaru juga bekerjasama dengan dinas
pendidikan kota pekanbaru karena mengingat bahwa pelajar
merupakan wewenang/dibawah naungan dinas pendidikan. Dalam
mensosialisasikan program Gerakan Sekolah Bersepeda humas
pemerintah pekanbaru juga meminta data-data pelajar yang kurang
mampu untuk diberiakn sepeda. Ketika berbicara masalah dana
untuk membeli sepeda selain dari APBD kota pekanbaru juga
sumbangan dari dinas pendidikan kota pekanbaru (Wawancara:
Rahma, Staff Kasubag Penhupmas, 20 Mei 2014)
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Hal yang senada juga disampaikan oleh Mawar Yuningsih, Kasi

SMP Dinas Pendidikan Kota pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2014 bahwa

program Gerakan Sekolah Bersepeda ini dicanangkan pada tanggal 13 Juli

2013 dan hal ini juga bentuk kerjasama antara humas pemerintah Kota

Pekanbaru dengan Dinas Pendidikan kota Pekanbaru.

Selain menjalin hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah

Humas Pemerintah kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program

Gerakan sekolah Bersepeda juga menggunakan media langsung, media

tidak langsung dan media massa.

1. Media langsung

Seminar ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh humas pemerintah
kota Pekanbaru adalah bentuk media langsung dalam mensosialisasikan
program Gerakan sekolah Bersepeda. Karena saat seminar komunikator
bertemu dan bertatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan
komunikan (siswa/pelajar SMP). Dalam seminar komunikator dapat
menyampaikan pesan dan mempraktekan tentang manfaat dan tujuan
dari program Gerakan Sekolah Bersepeda tersebut (Wawancara:
Hafizhuddin, Kasubag Penhupmas, 1 Mei 2014)

2. Media massa
Untuk menjangkau siswa/masyarakat yang sulit dijangkau oleh
komunikator humas pemerintah kota Pekanbaru menjalin hubungan
atau kerjasama dengan media, baik media cetak maupun elektronik.
Tujuannya adalah supaya siswa/masyarakat mengathui manfaat dan
tujuan dari program Gerakan Sekolah Bersepeda.
Kerjasama dilakukan dengan berbagai media massa baik cetak maupun
elektronik. Media cetak berupa koran dan majalah, sedangkan media
elektronik berupa ridio, tv dan internet. Banyak media cetak yang
bekerjasama dengan humas pemerintah kota Pekanbaru hampir semua
media cetak yang bekerjasama dengan humas pemerintah kota
Pekanbaru mulai dari Riau Pos, Tribun Pekanbaru. Metro Riau dan lain
sebagainya. Sedangkan untu media elektronik humas pemerintah kota
Pekanbaru Bekerjasama dengan RRI Pekanbaru dan TVRI dan RTV
(Wawancara: Hafizhuddin, Kasubag Penhupmas, 1 Mei 2014)
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Hal yang senada juga disampaikan oleh Mawardi Kasubag Dokinfo

pada tanggal 12 Mei 2014 bahwa Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

memang sangat membutuhkan media massa dalam membantu

mensosialisasikan program Gerakan Sekolah Bersepeda.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Buletin Sigap Mitra Polri

pada tanggal 30 Desember 2013 tentang program Gerakan Sekolah

Bersepada bahwa dimuat tentang tujuan dan manfaat dari gerakan

sekolah bersepeda tersebut.

3. Media tidak langsung

Selain seminar dan media massa humas pemerintah kota Pekanbaru
dalam mensosialisasikan program Gerakan Sekolah Bersepeda
menggunakan media tidak langsung guna meningkatkan proses
sosialisasi kepada masyarakat/siswa. Media tidak langsung tersebut
berupa papan reklame dan spanduk (Wawancara: Hafizhuddin, Kasubag
Penhupmas, 1 Mei 2014)

Yang menjadi sasaran utama Humas Pemerintah kota Pekanbaru

dalam mensosialisasikan program Gerakan Sekolah bersepeda adalah

pelajar/siswa SMP. Melalui program gerakan Sekolah humas pemerintah

kota Pekanbaru memberikan pemahaman kepada siswa/pelajar untuk

menggunakan sepeda ke sekolah untuk menanggulangi pencemaran udara

yang semakin hari semakin meningkat karena kota Pekanbaru termasuk

kedalam lima kota besar yang tercatat memiliki pencemaran udara yang

tertinggi di Indonesia (Jujubandung 25 Oktober 2013).selain itu juga kita

khawatirkan untuk pelajar SMP/SMA menggunakan sepeda motor ke

sekolah sedangkan mereka belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Selain untuk mengurangi polusi udara dan khawatiran terhadap pelajar
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menggunakan sepeda motor ke sekolah juga untuk membantu

pelajar/masyarakat yang ekonomi kurang mampu, karena dengan

diberikannya sepeda kepada siswa/pelajar ekonomi kurang mampu akan

membantu dalam proses pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan Pratiwi Mutiara dia mengatakan:

Saya diberi sepeda oleh Wali Kota Pekanbaru dengan gratis, saya
merasa terbantu dengan adanya sepeda. Walaupun rumah saya tidak
jauh dari sekolah. Karena sebelum punya sepeda saya jalan kaki ke
sekolah. Tapi sekarang saya sudah menggunakan sepeda ke sekolah
(Wawancara: Pratiwi Mutiara, Pelajar SMP 20 Pekanbaru, 23 Mei
2014.)

Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa humas

pemerintah kota Pekanbaru menjalin kerjasama (relationship) dalam

mensosialisasikan program Gerakan sekolah Bersepeda. Dalam

mensosialisasikan program Gerakan sekolah Bersepeda Humas

Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan media langsung, media massa

dan media tidak langsung

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 mencapai

tujuan bersama dalam suatu kerangka pokok tujuan perusahaan maupun

organisasi.

Dalam hal promosi, Humas Pemerintah kota Pekanbaru juga
mempromosikan program Gerakan Sekolah Bersepeda ini kepada
masyarakat dengan melalui  media massa. Dan dalam mencapai
tujuan dari program Gerakan Sekolah Bersepeda kegiatan Humas



59

pemerintah Kota pekanbaru dengan memberikan kepedulian
kepadasiswa-siswi yang kurang mampu serta meringankan beban
bagi siswa-siswi tersebut. Dengan adanya sepeda yang diberikan
oleh humas/pemerintah kota Pekanbaru maka siswa bisa
menyisihkan uang yang diperuntukan untuk ongkos angkutan umum
jika naik kenderaan umum untuk di tabung (Wawancara: Mawardi,
Kasubag Dokinfo, 12 Mei 2014)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa

dalam mempromosikan program Gerakan sekolah Bersepeda Humas

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggunakan media massa. Untuk

mencapai dari tujuan program Gerakan Sekolah Bersepeda humas

pemerintah kota Pekanbaru memberikan bantuan sepeda kepada siswa-

siswi yang kurang mampu.

D. Image Marker

Organisasi sebagaimana halnya individu, memiliki cita – cita dan

tujuan. Pada umumnya, tujuan dari suatu organisasi adalah mendapatkan

keuntungan/penghargaan, mempunyai arti bagi lingkungan, mendapat

dukungan, dihormati oleh masyarakat menyediakan produk yang

diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat, bebas dari keterbatasan dan

kebutuhan yang mendesak, dan berpengaruh pada pendapat publik.

Perencanaan program kerja Humas mau tidak mau harus dikaitkan dengan

cita – cita dan tujuan organisasi di atas misalnya melalui program

preventif dan remedial. Dalam hal ini Humas juga berupaya menciptakan

citra yang baik dimata masyarakat. Humas adalah fasilitator atau mediator

komunikasi antara instansi dengan publiknya, satu kaki berdiri di pihak
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manajemen dan satu kaki ada di pihak publik. Humas menunjang tujuan

instansi dan menjamin kepentingan publik dan diharapkan bisa

menciptakan citra yang baik dimata masyarakat.Ingot Ahmad Hutasuhut

kembali menyatakan :

“Secara tidak langsung Humas sangat berperan dalam menciptakan

citra yang baik dimata masyarakat karena dorongan dan kepercayaan

masyarakat tentunya akan membuat pemerintah kota Pekanbaru lebih

termotivasi dalam meningkatkan kinerja humas dalam mensosialisasikan

program gerakan sekolah Bersepeda.

Humas pemerintah kota Pekanbaru selalu berupaya menciptakan
citra yang baik dimata masyarakat dengan cara membuat
pemberitaan tentang program Gerakan Sekolah Bersepeda, bahwa
Gerakan sekolah Bersepeda  itu baik, karena bisa mengurangi polusi
udara dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Humas
pemerintah kota Pekanbaru bersedia menerima kebutuhan informasi
dari masyarakat dan program ini akan berlanjut dengan sasarannya
adalah SD, SMP dan SMA (Wawancara: Hafizhuddin, Kasubag
Penhupmas, 1 Mei 2014)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Humas Pemerintah

Kota Pekanbaru selalu berupaya menciptakan citra yang baik di mata

masyarakat dengan cara mengirim realise ke media massa tentang program

Gerakan sekolah Bersepeda. Dan Humas Pemerintah Kota Pekanbaru

bersedia menerima kebutuhan informasi dari masyarakat.


