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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini telah terjadi berbagai perubahan yang tak dapat dihindari pada setiap 

lapisan masyarakat di dunia yang berkembang dengan pesat. Perubahan tersebut terjadi 

pada banyak hal, salah satunya adalah perubahan terhadap ekspetasi masyarakat 

terhadaporganisasi/perusahaan. Faktor ini kemudian mendorong banyak 

organisasi/perusahaan melakukan berbagai strategi untuk membentuk ataupu 

nmempertahankan citrapositif perusahaan di matapubliknya. 

Perubahan yang terjadi mendesak setiap bagian dari instansi atau perusahaan 

menjadi harus lebih variatif dalam menjalani tuntunan dari masyrakatnya yang luas, 

Hubungan masyarakat (Humas) pada era keterbukaan informasi publik memegang 

peranan strategis, Seperti yang diketahui, idealnya saat ini peranan humas sebagai 

penyampai informasi dan pembentuk citra sangat diperlukan terutama bagi organisasi 

maupun perusahaan. Kelangsungan perusahaan baik perusahaan berskala kecil maupun 

perusahaan berskala besar saat ini tergantung oleh keberadaan Humas.  

Humas muncul sebagai suatu kebutuhan, terutama dalam kemampuannya untuk 

membina hubungan yang harmonis antara kalangan internalperusahaan maupun 

kemampuannya untuk membangun komunikasi eksternal yang baik dengan masyarakat 

luar atau publik sehingga tercapai pengertian bersama dan mampu untuk membuat 

sesuatu yang baik untuk instansi tempat Humas bekerja. 
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Hubungan eksternal yang dimaksud adalah hubungan  instansi terkait dengan 

pihak luar atau organisasi luar seperti masyarakat, pemegang kerjsama dengan pihak 

luar dan sebagainya. Sedangkan hubungan internal adalah  hubungan yang didasari 

didalam isntansi itu sendiri seperti dengan karyawan, atasan , dan sebagainya. 

Humas atau Hubungan Masyarakat adalah suatu bagian organisasi yang memiliki 

fungsi menjalin hubungan, interaksi, dan kerja sama organisasi dengan pihak 

masyarakat yang berkaitan dengan organisasi tersebut.Humas juga dapat didefinisikan 

sesuatu yang tidak nyata, ini adalah apa yang membedakannya dari iklan. Webster's 

New Collegiate Dictionary mendefinisikan humas sebagai "usaha mendorong 

masyarakat untuk memiliki goodwill terhadap seseorang, perusahaan atau lembaga". 

Humas merupakan upaya terencana untuk mempengaruhi opini melalui kinerja 

tanggung jawab sosial dan dapat diterima, berdasarkan komunikasi dua arah yang saling 

memuaskan." Humas dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan karyawan, 

pelanggan, investor, pemilih, atau masyarakat umum. Publik dianggap sebagai 

penghubung antara perusahaan dan media.Public relations juga dapat didefinisikan 

sebagai praktik mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. 

Sedangkan menurut MenurutRosady Ruslan (2005: 10) terdapat 4 (empat) 

peranutamahumasyaitu:Sebagai communicator atau penghubung organisasi atau 

lembaga yang diwakili dengan publiknya, Membina relationship, yaitu berupaya 

membinahubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya, 

Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen 
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organisasi ataup erusahaan, Membinac orporate image, artinya peranan humas berupaya 

menciptakan citra bagi organisas iatau lembaganya. 

Lebih lanjut, Rosady Ruslan (2005: 10) menjelaskan apabila dipaparkan secara 

rinci, empat peran utama humas (communicator, relationship, back up management dan 

corporate image) tersebut adalah sebaga iberikut: 

a. Bertindak sebagai communicator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi 

perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbale balik (two way 

traffic reciprocal communication). Dalam hal ini, di satu pihak melakukan 

fungsi komunikasi merupakan bentuk penyaampaian formasi, dilainpihak 

komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan 

opini public (public opinion). 

b. Membanguna atau membinahubungan (relationship) yang positif dan baik 

dengan pihak public sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksernal, 

khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (mutually undertstanding) 

dan saling memperoleh manfaat bersama (mutually symbolis) 

antaralembaga/organisasi perusahaan dan publiknya. 

c. Peranan back up management yaitu sebagai pendukung dalam fungsi manajemen 

organisasi atau perusahaan. Dalam ilmu manajemen menurut Currier dan Filley 

(Rosady Ruslan,2005: 9), dikatakan bahwa istilah fungsi menunjukkan suatu 

tahap pekerjaan yang jelas dan dapat dibedakan, bahkan terpisah dari tahapan 

dengan pekerjaan lain. Hal tersebut sama halnya dengan fungsi humas melekat 

pula dalam fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan dari fungsi manajemen, 
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menurut teori bahwa proses manajemen melalui tahapan yang terkenal yaitu 

POAC, adalah singkatan dari planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggiatan), dan controlling (pengawasan). 

Laludiikutiunsur lain yang terlibatdalam proses melakukan komunikasi dua arah 

untuk menunjang kegiatan bagian (departemen) lainnya. 

d. Menciptakan citra instansi atau lembaga (corporate image) yang merupakan 

tujuan (goals) akhir dari suatu aktivitas program kerja PR campaignn (kampanye 

PR), baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Peranan humas mencakup 

bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya 

sekedar berbentuk relations arti sempit, karena personal relations mempunyai 

peranan yang cukup besar dalam melakukan kampanye humas. 

 Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definis  Rosady ruslan 

ingin memberitahu bahwa peran Humas harus dilandasi ke empat pengertian diatas. 

Dari ke empat aspek yang diutarakan oleh Rosady ruslan bahwa peran Humas harus 

mampu mencari good will sehingga instansi yang mereka kelola mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat luas sehingga pesan atau informasi sampai dengan tepat 

tanpa ada salah paham. 

Perkembangan zaman serta era modern saat ini mendorong peran Humas lebih luas lagi 

tidak hanya dalam menjadi penyebar luas informasi tetapi banyak  hal yang dapat 

dilakukan oleh humas seperti membuat kegiatan yang mendorong citra positif bagi 

instansi maupun. 
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Seperti halnya Pemerintah kota Prabumulih adalah salah satu pemerintahan kota 

yang terletak di salah satu provinsi Sumatera Selatan. Kota Administratif Prabumulih 

yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, semula terdiri dari Kecamatan 

Prabumulih Barat dengan 6 Kelurahan Desa dan Kecamatan Prabumulih Timur dengan 

6 Kelurahan 1 Desa. 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 

tanggal 27 April 2001 tentang Pembentukan dua Kecamatan Baru yaitu Kecamatan 

Cambai meliputi tujuh desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi lima 

Desa masuk Dalam Wilayah Kota Administratif Prabumulih. Sehingga Administratif 

Pemerintahan Kota Prabumulih terdiri dari empat Kecamatan, 12 Kelurahan dan 14 

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang 

Pembentukan Kota Prabumulih, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi Pemerintah 

Kota Prabumulih.dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, maka kemudian pada tanggal 12 Nopember 2001 

Bapak Gubernur Sumatra Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. 

Sudjiadi, MM. sebagai Pejabat Walikota Prabumulih pertama dalam sejarah pemerintah 

kota Prabumulih. 

Seiring perkembangan waktu tepat pada tahun ini pemerintah kota Prabumulih 

telah berusia 16 tahun perubahan banyak sekali terjadi apalagi disektor pemekaran 

wilayah yang semula dari empat kecamatan menjadi enam kecamatan ( tata ruang kota 

prabumulih tahun 2014 ). Dari sektor wilayah yang sudah mekar sedemikian luas 

wilayah kota Prabumulih tidak bisa lagi dikatakan sempit karena sudah luas dengan 
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enam kecamatan ( untuk ukuran kota di sumatera selatan ini sudah termasuk besar ), 

menyikapi hal tersebut pemerintah kota Prabumulih mulai berbenah setiap tahun demi 

tahun. Mulai dari pembangunan tata kota yang lebih baik , membangun sarana publik , 

membangun jalan dengan APBD milik Pemerintah kota ( khusus jalan kota saja ) dan 

sebagainya. 

Dalam setiap tahun Humas pemerintah kota prabumulih selalu  menarik minat 

masyarakat  kota Prabumulih untuk mengetahui informasi yang mereka sebar, humas  

bekerjasama dan saling membantu untuk menyebarluaskan informasi kepada publiknya. 

Humas kota Prabumulih Juga menjalani kerjasama dengan wartawan yang ada di 

Prabumulih untuk menyebarluaskan informasi kota Prabumulih sebagai sarana untuk 

memudahkan masyarakat kota Prabumulih mendapatkan informasi yang ada. 

Humas Pemerintah Kota Prabumulih menerapkan sesuatu yang berbeda dengan 

humas yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di sumatera selatan khususnya, Humas 

pemerintah Kota Prabumulih menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan informasi 

kepada Masyarakat kota Prabumulih. Humas Pemerintah kota prabumulih membangun 

hubungan dengan masyarakat dengan lebih menekankan dengan pendekatan persuasif, 

Humas lebih menekan pada sisi rasa kepercayaaan masyarakat terhadap kinerja 

Pemerintah Kota Prabumulih melalui media baru (new media) yang ada seperti website , 

instagram dan facebook agar masyarakat lebih update dengan kemajuan Kota 

Prabumulih serta Informasi yang ada cepat tersebar . 

 Selanjutnya Humas melakukan kegiatan eskternal berupa kerjasama dengan 

stekholder  yaitu wartawan surat kabar Prabumulih Post. Kerjasamaini berbentuk 
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dengan di berangkatkannya wartwan Prabumulih Post ke kota Bandung , dalam rangka 

Orientasi Media Massa yang bertujuan untuk menabah wawasan , bertukar informasi 

dan sistem. Dalam rangka pemyebarluasan informasi melalalui  Media massa, 

elektronik , radio, serta online. Kerjasama Ini diharapkan akan mampu menambah 

wawasan bagi wartawan yang ada dikota prabumulih sendiri agar teknologi serta 

informasi yang mereka ketahui bertambah luas. 

Dalam penyebaran informasi Peranan Humas pemerintah Kota Prabumulih 

didukung sarana dan prasarana yang sudah memadai seperti halnya pekerjaan humas 

juga harus ada alat untuk bekerja berikut adalah Peranan humas pemerintah kota 

Prabumulih dalam Memeberikan Informasi Khusunya kepada wartawan kota. 

 

1.1.1. Media yang digunakan Humas Pemerintahan Kota Prabumulih lebih 

Inovatif 

Media yang digunakan Humas Pemerintah kota Prabumulih juga semakin inovatif 

dan tidak ketinggalan zaman, Humas menggunakan media media yang mudah di akses 

oleh masyarakat. Media ini juga tidak khusus untuk masyrakat kota Prabumulih atau 

Sumatera Selatan saja tetapi juga seluruh orang Indonesia juga mampu menikamti 

informasi perkembangan kota Prabumulih. Dapat dilihat tabel dibawah ini bagaimana 

sarana yang digunakan oleh Humas pemerintah kota Prabumulih untuk menunjang 

kinerja Humas dalam memberikan informasi. 
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Tabel 1.1.1.Media Penyebaran Informasi Kota Prabumulih 

Media yang 

digunakan 

Kegunaan Tujuan Pengunjung 

WhatsApp ( 

Nomor Hp ) 

Memberi informasi Khusunya 

kepada 

wartawan 

kota. 

 - 

Instagram  Menyebarluaskan 

Informasi  

Masyrakat 

luas dan 

wartawan  

7472 Pengikut aktif 

Website Berkala Memberi 

Informasi Kemajuan 

kota Prabumulih, Profil 

Kota , dan sebagainya. 

Masyrakat 

luas dan 

wartawan 

Rentan waktu 18 

oktober 2017 – 2 

januari 2018 telah di 

update 

Facebook Berkala Memberi 

Informasi Kemajuan 

kota Prabumulih, Profil 

Kota , dan sebagainya. 

Masyrakat 

luas dan 

wartawan 

2680 teman di 

facebook 

Sumber : Humas Pemerintah kota Prabumulih serta dikelola peneliti. 

 Melihat tabel diatas humas pemerintah kota Prabumulih menggunakan media 

baru sebagai sarana menyebar informasi humas beberapa media baru adalah sebagai 

berikut blog, wiki, Really Simple Syndication (RSS), Podcasting, social bookmarking, 
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dan social networking. Di media sosial humas pemerintah kota Prabumulih aktif dengan 

pengikut instagram yang telah mencapai angka 7000 keatas serta teman difacebook 

yang telah menyentuh angka 2000 sementara di website resmi Pemerintah Kota 

Prabumulih yang telah di update agar lebih memudahkan pengunjung melihat sisi 

sejarah serta visi misi kota Prabumulih. 

Lebih dari itu pemerintah kota Prabumulih juga lebih percaya diri dalam 

pengembangan informasi kepada masyrakatnya yaitu dengan menekankan kerjasama 

yang sangat tinggi dengan pihak media dan wartawan yang lebih inovatif serta 

kerjasama yang dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak.  

1.1.2.Kerjasama Dengan Wartawan Inovatif untuk menyebar informasi   

Pemerintahan Kota Prabumulih melalui Humas mengadakan kerja sama dengan 

wartawan di kota Prabumulih, wartawan kota yang dibawahi oleh Persatuaan Wartawan 

seluruh indonesia (PWI) cabang Prabumulih dalam kerjasamanya pemerintah kota 

Prabumulih aktif memberikan informasi kepada wartawan Prabumulih. 

Wartawan disini bertindak sebagai penyebar informasi melalaui media cetak 

tempat wartawan bekerja dengan informasi yang diberikan wartawan baik secara 

langsung atau tidak.  Yang di maksud langsung di sini, wartawan datang langsung dan 

Humas memberikan informasi kepada wartawan dan wartawan juga mengambil berita 

di facebook Humas pemerintah kota Prabumulih untuk menghemat waktu dan tenaga 

yang ada. 

Humas dan wartawansecara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas 

penyebarluasan informasi secara merata bagi masyarakat kota Prabumulih, dengan 
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penyebaran informasi yang baik serta menyeluruh ke semua sampai kepelosok kota 

Prabumulih diharapkan mampu memberikan misi serta visi pemerintah kota Prabumulih 

kedepannya. Wartawan yang mengambil berita bermacam macam seperti wartawan 

Prabumulih Post, Sumsel Post, Sumatera ekspres dan ada juga berita harian online. 

Untuk dimuat didalam halaman berita mereka di website. Berikut ini Tabel yang 

menunjukan adanya kerjasama wartawan dengan Humas Pemerintah kota Prabumulih. 

Tabel 1.1.2 Kerjasama dengan Wartawan  

No Instansi Lama Kerjasama 

1 Prabumulih Post 2008- sekarang 

2 Sumatera ekspres 2009-sekarang 

3 Sumsel Post 2012-2014 

4 Tribun Sumsel Online 2013-sekarang 

5 Sriwijaya Post Online 2013-sekarang 

 

 Berdasarkan tabel 1.1.2 diatas Humas pemerintah kota Prabumulih Mengadakan 

kerjasama dengan wartawan baik kota ataupun tingkat daerah sudah lama berlangsung. 

Setelah penjabaran diatas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan 

humas pemerintah kota Perabumulih dalam memberikan informasi kepada wartawan, 

Berpijak dari pernyataan tersebut peneliti memilih judul skripsi 

“Peranan Humas Pemerintah Kota Prabumulih dalam Memberikan Informasi 

kepada Wartawan (Studi deskriptif Humas Pemerintah Kota Prabumulih )” 

sebagai judul penelitian ini. 
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1.2.RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana peranan Humas Pemerintah kota Prabumulih dalam 

menyebarluaskan informasi kepada Wartawan ?  

1.3.TujuanPenelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih lanju t mengenai 

Bagaimana Peranan Humas Pemerintah Kota Prabumulih dalam memberikan informasi 

kepada wartawan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana Peranan Humas Pemerintah Kota 

Prabumulih Memberikan  Informasi kepada Wartawan yang ada di Kota Prabumulih? 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis. 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan-

pengembangan baru dari teori-teori mengenai kehumasan, terutama yang 

bersangkutan dengan Peranan humas . 

2. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada Bagian Humas 

pemerintah Kota Prabumulih 

3. Manfaat Bagi Peneliti.  
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Manfaat bagi peneliti, peneliti dapat mendiskripsikan peranan  humas Kota 

Prabumulih serta sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas wawasan 

mengenai Ilmu Komunikasi khususnya di bidang kehumasan
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