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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Istilah Public Relation menjadi istilah yang cukup populer dalam satu dekade terakhir 

terutama di kalangan pemerintah. Hal ini didorong oleh tuntutan perkembangan 

jaman yang ada. Public relations didefinisikan sebagai “the management of 

communication between an organization and its relevant publics” (Grunig and Hunt, 

1984:173, dalam Kriyantono, 2015:2). Lebih lanjut Kriyantono (2015:2) mengatakan 

bahwa Public relations merupakan fungsi membantu organisasi mencapai tujuan-

tujuannya melalui komunikasi yang efektif dan relasi-relasi yang konstruktif.  

Menurut Ardianto (2014:2), istilah lain Public relations adalah hubungan masyarakat 

(humas). Pada pihak lain, menurut Scott M. Cutlip, Aleen H. Center dan Glen M. 

Broom (2011:5) Public relations is the management function which evaluate public 

attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or an organization 

with the public interest, and plans and executes a program of action to earn public 

understanding an acceptances (Public relations adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan 

organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan 

program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik).  
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Salah satu ruang lingkup humas yaitu Humas Pemerintahan. Bagian humas di 

pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-

kebijakan mereka. Mereka memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, 

rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada 

masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintahan dan politik juga harus 

memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala 

informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan 

kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun yang 

sedang diusulkan. 

Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di 

Indonesia dan dunia pada umumnya, maka dituntut adanya cara pandang dan pola 

pikir atau paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang 

mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang baik atau “good governance”. Dalam 

konteks ini, maka aspek pelayanan yang optimal dalam pemerintahan menjadi kata 

kunci. Tuntutan untuk mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, 

accountable dan transparan menjadi sebuah keharusan. Hal ini jelas untuk 

mendapatkan dan membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, yang 

tentu saja tidak terlepas dari kontrol publik. Salah satu instrumen penting untuk 

mendukung usaha ini adalah adanya biro atau bagian atau unit Hubungan Masyarakat 

(Humas) yang berada di kantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk 

keterbukaan, transparan dan mudah diakses.  
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Sesuai dengan namanya, humas adalah bagian yang terkait dengan bagaimana 

pemerintah berhubungan dengan masyarakat dan sebaliknya. Dalam menjalankan 

fungsinya, humas mengemban tugas melayani kepentingan publik, yang pada 

gilirannya membangun citra kantor atau organisasi dimana humas itu berada. Dengan 

terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2008, yang penerbitannya didasarkan pada 

UUD 1945 Pasal 28 huruf F, yaitu bahwa : ”Setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia “, maka fungsi Humas semakin sentral.  

Berdasarkan Undang-undang KIP tersebut, Informasi Publik pada hakekatnya 

merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima 

oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang 

sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. Sedangkan Badan Publik sendiri diartikan dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut sebagai 

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
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dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau 

luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa dengan berlakunya Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik, menuntut adanya tata kelola kepemerintahan yang 

baik serta mensyaratkan adanya akuntabilitas transparansi dan peran serta 

masyarakat.  

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Biro 

Humas Setda Provinsi NTT) merupakan badan yang dibentuk khusus untuk 

melaksanakan tugas kepanjangan tangan pemerintah dalam hal pengelolaan informasi 

dan kehumasan. Biro Humas Setda Provinsi NTT sebelumnya pernah ditiadakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, yang mengisyaratkan adanya perampingan organisasi. Fungsi 

kehumasan pada Biro Humas dialihkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika 

dan Biro Umum Setda Provinsi NTT. Biro Humas dibentuk (kembali) sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Pembentukan kembali Biro Humas menurut Perda Nomor 9 

Tahun 2013 tersebut, didasarkan pada pertimbangan (a) efisiensi dan efektivitas 

pelayanan kepada masyarakat, (b) menyesuaikan dengan regulasi yang ada, bahwa 

unit kehumasan dianggap sangat penting dalam perkembangan kemajuan jaman yang 

disesuaikan dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Boimau, 2015). Selain itu, dalam lampiran Permenpan dan RB 

Nomor 30 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa organisasi public dewasa ini 

menghadapi dua tantangan besar, yaitu meningkatnya transmisi dan pertukaran 
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informasi antar unit dalam organisasi (internal pull) dan meningkatnya tekanan dari 

lingkungan eksternal yang menuntut partisipasi dan transparansi lebih besar dalam 

pengelolaan pelayanan public (external push). Berdasarkan Peraturan Daerah 

tersebut, Biro Humas memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan 

pengembangan hubungan masyarakat guna menetapkan kebijakan pemerintah daerah 

di bidang pemerintahan dan pembangunan serta menyiapkan bahan pembinaan dan 

memberikan pelayanan perpustakaan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa : 

“Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai 

juru bicara Gubernur”. Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.  

Fungsi humas sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas 

dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang 

humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Dengan kata lain, kesiapan 

sumberdaya manusia juga merupakan kata kunci yang tidak dapat diabaikan. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu Provinsi di Indonesia 

yang secara geografis terletak di sebelah tenggara Indonesia dan secara de facto 

terdiri atas banyak pulau besar dan kecil, walaupun belum secara resmi diakui 

pemerintah sebagai provinsi kepulauan (sebagai dampak dari urusan politik 

pembangunan dan alokasi anggaran, dan lain-lain). Hal ini memiliki dampak pada 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat di seluruh wilayah, yang umumnya masih 

minim karena sangat sulit dijangkau. Dengan kata lain dapat disebut bahwa 
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aksesibilitas atau keterjangkauan menjadi masalah yang utama dalam konteks 

pembangunan di daerah ini. Selain keterjangkauan secara fisik transportasi, masalah 

kerterjangkauan informasi juga masih merupakan kendala yang dominan. Hal ini 

antara lain ditunjukkan oleh sinyal untuk internet yang cukup lemah sehingga 

menjadi sangat lambat. Jika di daerah lain di sebelah barat Indonesia akses terhadap 

informasi relatif jauh lebih mudah, yang selanjutnya memungkinkan terjadinya 

transformasi informasi dan teknologi yang lebih cepat, maka di wilayah NTT 

membutuhkan waktu yang lebih lama.  

Dampak lanjutan dari kondisi geografis NTT yang terdiri atas pulau-pulau adalah 

adanya perbedaan kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup signifikan antar 

pulau bahkan antar wilayah dalam satu daratan. Sebagai contoh pulau Alor memiliki 

ragam bahasa yang sangat banyak, demikian pula pada wilayah yang lain seperti 

pulau Sumba serta Timor dan Flores. Hal ini menyebabkan kendala komunikasi yang 

cukup serius.  

Pada saat fungsi kehumasan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) Provinsi NTT, terungkap belum optimalnya pelaksanaan fungsi tersebut 

seperti yang terlihat dalam news pada laman Dinas Kominfo Provinsi NTT (tanggal 

16 Februari 2016 yang merupakan berita harian Kompas 2 Februari 2010). Pada 

tahun 2010 terdapat klaim bahwa Dinas ini tidak mampu melakukan apa-apa atau 

disebut mandul. Hal ini dapat mengandung arti bahwa Dinas Kominfo Provinsi NTT 

belum menjalankan fungsinya secara optimal yang dapat disebabkan oleh beberapa 

hal antara lain : a). Belum tepatnya identifikasi potensi dan masalah di masyarakat; 

b). Perencanaan yang disusun dalam kerangka menjawab tantangan wilayah dan 



7 
 

karakter masyarakat yang ada, belum optimal; c). Belum optimalnya implementasi 

rencana yang telah dibuat karena alasan sumberdaya yang belum memadai baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang belum tersedia. 

Pada pihak lain, media massa swasta dewasa ini banyak bermunculan dengan tujuan 

untuk memberikan/menyajikan informasi kepada masyarakat yang haus akan 

informasi. Namun menurut Tulung (2014), media secara umum lebih suka 

memberitakan bad news sebagai good news. Hal ini tentu akan berdampak pada 

penerimaan informasi yang cenderung tendensius dan menyudutkan pemerintah. 

Karena itu, Humas Pemerintah dalam hal ini Biro Humas Setda Provinsi NTT harus 

memiliki strategi dan kesiapan menjalankan peran humas seperti yang tertera dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PERMENPAN dan RB) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata 

Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Untuk mengatasi keterbatasan (kendala-kendala) sekaligus keunikan yang ada 

tersebut, membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan dilakukan secara maksimal 

agar dapat menjadikan Provinsi NTT berkembang secara baik dan tidak menjadi 

daerah marjinal. Kesungguhan dimaksud haruslah melibatkan banyak pihak termasuk 

pemerintah dan masyarakat. Secara khusus Pemerintah Provinsi NTT akan menjadi 

garda terdepan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini, 

salah satunya dengan mengatasi masalah keterjangkauan yang ada. Hal ini juga 

menjadi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan peran humas yaitu sebagai 

komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interprator, dan 

prescriber (PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011). 
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Keenam peran tersebut harus dijalankan karena Humas Pemerintah menjadi ujung 

tombak dalam pengelolaan informasi antara pemerintah kepada publik. Apabila 

keenam peran tersebut dapat dijalankan oleh Humas Pemerintah, maka dampaknya 

adalah terbentuknya tata kelola kehumasan yang baik. Dengan adanya tata kelola 

kehumasan yang baik, maka diharapkan dapat terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik.  

Sebaliknya, jika humas hanya menjalankan sebagian dari keenam peran tersebut, 

maka dampaknya adalah tidak optimalnya kinerja dalam pemerintahan. Contohnya 

jika humas hanya menjalankan perannya sebagai komunikator, maka pemerintah 

berpotensi tidak dapat menjalankan proses pengambilan keputusan secara 

akomodatif. Dimana dalam proses pengambilan keputusan tersebut membutuhkan 

adanya aspirasi masyarakat yang disalurkan pada pemerintah. Selain itu, jika humas 

hanya menjalankan sebagian dari keenam peran tersebut, maka Humas Pemerintah 

tidak dapat menerapkan misi dari Humas Pemerintah secara optimal. Contohnya 

apabila humas hanya menjalankan perannya sebagai komunikator, maka humas hanya 

dapat menerapkan salah satu misi dari Humas Pemerintah yaitu “mensosialisasikan 

kebijakan dan program pemerintah”. Selanjutnya jika humas tidak melaksanakan 

keseluruhan perannya, maka pemerintah tidak dapat mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik, dikarenakan tidak adanya tata kelola kehumasan yang baik. 

Sebagai Humas Pemerintah, Biro Humas merupakan sebuah “jembatan penghubung” 

antara pemerintah kepada publik dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan 

dengan kepentingan organisasi maupun publik, sehingga tercapai transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Secara garis besar humas 
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mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau 

pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat 

sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam humas wajib menyerap reaksi, aspirasi 

atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansi atau tujuan 

bersama. Sebagai jembatan penghubung tersebut, Biro Humas dituntut untuk 

memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan perannya, padahal Biro ini 

terbilang organ baru dalam Pemerintahan Daerah Provinsi NTT. Pertanyaannya 

bagaimana Biro Humas mengimplementasikan perannya sebagai Humas Pemerintah 

seperti yang tertera dalam PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011?  

Mengingat bahwa begitu pentingnya humas bagi pemerintahan, sedangkan pada pihak 

lain adanya fakta bahwa terdapatnya tantangan secara eksternal yaitu kendala 

aksesibilitas/keterjangkauan karena kondisi geografis wilayah dan karakteristik sosial 

budaya yang beragam yang membutuhkan usaha ekstra keras dari pemerintah, serta 

tantangan secara internal yaitu kesiapan Biro Humas sendiri maka penulis ingin 

memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi peran Humas Pemerintah 

pada Biro Humas Setda Provinsi NTT (yang akan terlihat serta dinilai dari Rencana 

Strategis/Renstra yang sudah disusun untuk dicapai selama  (lima) tahun, dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pada Bidang Pers dan 

Kajian Pendapat Umum khususnya pada Program Kerjasama Informasi dan Media 

Massa) serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi peran tersebut. 

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa itu sendiri meliputi dua kegiatan, 

yaitu Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan 

Informasi yang bersifat Penyuluhan; serta kegiatan Penyediaan Jasa Peliputan dan 
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Koordinasi Kehumasan. Indikator dari program tersebut adalah presentasi masyarakat 

mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya kendala kondisi geografis dan disparitas kondisi sosial dan budaya 

masyarakat antar wilayah, selanjutnya berdampak pada akses terhadap informasi yang 

masih sangat terbatas, akan berpengaruh pada implementasi peran Humas Pemerintah 

pada Biro Humas Setda Provinsi NTT. Padahal, optimalisasi implementasi peran ini 

sangat dibutuhkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan 

peningkatan pembangunan wilayah. Pada pihak lain, dengan terbitnya Peraturan 

Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi NTT, maka Biro Humas Setda Provinsi NTT terhitung 

sebagai Unit atau Biro baru yang membutuhkan penyesuaian dan penyusunan strategi 

yang tepat. Pertanyaannya bagaimana Biro Humas Setda Provinsi NTT 

mengimplementasikan peran Humas Pemerintah. 

2. Tantangan implementasi peran Humas Pemerintah berdasarkan PERMENPAN dan 

RB Nomor 30 Tahun 2011 tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

dari Biro Humas sendiri dan faktor eksternal. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi implementasi peran tersebut. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi peran Humas Pemerintah pada Biro Humas Setda 

Provinsi NTT?  

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi peran Humas Pemerintah pada 

Biro Humas Setda Provinsi NTT? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi peran Humas Pemerintah pada Biro Humas Setda 

Provinsi NTT. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peran Humas 

Pemerintah pada Biro Humas Setda Provinsi NTT. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut : 

 

1.5.1. Kegunaan teoritis 

1. Menambah wawasan penulis tentang implementasi peran Humas Pemerintah pada 

Biro Humas Setda Provinsi NTT.  

2. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang lain. 
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1.5.2. Kegunaan praktis 

1. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang implementasi peran Humas Pemerintah 

pada Biro Humas Setda Provinsi NTT. 

2. Memberikan informasi bagi pemerintah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi peran Humas Pemerintah pada Biro Humas Setda Provinsi NTT, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja Biro Humas. 

3. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah sehingga implementasi peran Biro Humas 

Setda Provinsi NTT dapat dioptimalkan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

1. Bab I mengulas tentang latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini. 

2. Bab II mengulas tentang objek penelitian dalam hal ini Biro Humas Setda Provinsi 

NTT yaitu tentang visi, misi, tugas dan fungsi serta tantangan yang dihadapi. 

3. Bab III mengulas tentang tinjauan pustaka. 

4. Bab IV berisi tentang metodologi penelitian. 

5. Bab V mengulas tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

6. Bab VI berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 




