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ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS BUREAU OF LAMPUNG 

PROVINCIAL GOVERNMENT AT INTERNAL ASPECTS  

(A CASE STUDY ON TRANS SUMATERA HIGHWAY 

IN LAMPUNG PROVINCE)  

 

By 

 

AULIA KARTIKA ASIH 

 

 

Today, the Bureau of Public Relations plays an important role in spreading the 

information of the government policy. Unfortunately, the Public Relations Bureau 

of Lampung Provincial Government performed poorly in building a two-way 

communication with the citizens, including in receiving public aspirations for the 

sake of good governance. Therefore, the policy implementation should ideally 

represent the citizens’ needs and wills.   

 

The Role of Public Relations Bureau of Lampung Provincial Government in the 

context of Trans Sumatra Highway construction was like: supporting the 

government programs and participating in the process of the construction. Further, 

the Bureau of Public Relations at Trans Sumatra Highway construction was 

responsible for the land acquisition as well as the community outreach. 

 

The purpose of this study was to determine the role of Public Relations Bureau of 

Lampung Provincial Government at internal aspects in relation to the construction 

of Trans Sumatra Highway. The method in this research is descriptive qualitative 

by using in-depth interviews, observation, documentation, and literature study. 

 

The results found out that the Public Relations Bureau as a public body, played a 

good role in building communications both vertically and horizontally. Vertically, 

the bureau was highly appreciated by the President Joko Widodo for its best 

performances. Horizontally, the bureau always coordinates with the Ministry of 

Public Works and Public Housing (PUPR) so that the problems occurred during 

the construction of the Trans Sumatra highway was relatively small. 
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PERAN BIRO HUMAS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA 

ASPEK INTERNAL (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL 

TRANS SUMATERA DI PROVINSI LAMPUNG) 

 

 

OLEH 

 

AULIA KARTIKA ASIH 

 

 

Biro Humas saat ini merupakan ujung tombak penyelenggaraan informasi 

pemerintahan sangat penting keberadaannya. Demikian pula Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Lampung kurang membangun akses komunikasi dua arah 

antara pemerintah dan publiknya serta harus bisa menyerap informasi dan aspirasi 

publik sebagai bahan masukan untuk pemerintah agar keseluruhan 

peyelenggaraan pemerintahan merupakan jawaban atas kebutuhan dan tuntutan 

publik.  

Peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dalam konteks 

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yakni mendukung program pemerintah 

turut andil dan berperan serta dalam upaya mempercepat pembangunan jalan tol. 

Sehingga diperlukannya peran Biro Humas dalam pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera terkait pembebasan lahan dan penyuluhan terhadap masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Biro Humas Pemerintah 

Provinsi Lampung pada aspek internal dalam kaitannya dengan pembangunan 

Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung Metode dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, 

observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Biro Humas 

Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik, cukup berperan. 

Dalam membangun  komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal cukup baik. 

Dalam komunikasi vertikal hal ini pujian dari Presiden Joko Widodo tidak 

terlepas dari kinerja Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung sedangkan yang 

sifatnya komunikasi horizontal Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung selalu 

berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) sehingga masalah yang timbul dalam pembangunan jalan tol Trans 

Sumatera relatif kecil.  

Kata Kunci : Peran Biro Humas, Aspek Internal, Pembangunan 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2015

merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai dari

Provinsi Lampung. Pembangunan tersebut diinisiasi oleh pemerintah pusat

berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung, program pembangunan

Jalan Tol Trans Sumatera dilakukan agar dapat memepermudah konektivitas

antar provinsi dan mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri.

Pelaksanaan program pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di dukung oleh

banyak stakeholder salah satunya peran Biro Humas Pemerintah Provinsi

Lampung.

Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik,

yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam hal pengelolaan

informasi yang berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Biro Humas Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur

Nomor 67 Tahun 2014 Biro Humas dan Protokol berkedudukan sebagai

unsure auxiliary staff yang memberi dukungan pelayanan internal kepada

instansi di jajaran pemerintah provinsi dan pelayanan eksternal secara

langsung kepada masyarakat, khususnya media massa.
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Peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dalam

konteks pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yakni mendukung program

pemerintah turut andil dan berperan serta dalam upaya mempercepat

pembangunan jalan tol. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak hanya

akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Lampung, tetapi

juga di Jawa dan Sumatera. Perindustrian barang akan menjadi lebih lancar

dengan biaya lebih murah dan minat investor menanamkan modalnya di

Lampung dan Jawa juga akan meningkat. Sehingga diperlukannya peran Biro

Humas dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera terkait pembebasan

lahan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 dituntut adanya tata kelola kepemerintahan

yang baik serta mensyaratkan adanya akuntabilitas transparansi dan peran

serta masyarakat. Sebagaimana dimaksud, Biro Humas dipimpin oleh seorang

kepala biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

asisten sesuai bidang tugas masing masing, Biro Humas adalah unsur

penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

dan tugas pembantuan di bidang informasi dan hubungan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pedoman

pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan

pemerintah daerah. Dimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) 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”
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Oleh sebab itu Humas harus bisa membuka akses komunikasi dua arah antara

pemerintah dan publiknya serta harus bisa menyerap informasi dan aspirasi

publik sebagai bahan masukan untuk pemerintah agar keseluruhan

peyelenggaraan pemerintahan merupakan jawaban atas kebutuhan dan

tuntutan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) meletakan paradigma baru bagi tata kelolah

kehumasan pemerintah seiring tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang

mengarah kepada good governance. Dimensi keterbukaan, mudah di akses,

accountable dan transparan menjadi tuntutan penyelenggaran pelayanan

kehumasan pemerintah saat ini.

Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang

berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik sendiri diartikan dalam

Undang Undang Keterbukan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 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

anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

sumbangan masyarakat dan luar negeri.
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Sebagaimana diketahui, Humas di dalam menjalankan fungsinya, mengemban

tugas guna melayani kepentingan publik, yang pada akhirnya membangun

citra instansi atau organisasi dimana Humas itu berada. Sejak 1 Mei 2010,

telah diterbitkan Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Lahirnya Undang-Undang KIP berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan 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”.

Berdasarkan pra riset pada tanggal 11 Januari 2016 wawancara dengan Biro

Humas Pemerintah Provinsi Lampung Gita Metriyana Akuan. Biro Humas

dan Protokol merupakan pecahan dari Biro Komunikasi dan Informatika

(Kominfo) dan Biro Umum. Di mana di dalam Humas itu sendiri pada

penyelenggara pengelolaannya melalui penyaringan, penerangan dan

dokumentasi. Biro Humas mempunyai tugas pokok dan fungsi di mana tugas

pokok bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, penerangan dan

pemberitaan, dokumentasi dan distribusi. Serta memiliki fungsi yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi.

2. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang penerangan dan pemberitaan.

3. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah di bidang dokumentasi dan distribusi dan

Menjalin hubungan dengan dinas lain untuk mensosialisasikan peran Humas

dalam membangun pemerintah yang mudah di akses, accountable, dan

transparan. Biro Humas bekerja sama dengan Biro Kominfo dan Umum

dalam melaksanakan tugasnya yaitu setiap kegiatan gubernur di buat dengan

membuat press release atau kliping berita yang kemudian pemberitaan

tersebut di sebarkan kepada masyarakat. Sehingga stategi Biro Humas

terhadap masyarakat melalui upaya diadakannya siaran pers setiap hari,

penyebar luasan sambutan gubernur terhadap masyarakat, adanya buklet dan

film dokumenter dengan adanya foto dan video, serta website yang lebih

mudah diakses oleh masyarakat seperti facebook, twitter maupun link Biro

Humas Pemerintah.

Humas punya peran penting dan strategis di era keterbukaan informasi publik.

Humas dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi berlangsung dua arah
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dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan

yang ditetapkan oleh suatu instansi organisasi. Sasaran Humas adalah publik

internal dan eksternal, dimana secara operasional Humas bertugas membina

hubungan harmonis antara instansi dengan publiknya dan mencegah

timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya.

Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan

masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam

meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan

pemerintahan.

Fungsi Humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga

pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan

profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang

memadai. Kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu dan

Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di

daerah.

Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menjalin hubungan

dengan Humas. Humas ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang

dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah

dan masyarakat. Pada saat ini yang terjadi, pengelolaan informasi belum

berjalan dengan baik. Pengelolaan informasi belum menjadi satu atau masih

ditangani oleh masing-masing bagian. Data dan informasi kegiatan atau

program yang dilaksanakan seksi hanya diketahui oleh seksi tersebut.
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Sehingga masih terdapat tersosialisasi informasi di lingkup kantor

pemerintahan yang kurang.

Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera memiliki peran strategis dalam

pertumbuhan perekonomian di pulau ini, salah satu konsentrasi pemerintah

Provinsi Lampung untuk mendukungnya dengan percepatan sistem

konektivitas. Jalan Tol Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar adalah

jalan tol sepanjang 140,41 kilometer yang sedang dalam tahap pembangunan

dan rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga

Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Jalan tol ini merupakan jaringan dari

Jalan Trans-Sumatera. Peresmian pembangunan jalan tol ini dilakukan pada

30 April 2015 oleh Presiden Joko Widodo.

Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh Konsorsium BUMN, yakni PT

Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita

Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan.

Pembangunan jalan tol ini direncanakan selesai sebelum Asian Games 2018.

Pemerintah Provinsi Lampung akan mempercepat Pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera, dengan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan

jalan yang terbentang dari Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran hingga Terbanggi Besar, Kabupaten

Lampung Tengah. Pembangunan jalan tol sepanjang 140 kilometer dengan

luas jalan mencapai 120 meter ini rencananya akan membebaskan lahan milik

warga seluas 2.100 hektare. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini akan

melintasi tiga kabupaten, 18 kecamatan, serta 70 desa yakni:



8

 Kabupaten Lampung Selatan : 13 kecamatan dan 30 desa

 Kabupaten Pesawaran : 1 kecamatan dan 3 desa

 Kabupaten Lampung Tengah : 4 kecamatan dan 14 desa.

Ada empat BUMN yang ditunjuk menjadi kontraktor pembangunan Tol Trans

Sumatera, yakni Pembangunan Perumahan, Waskita, Adhi Karya dan WIKA

di ruas Bakauheni- Desa Sabahbalau-Terbanggi Besar.

Mengingat tugas Humas sangat luas, maka dalam penelitian ini penulis tugas

Humas secara internal kaitannya dengan pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera di Provinsi Lampung. Jalan tol menjadi hal yang sangat menarik dan

penting karena merupakan tol pertama di pulau Sumatera yang manfaatnya

sangat besar untuk pembangunan pulau Sumatera dan pulau Jawa pada

umumnya. Sehingga perhatian pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi,

maka dengan sendirinya kegiatan Biro Humas Provinsi Lampung semakin

banyak dan komplek. Sehingga peran Biro Humas semakin bertambah banyak.

Humas Pemerintah Provinsi Lampung harus mampu menjalin komunikasi

dan koordinasi yang baik dengan berbagai unit kerja dan instansi yang terkait,

dan sebaliknya bagian atau unit kerja, memberitahukan ke Humas mengenai

kegiatan di lingkungannya, dan memberikan informasi mengenai kebijakan

yang diambil dinas teknis terkait tentang pelayanan kepada publik.
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B. Rumusan Masalah

Salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah

adalah bagaimana mencari dan menerapkan dalam menyebarkan informasi

kepada khalayak sasaran. Dalam hubungannya dengan hal tersebut diatas,

maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung pada aspek

internal dalam kaitannya dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di

Provinsi Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan

jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, oleh karena

itu dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Untuk mengetahui peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung pada

aspek internal dalam kaitannya dengan pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera di Provinsi Lampung ”.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan

masukan atau bahan pertimbangan bagi semua pihak akan peran Biro

Humas Pemerintah Provinsi Lampung pada aspek internal dalam
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kaitannya denga pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi

Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, pengetahuan dan hasil

dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan adanya

persamaan dan perbedaan peran Biro Humas Pemerintah Provinsi

Lampung pada aspek internal dalam kaitannya denga pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

Soerjono Soekanto (1982:220), peran merupakan aspek dinamis kedudukan

(status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran tanpa kedudukan

atau kedudukan tanpa peran. Peran lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian

diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam

masyarakat serta menjalankan suatu peran. Menurut Soerjono Soekanto

(1986:221), peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu penting bagi

struktur organisasi kemasyarakatan.
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Rosady Roslan (2001:18), peran adalah seni dan ilmu pegetahuan untuk

menganalisis kecenderungan memprediksi konsekwensinya, menasehati para

pemimpin organisasi dan melaksanakan program yang terencana mengenai

kegiatan-kegiatan yang melayani baik kepentingan program maupun

kepentingan publik/umum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa peran

merupakan suatu bagian tugas yang harus dilakukan oleh suatu instansi atau

lembaga yang menduduki status tertentu dalam suatu sistem sosial yang harus

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajiban. Dari beberapa

pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau

perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap

seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

B. Tinjauan Tentang Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi berasal dari perkataan

“Communicare” yaitu yang di dalam bahasa latin mempunyai arti

“berpartisipasi atau memberitahukan”, sedangkan perkataan “Comunis”

berarti milik bersama ataupun “berlaku dan dimana-mana” atau juga berarti

sama, sama di sini maksudnya sama makna.

Jika dua orang melakukan komunikasi misalnya dalam bentuk percakapan

maka komunikasi akan berjalan atau berlangsung dengan baik selama ada

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan cara menyampaikan

maksud yaitu dengan cara merumuskan komunikasi menyampaikan maksud
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yaitu dengan cara merumuskan komunikasi sebagai tingkah laku, perbuatan

atau kegiatan penyampaian atau pengoperan lambang-lambang yang

mengandung arti atau makna. Artinya perbuatan atau kegiatan menyampaikan

suatu gagasan atau informasi dari seorang kepada yang lainnya, jelasnya

adalah pemindahan atau penyampaian informasi mengenai fikiran, perasaan,

dan fakta-fakta melalui proses.

Komunikasi pemerintahan itu terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan

pemerintahan. Objek materil ilmu komunikasi ialah perilaku manusia, yang

dapat merangkum perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Sedangkan

objek formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan

sosial termasuk pikiran, perasaan, sikap dan perilaku individu, masyarakat,

dan pengaturan instansi. Menelusuri kata komunikasi, berasal dari bahasa

latin yaitu communicatio bersumber dari perkataan communis yang berarti

sama secara etimologis mendefinisikan, “komunikasi sebagai proses yang

membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih

yang tadinya monopoli satu orang saja”.

Ada banyak pengertian dari komunikasi yang di berikan oleh beberapa para

ahli komunikasi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa komunikasi sebagai

pengoperasian ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi

interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan

bersama (kesamaan makna). Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi

ialah proses interaksi yang di dalamnya terdapat ide-ide, gagasan-gagasan,

yang disampaikan oleh seseorang komunikator kepada komunikan baik
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secara verbal maupun non verbal dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-

lambang yang berarti dengan tujuan untuk merubah sikap atau perilaku

seseorang. Dari definisi diatas dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa tujuan

dari komunikasi dan pemerintahan itu sama yaitu kesejahteraan rakyat.

Arti penting komunikasi dalam pemerintahan. Adapun komunikasi

pemerintahan dari gabungan dua pengertian diatas yaitu komunikasi

pemerintahan adalah proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan

program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat

sebagai komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model circular,

masyarakat pun dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah

atau sering dikatakan dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan atau

pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah saat ini

menggunakan komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan,

dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu

kebijakan.

C. Tinjauan Tentang Komunikasi Internal

Menurut Lawrence D. Brennan dalam Onong U Effendy, komunikasi internal

yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam

suatu instansi yang menyebabkan terwujudnya instansi tersebut lengkap

dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan
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vertikal di dalam instansi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Onong

U Effendy (2002:122)

Komunikasi internal dilakukan oleh Biro Humas untuk menjalin koordinasi

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang berupa

koordinasi penyampaian pemerintah, penyampaian pesan kebijakan, dan

mengkopilasi masukan dari level yang lebih rendah. Dengan komunikasi

internal yang semakin baik akan membangun rasa tanggung jawab bersama.

Sehingga secara internal tercipta rasa ikut memiliki terhadap tugas-tugas yang

ada. Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan

horizontal.

1. Komunikasi vertikal

Komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, adalah komunikasi

dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara

timbal-balik. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan intruksi,

petunjuk, informasi, penjelasan, dan lain-lain kepada bawahannya. Dalam

pada itu bawahan memberikan laporan-laporan, saran, pengaduan, dan

sebagainya kepada pimpinan.

Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting

sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan,

roda organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga fungsi Humas

disini dapat terealisasikan dengan baik mengenai setiap kebijakan

disampaikan kepada SKPD terkait, SKPD memberikan laporan, saran,

melalui Humas, respon yang diberikan pimpinan melalui Humas
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2. Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal ialah komunikasi secara mendatar, antara anggota

staf dengan anggota staf, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya.

Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal,

komunikasi horizontal sering kali berlangsung tidak formal. Menjalarnya

desas-desus di kalangan karyawan mengenai suatu hal sering kali

disebabkan oleh interpretasi yang salah. Tugas kepala humaslah untuk

meluruskan, menetralisasi, atau menganalisisnya sehingga berada dalam

proporsi yang sebenarnya dengan memahami persoalan dengan terjun

langsung, memahami interpretasi bawahan/staf mengenai kebijakan dan

meluruskan/ menetralisir jika tidak tepat.

D. Tinjauan Tentang Humas

Pengertian hubungan masyarakat pada zaman sekarang ini kita sering

mendengarkan kata “Hubungan Masyarakat” dengan istilah yang lebih

populer “Humas” meskipun demikian hubungan masyarakat di beberapa

negara terutama negara-negara yang sedang berkembang belum mempunyai

arti yang sangat penting dalam kelancaran roda lembaga atau organisasi.

Bahkan pada kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan

Humas itu sendiri, masih ada yang belum menghayati yang sesungguhnya apa

peran dan fungsi Humas sebenarnya. Hal ini dikarenakan, sebab hubungan

masyarakat (Humas) di negara berkembang baik dari segi ilmu maupun dari

segi profesi masih amat baru.
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Hubungan masyarakat disebut juga public relations dengan ruang lingkup,

kegiatan yang menyangkut individu, baik kedalam maupun keluar dan semua

kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

masing-masing. Pada hakekatnya hubungan masyarakat merupakan metode

komunikasi yang meliputi teknik komunikasi. Dimana kegiatannya bertujuan

untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara satu badan atau instansi

dengan publiknya, atau usaha mewujudkan opini public relations sebagai

fungsi manajemen, lebih mendekatkan pengertian kita tentang hubungan

masyarakat. Beberapa pengertian Humas adalah sebagai berikut;

J.C. Seidel dalam Soleh Soemirat (2005:77) mengatakan bahwa hubungan

masyarakat adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi orang terutama

melalui komunikasi, guna berfikir baik terhadap suatu organisasi

menghargainya, mendukungnya dan ikut simpati bersamanya jika mendapat

tantangan dan kesukaran. Begitu pula dengan Howard Bonham dalam Soleh

Soemirat (2005:78) mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu

seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat

memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi /badan.

Dari rumusan-rumusan diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa

hubungan masyarakat adalah usaha atau kegiatan secara sadar dan sistematis

dari suatu badan atau organisasi dalam mengadakan dan membina hubungan

yang harmonis dengan masyarakat, dengan memberi penerangan yang

secukupnya dengan kebijakan serta tindakan agar masyarakat memberikan

pengertian kepercayaan dan dukungan.
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E. Tinjauan Tentang Fungsi dan Tugas Humas dalam Pemerintahan

Fungsi dan pengertian Humas dengan mengkaji beberapa definisi diatas,

maka didapatkan gambaran tentang apa sebenarnya public relations itu,

mengetahui fungsi dalam suatu lembaga organisasi atau instansi pemerintah.

Fungsi Humas yang digambarkan secara keseluruhan yaitu menjalankan tugas

penerangan dalam lembaga, atau jajaran masing-masing. Humas sebagai

wahana komunikasi berperan secara intern atau ke dalam, yaitu berusaha

menyelenggarakan komunikasi kedalam tubuh organisasi yang meliputi

pimpinan, karyawan atau anggota.

Dalam buku Public Relations : Teori dan Praktek yang ditulis oleh Djanalis

Djanaid dalam Onong U Effendy(1993: 134) disebutkan dua fungsi Humas

yaitu :

1. Fungsi Konstruktif

Dianalogikan sebagai “penata jalan “ Jadi, Humas merupakan “garda”

terdepan yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan

instansi. Peranan Humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik

untuk menerima kebijakan instansi untuk mengetahui kepentingan publik,

mengevaluasi perilaku publik maupun instansi untuk direkomendasikan

kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling

pengertian, percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik

atau organisasi yang diwakilinya.

Oleh karena itu, sebagai garda terdepan Humas harus mampu menyerap

aspirasi publik baik positif maupun negatif, Humas dituntut untuk
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mengikuti perkembangan media massa secara intensif karena sering kali

aspirasi publik yang dikupas oleh media massa. Maka Humas inilah fungsi

management yang dilakukan Humas kepada pimpinan yaitu memberikan

masukan kepada kepentingan publik.

2. Fungsi Korektif

Berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila sebuah instansi atau

lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik, maka Humas

harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Oleh

karena itu, Humas tidak boleh anti kritik disaat pencitraan lembaganya

memperoleh respon negatif dari publik. Kritik harus dijadikan masukan

untuk perbaikan dalam arti luas dan positif, kemudian jika terjadi konflik

maka Humas harus menjadi penghubung untuk menyelesaikan pihak-pihak

yang berkonflik. Sehingga Humas berperan sebagai fungsi penghubung.

Sementara Cutlip and Center dalam Onong U Effendy (2002:34) mengatakan

bahwa fungsi Humas meliputi hal-hal berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan instansi.

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan

menyebarkan informasi dari instansi kepada publik dan menyalurkan opini

publik pada instansi.

3. Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi

untuk kepentingan umum.

4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik

internal maupun eksternal.
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Menurut Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations (1996), “Hubungan

publik internal sama pentingnya dengan hubungan publik eksternal, karena

kedua bentuk hubungan publik tersebut diumpamakan sebagai dua sisi mata

uang yang mempunyai arti sama dan saling terkait satu sama lain”.

Sudah tentu suasana di dalam badan atau instansi menjadi target dari tugas

Internal Public Relations, terutama suasana diantara para karyawannya yang

mempunyai hubungan langsung dengan perkembangan badan atau instansi.

Kegiatan Humas ke dalam instansi tersebut diperlukan untuk memupuk

adanya suasana yang harmonis di antara para karyawannya, komunikasi

antara bawahan dan pimpinan atau atasan terjalin dengan akrab dan tidak

kaku, serta munculnya rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap

instansi.

Menurut Widjaja (1993: 71-72) tujuan dari pada hubungan masyarakat ke

dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan kegairahan bekerja para

karyawan lembaga dan atau instansi yang bersangkutan. Tujuan ini dapat

dicapai jika pimpinan memperhatikan kepentingan para karyawannya baik

dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun segi psikologisnya. Pada

hubungan masyarakat ke dalam, yang menjadi khalayaknya ialah: employee

dan stockholder. Dalam kaitan kedua macam khalayak ini dikenal hubungan-

hubungan yang disebut sebagai:

a. Hubungan dengan karyawan (employee relations)

b. Hubungan dengan pimpinan (stockholder relations).
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Selain itu, Internal Public Relations, dimaksudkan salah satu bentuk kegiatan

dari Public Relations yang menitik beratkan kegiatannya ke dalam. Istilah ke

“dalam” maksudnya kegiatan tersebut hanya berlaku kepada bentuk

hubungan dengan publik yang ada dalam instansi tersebut. Pengertian publik

dalam hal ini dibatasi kepada pengertian sekelompok individu yang terlibat

pada satu kegiatan, dan diikat oleh satu perhatian dan kepentingan guna

mencapai satu tujuan. Oleh sebab itu, publik dalam kegiatan Internal Public

Relations ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yang terbatas, seperti:

a. Publik karyawan

b. Publik pimpinan

c. Publik dari masing-masing SKPD, biro atau unit-unit terkecil dalam

instansi tersebut.

Peran internal Humas merupakan aplikasi fungsi dan tugas internal Humas

adalah membantu staf untuk mengerti tentang visi, misi serta values dari

organisasi instansi. Aktifitas ini melibatkan semua hal isu yang

mempengaruhi suasana kerja dan memastikan staf mendapat informasi

tentang keputusan penting manajemen.

Humas di dalam lembaga pemerintahan, Humas merupakan suatu keharusan

fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan,

program dan kegiatan lembaga kepada masyarakat. Humas pemerintah

merupakan tangan kanan, mata, dan telinga pemerintah, dimana mempunyai

kewajiban untuk turut serta memantapkan program-program dari pemerintah

sehingga menunjang terwujudnya tujuan yang diharapkan dan mengusahakan
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agar masyarakat mau menerima dan mengikuti pertanggung jawaban yang

diberikan.

Saat ini peran Humas di institusi-institusi pemerintahan tidak bisa dipandang

sebelah mata. Seiring dengan tuntutan reformasi dibidang birokrasi,

pemerintah wajib menyelenggarakan aktifitasnya dengan memenuhi kriteria

asas- asas pemerintahan yang baik. Transparancy menjadi salah satu ukuran

dari suatu penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui

informasi apapun dari pembuat dan pelaku kebijakan.

Fungsi secara eksternal yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

khalayak. Mengelola dan menyaring masukan dari luar menyelenggarakan

komunikasi yang sehat kepada khalayak, sehingga mendukung dan

menyetujui apa yang diharapkan. Cultip dan Center dalam Effendy (2002:34)

memberikan penjelasan mengenai konsep fungsional Humas yaitu:

1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari

publik atau organisasi, sehingga terpeliharanya kebijakan beserta

operasionalisasi instansi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam

kebutuhan dan pandangan publik tersebut.

2. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijakan

dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal

oleh publik.

3. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan

dan operasionalisasi organisasi.
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Humas seharusnya memiliki fungsi dan peran mempertahankan hubungan

yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Gordon

merangkum tugas-tugas seorang Humas pemerintah sebagai berikut:

1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah

2. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah: voting, curbside,

recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan kewajiban

menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok

3. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan:

sesus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran

akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana

4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah:

menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu

publik di dalam organisasi serta meningkatakan aksebilitas publik ke

pejabat administrasi

5. Mengelola informasi internal, menyiapkan news letter organisasi,

pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk

karyawan

6. Memfasilitasi hubungan media menjaga hubungan dengan pers lokal,

bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media: memberitahu

pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya

7. Membangun komunitas dan bangsa menggunakan kampanye kesehatan

publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik

lainnya serta mempromosikan berbagai program social dan pembangunan
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Humas di pemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi

informan kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan

masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari

masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan

kepada orang pemerintahan agar bisa di selenggarakan dengan sebaik-

baiknya. Suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan

masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah

dengan publik atau masyarakat.

Penggunaan istilah Biro Humas bergantung pada struktur organisasi di mana

hubungan masyarakat itu dilakukan. Biro bagian seksi, atau urusan hubungan

masyarakat sebagai sarana kegiatan Humas, jelas dapat dilihat wujudnya,

yakni ruangan kantornya lengkap dengan segala peralatan. Jika Humas

memang terjemahan dari public relations , maka ciri-ciri hakiki public

relations harus ada pada Humas dan dilaksanakan oleh kepala Humas beserta

stafnya. Adapun ciri-ciri sebagai berikut:

a. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik

b. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, penggiatan

persuasi, dan pengkajian pendapat umum

c. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat Humas

menginduk

d. Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak di

luar organisasi
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e. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara

organisasi dan khalayak. Onong U Effendy (2002:132-133)

Rosady Ruslan mengemukakan empat macam tugas pokok Humas

pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dalam

aspirasi yang terdapat dalam masyarakat

b. Kegiatan memberikan nasihat/sumbang saran untuk menanggapi apa yang

sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang

dikehendaki oleh pihak publiknya.

c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang

diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan

d. Memberikan penerangan/ informasi tentang apa yang telah diupayakan

oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan

Oleh karena itu, program pemerintah Provinsi Lampung sudah selayaknya

dikomunikasikan dengan timbal balik agar mereka well inform sehingga

dengan memahami informasi dengan baik instansi di bawahnya akan ikut

merasakan dilibatkan dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian bagi instansi program pemerintahan yang dibawahnya akan

merasakan ikut memiliki terhadap program tersebut, yang pada gilirannya

instansi di bawahnya ikut bertanggung jawab apabila diberikan mandat untuk

mengelola yang ada di sinilah hubungan timbal balik antara Humas dengan

instansi di bawahnya.
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Sementara itu penyebaran informasi yang dilakukan Humas harus bersifat

persuasif sehingga mampu menjadi daya tarik instansi terkait. Sehingga apa

yang menjadi keinginan instansi terkait bisa terserap dengan baik oleh

Humas. Apabila hal ini dilakukan dengan sendirinya akan menciptakan citra

yang positif bagi pemerintah Provinsi Lampung yang efeknya tentunya sangat

diharapkan hubungan yang harmonis pada organisasi tersebut.

a. Pembinaan hubungan antar departemen, lembaga negara dan lembaga

masyarakat.

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan departemen untuk informasi kepada masyarakat

c. Pembinaan hubungan kerjasama media massa dan pembinaan

jabatan/pranata kehumasan.

Bertolak dari fungsi Humas diatas maka empat macam fungsi pokok Humas

pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.

b. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan/informasi mengenai

kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada

masyarakat.

c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif,

dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan

menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya

di lain pihak.
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d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional,

baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran Humas tidak terlepas dari tugas Cutlip, dalam Onong Uchjana Effendy

(2002:41-42) juga menyatakan bahwa tugas Humas meliputi:

a. Menulis dan mengedit:

Menyusun rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita feature,

newsletter untuk karyawan dan stakeholder ekternal, korespondensi,

pesan website dan pesan media online lainnya.

b. Hubungan media dan penempatan media:

Mengontak media koran, majalah, suplemen mingguan, penulis freelace,

dan publikasi perdagangan agar mereka mempublikasikan atau

menyiarkan berita.

c. Riset:

Mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang sedang

muncul iklim politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini

kelompok kepentingan dan pendangan-pandangan lain berkenaan dengan

steakholder instansi.

d. Manajemen dan administrasi:

Pemograman dan perencanaan dengan bekerja sama dengan pimpinan,

menentukan kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik,

setting dan tujuan dan mengembangkan strategi dan taktik.
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e. Konseling:

Memberi saran kepada manajemen dalam masalah sosial, politik,

peraturan, berkonsultasi dengan tim manajemen mengenai cara

menghindari dan merespon krisis dan bekerja sama membuat keputusan

untuk menyusun strategi untuk mengolah atau merespons isu-isu yang

sensitif atau kritis.

f. Acara special:

Mengatur dan mengelolah konferensi press, konvensi, open house,

memotong pita, grand opening, perayaan ulang tahun, acara pengumpulan

dana dan kegiatan khusus lainnya.

g. Pidato:

Tampil didepan kelompok, melatih orang memberi kata sambutan dan

mengelola biro juru bicara untuk melaksanakan platform organisasi di

depan audiens penting.

h. Training:

Mempersiapkan eksekutif dan juru bicara lain untuk menghadapi media

dan tampil dihadapan publik. Memberi petunjuk kepada orang lain yang

ada di organisasi untuk meningkatkan keahlian menulis dan

berkomunikasi.

i. Kontak:

Sebagai penghubung dengan media, komunitas, kelompok internal dan

ekternal lainya.
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Menurut H.A.W Widjaja (1993:55) Tujuan Humas adalah “Untuk

menciptakan, membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi

lembaga atau organisasi di suatu pihak dan dengan publik lain pihak dengan

komunikasi yang harmonis dan timbal balik”.

Menurut H.R. Danan Djaja (1993:46), di dalam mencapai tujuan yang

diharapkan dalam suatu instansi yaitu dalam bentuk kegiatan internal

relation, maka petugas Humas selayaknya harus mempunyai misi dan

program tahunan yang terencana.

F. Tinjauan Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung

Diberlakukannya peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2014

tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Lampung merupakan dasar hukum perubahan Humas Dinas Komunikasi dan

Informatika menjadi Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung pada awal

tahun yakni bulan Januari 2015. Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung

beralamatkan di Jalan WR Monginsidi No. 69 Telukbetung.

Mencermati perubahan Nomenklutar Dinas sebagaimana tersebut diatas

merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka efisiensi dan menghindari tumpang tindih tugas, dan

fungsi sejenis. Demikian jelas bahwa tugas dan fungsi Biro Humas dan

Protokol Provinsi Lampung semakin lebih luas, bahkan memungkinkan untuk

melakukan operasional pelayanan informasi secara aktif. Yang kemudian
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Biro Humas Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur

Nomor 67 tahun 2014 merupakan biro yang berdiri sendiri dan mandiri.

Organisasi Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung terdiri dari Kepala

Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala

Sub Bagian. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. Kepala Biro Humas dan Protokol

2. Kepala Bagian Protokol

3. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan

4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang memiliki tugas pokok yaitu:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah,

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan

fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi,

penerangan dan pemberitaan, dokumentasi dan distribusi.

a. Kasubbag Pengumpulan dan Penyaringan Informasi

Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan

pengumpulan, penyaringan dan analisa data/informasi.

b. Kasubbag Penyaringan dan Pemberitaan

Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan

penerangan dan pemberitaan.

c. Kasubbag Dokumentasi dan Distribusi

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah

bidang dokumentasi dan distribusi, menyebarluaskan, menghimpun
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dan mendokumentasikan, menyimpan dan memelihara peralatan dan

hasil dokumentasi, penyebarluasan informasi melalui penerbitan

internal dan mendistribusikan penerbitan internal.

G. Tinjauan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Lampung

Data Pendapatan Nasional, dalam beberapa tahun terakhir Sumatera

mengalami petumbuhan dalam kontribusinya sebagai penyumbang Produk

Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua setelah Jawa. Bahkan Sumatera

memiliki peran regional dalam pembentukan PDB yang meningkat dari tahun

ke tahun dan di sisi lain justru Jawa mengalami penurunan dalam PDB

Nasional. Dengan tren pertumbuhan ekonomi regional inilah Sumatera

mutlak memerlukan sarana pendukung untuk mempercepat pertumbuhan

ekonominya. Dalam hal ini mutlak diperlukan sarana transportasi, dimulai

dengan pembangunan kereta api Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera,

bandara Kualanamu, jembatan Selat Sunda, dan pelabuhan.

Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

telah disebutkan bahwasanya Sumatera diharapkan menjadi gerbang utama

perekonomian Indonesia untuk pasar Afrika, Asia, Eropa, Australia dan lain

sebagainya. Oleh karenanya koridor MP3EI Sumatera memerlukan

infrastruktur pendukung berupa jalan. Kondisi Jalan Lintas Sumatera saat ini

dalam kondisi parah dan mengkhawatirkan untuk moda transportasi darat

lintas provinsi. Padahal, disisi lain moda transportasi melalui jalan masih

menjadi pilihan utama untuk mendukung kegiatan perekonomian di
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Sumatera, dan merupakan sarana penghubung antar provinsi yang paling

efektif dan terjangkau.

Data Bappenas menyebutkan, Jalan Tol Trans Sumatera direncanakan

dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung. Jalan tol

yang diperkirakan menelan biaya Rp 129,6 triliun itu terdiri dari 23 ruas yang

melintasi sembilan provinsi di Sumatera. Dari 23 ruas tersebut, 15 ruas di

koridor utama dan 8 ruas lainnya di koridor pendukung.Sembilan provinsi di

Pulau Sumatera yang akan dilalui Jalan Tol Trans Sumatera adalah Provinsi

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi,

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.Untuk tahap pertama, pemerintah

menetapkan empat ruas, yaitu ruas Medan-Binjai (16,8 km), Palembang-

Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km), dan Pekanbaru-

Dumai (135 km).

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sejatinya merupakan proyek untuk

mempercepat pembangunan ekonomi koridor Sumatera disamping untuk

mengembangkan wilayah yang dilalui dalam pembangunan jalan tersebut.

Untuk itulah, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini hendaknya

memperhatikan aspek wilayah dan aspek integrasi dalam moda transportasi.

Selama ini pembangunan moda transportasi di Indonesia belum terintegrasi

dan cendurung terkesan terpisah satu sama lain. Tentunya dengan adanya

sistem trasportasi yang terintegrasi akan mempermudah lalu lintas kegiatan

perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan effisiensi.
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Mengacu pada MP3EI koridor Sumatera, alangkah lebih baik jika

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera digarap secara bersamaan dengan

jalur kereta Sumatera untuk mempermudah pembebasan lahan dan percepatan

pembangunan. Selain itu, Jalan Tol Trans Sumatera ini diharapkan tidak

dibangun didekat laut. Cukup di koneksikan dengan pelabuhan besar di

Sumatera dan dibangun melalui daerah terpencil guna memberikan akses dan

mengembangkan wilayah tersebut.

Pembangunan proyek jalan tol bebas hamabatan sepanjang 2.818 kilometer

ini akan dimulai dari pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan)

hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Rencana pembangunan

segmentasi konstruksi Tol Trans Sumatera di Lampung akan dibangun

melalui tiga tahap. Jalan tol direncanakan melintasi Bakauheni, Lampung

Selatan melewati sebelah Timur Kota Bandar Lampung hingga Terbanggi

Besar, Lampung Tengah. Pada tahap pertama, pembangunan akan dilakukan

di jalur Bakauheni–Natar dengan panjang 104,7 kilometer (km). Jalan tol

sepanjang 104,7 km ini akan melewati Kecamatan Bakauheni, Penengahan,

Ketapang, Palas, Kalianda, Way Panji, Sidomulyo,Candipuro, Katibung,

Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Jati agung, hingga Natar di Kabupaten

Lampung Selatan.

Pada tahap kedua, pembangunan dilakukan di jalur Babatan-Tegineneng

dengan panjang 59,202 km. Sedangkan tahap ketiga jalur Tegineneng-

Terbanggi Besar sepanjang 34,135 km. Dengan demikian total panjang Tol

Trans Sumatera dari Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar mencapai
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140,410 km. Hutama Karya menjadi perusahaan milik negara pertama yang

mendapat kesempatan menggarap jalan ini karena telah mengantongi surat

penetapan persetujuan lokasi pembangunan. Tol Trans Sumatera sendiri

terbagi dalam empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan

tol. Keempat koridor utama:

- Bandar Lampung (Lampung) – Palembang (Sumatera Selatan) 358 km,

- Palembang – Pekanbaru (Riau) 610 km,

- Pekanbaru – Medan (Sumatera Utara) 548 km, dan

- Medan-Banda Aceh (NAD) 460 km.

Tiga koridor prioritas pembangunan yakni:

- Palembang – Bengkulu sepanjang 303 km,

- Pekanbaru – Padang (Sumatera Barat) sepanjang 242 km dan

- Medan – Sibolga sepanjang 175 km.

H. Kerangka Pikir dan Teori Humas Pemerintahan

Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam

mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan

masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa

aspek pendekatan atau strategi Humas. Salah satunya melalui pendekatan

persuasif dan edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dua

arah dengan menyebarkan informasi dari organisai kepada publiknya yang

bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan

pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai,
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pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Tujuan kegiatan Humas pertama kali

adalah berupaya menciptakan saling pengertian (mutual understanding)

antara instansi dan publiknya.

Teori Humas sendiri menurut Berthrand R Canfild dalam Onong Uchjana

Effendy (2002:34) yaitu:

1. Mengabdi kepada kepentingan umum

2. Memelihara komunikasi yang baik

3. Menitik beratkan moral dan perilaku yang baik

Teori Humas dalam pemerintahan sendiri oleh karena itu seorang petugas

Humas harus memberi informasi yang baik pada lembaga terkait maupun

masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. Dalam memelihara

komunikasi yang baik yaitu menjalin hubungan yang baik dalam lembaga

internal maupun SKPD yang terkait. Oleh karena seorang Humas dituntut

berkredibel dan berprilaku yang baik.

Selaras dengan hal tersebut di atas Humas pemerintah mempunyai tugas

menyebarkan informasi secara teratur tidak terkecuali pembangunan Jalan Tol

Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang saat ini sedang dibangun, juga

menyangkut mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan atau penyampaian tugas Humas artinya kepentingan

publik harus diutamakan dalam penunjang koordinasi penyampaian pesan-

pesan pembangunan pada penyelenggaraan pemerintahan untuk

mengembangkan suatu citra yang menguntungkan terhadap stakeholder yang

terkait publik internal dan eksternal diarahkan pada upaya menggarap
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persepsi dan guna akan diperoleh sikap tindakan dan persepsi positif yang

menguntungkan sehingga tercipta suatu opini dan citra yang menguntungkan.

Oleh karena itu, hal yang mau diteliti dalam penelitian yang bisa dilihat di

diagram berikut:
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KOMUNIKASI
INTERNAL

KOMUNIKASI VERTIKAL

HUMAS SEBAGAI FASILITATOR
ANTARA PIMPINAN DAN

PENANGGUNG JAWAB TUGAS:
PIMPINAN BAWAHAN

BAWAHAN PIMPINAN

KOMUNIKASI HORIZONTAL

KOORDINASI ANTAR BIRO HUMAS
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN SKPD

BIRO HUMAS KEMEN.PUPR

TUGAS HUMAS

 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH,
PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN
TUGAS PERANGKAT DAERAH,
PEMBINAAN, FASILITASI,PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN
INFORMASI

 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH,
PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN
TUGAS PERANGKAT DAERAH,
PEMBINAAN DAN FASILITASI, SERTA
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DI BIDANG PENERANGAN DAN
PEMBERITAAN

 PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH,
PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN
TUGAS PERANGKAT DAERAH,
PEMBINAAN DAN FASILITASI, SERTA
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DI BIDANG DOKUMENTASI DAN
DISTRIBUSI

BIRO HUMAS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PADA ASPEK INTERNAL KAITANNYA DENGAN

PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA



III.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Isaac dan

Michael menjelaskan penelitian deskriptif adalah melukiskan secara fakta

atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dengan metode

deskriptif, kita menghimpun data, menyusun secara sistematis, faktual dan

cermat. (Moleong, 2007: 2,7)

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik (utuh), dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

(Moleong,2007:6)

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong,2007:4)
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Adapun alasan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif

karena untuk mengetahui peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung

dalam kaitannya dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi

Lampung. Maka diperlukan teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu

melakukan pengamatan secara langsung dan wawancara yang bersifat terbuka

dan dokumentasi baik untuk mendapatkan data primer ataupun untuk mencari

data sekunder. Sehingga penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana

peran Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada bagaimana peran Biro Humas

Pemerintah Provinsi Lampung secara internal kaitannya dengan

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung. Hal ini

dikarenakan Humas adalah sebuah lembaga memiliki fungsi khusus

manajemen, yaitu membantu memelihara aturan bersama melalui saluran

komunikasi ke dalam dan ke luar, agar tercapainya saling pengertian atau

kerjasama antar instansi dan publiknya, termasuk mengidentifikasikan, dalam

menanggapi opini publik yang sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan yang

dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan, serta membantu fungsi

manajemen dalam mengantisipasi, memonitor, dan memanfaatkan berbagai

kesempatan, serta tantangan atau perubahan yang terjadi di dalam

masyarakat.
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Adapun fokus penelitian penulis pada tugas pokok dan fungsi peran Biro

Humas Pemerintah Provinsi Lampung secara internal kaitannya dengan

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung, yaitu sebagai

penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan

evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang

pengumpulan dan penyaringan informasi, penerangan dan pemberitaan serta

dokumentasi dan distribusi.

Untuk mengukur berperan tidaknya tugas pokok dan fungsi Biro Humas

Pemerintah Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan pembangunan Jalan

Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang harus di lakukan yaitu:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah

a. Identifikasi permasalahan

b. Solusi yang di tawarkan sebagai kebijakan

c. Realisasi kebijakan

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

a. Rapat antar SKPD terkait kebijakan

b. Pembagian tanggung jawab pada SKPD terkait

c. Evaluasi kebijakan terhadap tanggung jawab SKPD

3. Pembinaan dan fasilitasi

a. Membangun komunikasi pada masyarakat

b. Sosialisasi kebijakan

c. Bantuan atau memfasilitasi kebutuhan masyarakat
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4. Pematauan evaluasi

a. Pemantauan saat kegiatan di rencanakan

b. Pemantauan saat kegiatan di laksanakan

c. Evaluasi kebijakan

5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang

pengumpulan dan penyaringan informasi

a. Membangun komunikasi dengan masyarakat

b. Sosialisasi kebijakan dan survey pada masyarakat

c. Merumuskan informasi-informasi yang diperlukan masyarakat

6. Penerangan pemberitaan

a. Sosialisasi kebijakan melalui baliho, koran, pamflet

b. Sosialisasi komunikasi antar pribadi

c. Sosialisasi kebijakan melalui website

7. Dokumentasi dan distribusi

a. Setiap kegiatan didokumentasikan

b. Dokumentasi di edit sebagai penunjang pemberitaan

c. Press release

Oleh karena itu untuk mengukur berperan tidaknya penulis

mengklarifikasikan menjadi tiga hal yaitu:

1. Peran Biro Humas dikatakan sangat berperan apabila 7 tugas pokok dan

fungsi tersebut dilaksanakan dengan baik

2. Peran Biro Humas dikatakan berperan apabila 4-5 tugas pokok dan fungsi

tersebut dilaksanakan
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3. Peran Biro Humas dikatakan kurang berperan apabila kurang dari 4 tugas

pokok dan fungsi tersebut yang dilaksanakan

C. Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam

penelitian kualititaif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara

menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap

mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literatur (buku,

koran, majalah, artikel, internet dan lain-lain).

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Spardly dan Faisal dalam Colin Coulson Thomas (1990). Informan

harus dapat memenuhi beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Subyek telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau

medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini

biasanya ditandai oleh kemampuan memberi informasi diluar kepala

tentang sesuatu yang ditanyakan
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2. Subyek masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan dan

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian

3. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai

informasi

Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun

menurut Sugiyono (2012:54) teknik penentuan informan seperti ini, disebut

dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel

yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan

berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di

atas. Dapat kita lihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar di

dapatnya informan yang tepat dalam di dalam penelitian ini sehingga

penelitian ini menjadi kredibel karena informan yang tepat.

Sehingga berdasarkan pada teknik purposive sampling maka adapun yang

menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Biro Humas Provinsi Lampung

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemilihan informan di atas, berdasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap

masalah peneliti, selain itu peneliti menganggap bahwa keempat informan

telah cukup mewakili untuk memberikan informasi yang akurat mengenai

permasalahan dalam penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Proses pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara

langsung dengan informan yang dianggap mengetahui secara rinci

permasalahan penelitian berkaitan bagaimanakah peranan Biro Humas

Pemerintah Provinsi Lampung pada aspek internal dalam kaitannya

dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung.

2. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang penting dalam

penelitian ilmiah. Observasi bukan hanya melihat dan mengamati.

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism in

situ, sesuai dengan tujuan empiris.

3. Dokumentasi

Bahan dokumen foto yang diperoleh dari objek penelitian yang

menggambarkan kegiatan/ aktifitas Humas.

4. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung terkait dengan

aktifitas Humas dalam membangun dimensi keterbukaan, mudah diakses,

accountable dan transparan serta buku-buku yang berkaitan dengan

Humas.
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F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. adapun tahap-tahap pengolahan data tersebut yaitu:

1. Editing data

Editing data ialah teknik mengelola data dengan cara meneliti kembali

data yang diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau

kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian

selanjutnya. Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam

penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-

kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku

dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini interpretasi dengan cara meninjau hasil penelitian

secara kritis dengan menggunakan teori yang relevan dan informasi akurat

yang diperoleh di lapangan. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis

dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai peran

Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan

pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang

dikembangkan oleh penulis. Dalam pelasanaannya peran Biro Humas

Pemerintah Provinsi Lampung.
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Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,

mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain

(Moleong,2007:248).

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data,

harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang

benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam

menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul

dari data yag di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

G.Teknik Analisis Data
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Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa teknik analisis data

dimulai dengan pencatatan data di lapangan kemudian ditulis kembali dalam

bentuk dan kategori data, setelah direduksi dan disesuaikan dengan fokus

masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dan diperiksa keabsahannya

untuk disimpulkan.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Lampung

1. Sejarah Terbentuknya Biro Humas dan Protokol

Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun

2014 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Lampung merupakan dasar hukum perubahan Humas Dinas

Komunikasi dan Informatika menjadi Biro Humas dan Protokol Provinsi

Lampung pada awal tahun yakni bulan Januari 2015. Biro Humas dan

Protokol Provinsi Lampung beralamatkan di Jalan WR Monginsidi No. 69

Teluk betung.

Mencermati perubahan Nomenklutar Dinas sebagaimana tersebut diatas

merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka efisiensi dan menghindari tumpang tindih tugas,

dan fungsi sejenis. Demikian jelas bahwa tugas dan fungsi Biro Humas

dan Protokol Provinsi Lampung semakin lebih luas, bahkan

memungkinkan untuk melakukan operasional pelayanan informasi secara

aktif. Yang kemudian Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung

dibentuk sesuai dari Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2014 merupakan

biro yang berdiri sendiri dan mandiri.
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2. Struktur Organisasi

Organisasi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi

Lampung terdiri dari Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian yang masing-

masing membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Adapun susunannya

sebagai berikut:

a. Kepala Biro

b. Kepala Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi

1) Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum

2) Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat

3) Kepala Sub Bagian Analisa Data dan Informasi

c. Kepala Bagian Media dan Dokumentasi

1) Kepala Sub Bagian Media

2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi

3) Kepala Sub Bagian Penerbitan

d. Kepala Bagian Protokol

1) Sub Bagian Acara

2) Sub Bagian Pelayanan Tamu

3) Sub Bagian Tata Usaha dan Undangan

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2008, Biro Humas

dan Protokol berkedudukan sebagai unsur auxiliary staff yang memberi

dukungan pelayanan internal kepada instansi di jajaran Pemerintah

Provinsi dan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya media



50

massa. Sebagai auxiliary staff, Biro Humas mempunyai tugas pokok

seperti yang termaktub dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung

Nomor 77 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro,

Bagian, dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yakni:

“Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi, pemantapan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di

bidang hubungan masyarakat dan tugas-tugas keprotokolan”.

Untuk melaksanakan tugas itu, sesuai pasal Pasal 158 Pergub dimaksud,

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

a. Juru Bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi.

b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan

masyarakat dan protokol.

c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyaringan

informasi, media, dokumensi dan protokol.

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi,

media dan dokumentasi dan protokol.

e. Pelaksana pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan

serta sumberdaya aparatur di bidang hubungan masyarakat dan

protokol.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten.
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Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan Biro Humas dan Protokol

terurai dalam tugas dan fungsi masing-masing bagian:

a. Bagian pengumpulan dan penyaringan informasi mempunyai tugas

menyiapkan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan

pengumpulan, penyaringan dan analisa data/informasi. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, bagian pengumpulan dan penyaringan

informasi mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pengumpulan

dan penyaringan informasi

2) Pelaksanaan informasi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari

masyarakat

3) Pelaksanaan analisis dan menyaring informasi baik yang akan

dipublikasikan kepada masyarakat, lembaga sosial dan lembaga

pemerintahan maupun sebagai bahan masukan kepada pimpinan

untuk bahan pengambilan keputusan

4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

b. Bagian Media dan Dokumentasi

Bagian media dan dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan

koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah

Provinsi Lampung di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

serta pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian media

dan dokumentasi mempunyai fungsi:
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1) Pelaksanaan penyiapan materi untuk media massa

2) Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa

3) Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan sosialisiasi kebijakan

Pemerintah Provinsi Lampung melalui media massa

4) Pelaksanaan perencanaan dan melakukan pencitraan apresiasi dan

atensi gubernur kepada pihak-pihak yang dipandang perlu

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

c. Bagian Protokol

Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi pembinaan

dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan pimpinan,

tata acara dan pelayanan tamu serta melakukan urusan tata usaha Biro.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Protokol mempunyai

fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di

bidang keprotokolan

2) Pelaksanaan penyiapan dan mengatur acara pimpinan Pemerintah

Provinsi Lampung

3) Pelaksanaan persiapan dan memperlancar tugas serta kegiatan

Pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung;

4) Pelaksanaan acara kunjungan tamu-tamu VIP / VVIP ke

Pemerintah Provinsi Lampung

5) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi

pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro



53

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

4. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Propinsi Lampung, maka

visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung merupakan landasan dalam

penyusunan visi Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan visi Lampung

yaitu:

“Terwujudnya Lampung yang makmur dan berakhlak dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka selanjutnya dirumuskan

Visi Biro Humas dan Protokol sebagai berikut:

“Terwujudnya komunikasi dua arah atau timbal-balik yang intensif

antara pemerintah provinsi dan masyarakat guna mendukung

terciptanya tujuan pemerintah Provinsi Lampung serta terselenggaranya

suatu acara /upacara yang tertib dan lancar sesuai ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku”.

b. Misi

Berdasarkan Visi dan dengan memperhatikan peran dan kedudukan

lembaga serta tugas pokok dan fungsinya, maka misi Biro Humas dan

Protokol adalah sebagai berikut:

1) Memantapkan organisasi dan tata kerja Biro Humas dan Protokol

agar berdayaguna dan berhasil guna melalui penerapan prinsip-

prinsip manajemen secara terencana dan metodik.
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2) Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan

komunikasi dua arah atau timbal balik yang intensif antara

Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

3) Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka kelancaran dan

keberhasilan suatu acara/upacara dilingkungan Pemerintah Provinsi.

4) Memantapkan peran dan fungsi Biro Humas dan Protokol sebagai

juru bicara pemerintah provinsi dalam rangka mempublikasikan

berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi baik secara internal maupun

eksternal guna pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Lampung.
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5. Struktur Organisasi Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUMAS DAN

PROTOKOL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Kepala Bagian
Protokol

Kepala Sub Bagian
Tamu & Acara

Kepala Bagian
Tata Usaha
Pimpinan

Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat

Kasubbag Hubungan
Keprotokolan

Kepala Sub bagian
Tata Usaha

Kasubbag
Fasilitasi &
Koordinasi

Kasubbag Perjalanan
Pimpinan

Kasubbag Urusan
Dalam Pimpinan

Kasubbag
Dokumentasi &

Distribusi

Kasubbag Penerangan
& Pemberitaan

Kasubbag
Pengumpulan &

Penyaringan Informasi
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran aspek internal Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung pada level

vertikal berperan dengan baik. Humas berperan dalam penyiapan perumusan

kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan fasilitasi,

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah

di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, penerangan dan

pemberitaan, dokumentasi dan distribusi informasi dalam peran tersebut

Humas melaksanakan peran dengan baik.

Sedangkan peran Biro Humas di dalam membangun hubungan vertikal

dengan gubernur bisa dikatakan cukup baik, karena setiap informasi dan

dokumentasi senantiasa disampaikan kepada gubernur secara berkala. Ini juga

terlihat dari pemberitaan media massa baik pada pembebasan lahan relatif

tidak ada kendala sehingga kritik dari mediapun hampir tidak ada. Hal ini

menandakan bahwa peran yang baik tersebut telah dilakukan oleh Biro

Humas Pemerintah Provinsi Lampung.

Adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung yang

begitu cepat dan signifikan juga mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo
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merupakan indikator keberhasilan Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung

dalam memenej baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal.

Aspek internal pada level horizontal jika ada informasi yang bersifat

ketidakpuasan biasanya menyangkut persoalan pembebasan lahan. Apabila

ini terjadi Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung dengan cepat

melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi yang

baik, sehingga pembebasan lahan pada pembangunan Jalan Tol Trans

Sumatera di Provinsi Lampung sendiri hampir tidak ada masalah. Karena

lahan yang terkena pembangunan jalan tol dihargai dengan harga yang tinggi.

Bahkan masyarakat diuntungkan dengan adanya lahan di sekitar jalan tol

yang harganya tinggi.

Dengan kata lain ini merupakan keberhasilan Biro Humas Pemerintah

Provinsi Lampung dalam menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dalam mengelola informasi.

Hanya saja dalam aspek horizontal Biro Humas Pemerintah Provinsi

Lampung memiliki kelemahan dalam berkoordinasi secara maksimal dengan

Kementerian PUPR.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan dari pengamatan

dan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Untuk bisa berperan dengan maksimal maka Biro Humas Pemerintah

Provinsi Lampung perlu diberi kewenangan yang lebih besar dalam

menjalin hubungan external yang tidak hanya dengan media. Sehingga

Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung bisa mempunyai andil yang

jauh lebih baik lagi.

2. Biro Humas Pemerintah Provinsi Lampung dituntut lebih proaktif dalam

menjalin koordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena Biro Humas

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan perpanjangan tangan dari

Pemerintah Provinsi Lampung.
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