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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa terkait 

penyelenggaraan kepemerintahan. Mulai dari masa Orde Lama, Orde 

Baru, hingga Reformasi saat ini. Pada masa Orde Baru, Indonesia 

menganut sistem kepemerintahan presidensial yang dipimpin oleh 

Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto 

memimpin Indonesia dalam waktu yang sangat lama yaitu 30 tahun. 

Salah satu akibat negatif dari lamanya memimpin adalah lahirnya 

praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam penyelenggaraan 

pemerintah. Praktek KKN ini sangat merugikan masyarakat karena para 

oknum pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada 

kepentingan masyarakat. Pemerintah yang tidak transparan ini mulai 

memunculkan persepsi-persepsi buruk dari masyarakat. Akibatnya, 

masyarakat menjadi tidak percaya dengan pemerintah dan mulai 

melakukan perlawanan dan demonstrasi. 

Di akhir Orde Baru, banyak peristiwa yang terjadi yaitu krisis 

ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Krisis-krisis 

ini terjadi karena pemerintah Orde Baru mulai menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang Undang 

Dasar tahun 1945. 
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Orde Reformasi sebagai pengganti Orde Baru, mengusung prinsip 

keterbukaan dan pentingnya partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat ikut 

berperan dan mengontrol jalannya kegiatan kepemerintahan agar terwujud 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Good governance adalah tata cara pemerintahan mengatur sumber 

daya serta memecahkan masalah-masalah publik dengan baik. Good 

governance merupakan prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 

agar setiap kegiatan pemerintahan dapat terlaksana dengan efektif, efisien, 

dan partisipatif. 

Terdapat 9 (sembilan) prinsip good governance menurut United 

Nations Development Programme (UNDP) yaitu: partisipasi, akuntabilitas, 

aturan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensus, 

berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi startegis
1
. Kesembilan 

prinsip ini sebagai acuan pemerintahan dalam mewujudkan good 

governance. 

Dalam mewujudkan good governance, pemerintah, masyarakat, 

dan kalangan swasta harus bekerjasama dengan baik. Mereka harus 

memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Dari sisi 

pemerintah dibutuhkan fungsi yang menjembatani kepentingan bersama. 

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh apa yang dikenal dengan hubungan 

masyarakat (Humas) di instansi pemerintah. 

                                                           
1
 Ansyari, Farlian. 2014. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

No. 14 Tahun 2008 dalam Perwujudan Prinsip Good Governance di Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Paser dalam eJournal Ilmu Pemerintahan. 

Volume 2. Nomor 4. Samarinda: Universitas Mulawarman. hal. 3413. 
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Peran public relations (PR) atau yang dikenal dengan hubungan 

masyarakat sangat dibutuhkan dalam organisasi. Menurut Cutlip, M. 

Scoot, et al, peran PR terdiri dari teknisi komunikasi, expert prescriber, 

fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah
2
. 

PR sebagai teknisi komunikasi, artinya harus dapat menjelaskan 

kepada stakeholders (pemangku kepentingan) mengenai kebijakan-

kebijakan baru atau keputusan manajemen. PR sebagai expert prescriber 

(penasehat ahli) berperan untuk bertanggungjawab dalam persoalan PR 

dan solusinya. Sementara PR sebagai fasilitator komunikasi artinya PR 

menjadi pendengar yang peka dan perantara komunikasi. PR berperan 

sebagai fasilitator pemecah masalah, artinya humas akan berkolaborasi 

dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah
3
. 

Berdasarkan peran tersebut, PR tidak hanya sebagai penyampai 

informasi satu arah atau dua arah saja antara organisasi dengan pemangku 

kepentingan. Namun, PR berperan pada menghubungkan kepentingan 

organisasi dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya secara 

seimbang. 

Terdapat perbedaan istilah praktisi PR dalam instansi swasta dan 

dalam instansi pemerintah. Dalam instansi swasta, peran PR dilaksanakan 

oleh Public Relations Officer, sedangkan di instansi pemerintah perannya 

dilaksanakan oleh hubungan masyarakat (humas). Instansi swasta dengan 

                                                           
2
 Cutlip, Scoot M. et al. 2009. Effective Public Relations. Jakarta: Kencana. hal. 46-47. 

3
 Ibid. hal. 46-47. 
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instansi pemerintah memiliki pandangan yang berbeda, maka tugas mereka 

pun juga berbeda. 

Instansi swasta dan instansi pemerintah memiliki fokus yang 

berbeda. Menurut Rosady dan Ruslan, perbedaan pokok antara fungsi dan 

tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan swasta adalah 

tidak adanya unsur komersil, walaupun humas pemerintah juga melakukan 

hal yang sama dengan kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan
4
. 

Sehingga, humas instansi pemerintah lebih fokus pada pelayanan publik 

atau meningkatkan pelayanan umum. 

Menurut John D. Millet, tugas utama humas pemerintah adalah 

mengamati dan mempelajari tentang hasrat atau keinginan dan aspirasi 

yang terdapat dalam masyarakat, memberikan nasihat atau sumbang saran 

untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga 

pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya, mengusahakan 

terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik 

dengan para aparat pemerintahan, dan memberikan penerangan dan 

informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi 

pemerintahan yang bersangkutan.
5
 

Oleh karena itu, pada dasarnya humas adalah kegiatan yang 

bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling adanya pengertian, 

dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya
6
. 

                                                           
4
 Sari, Betty Wahyu Nila. 2012. Humas Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 73. 

5
 Ibid. hal. 74. 

6
 Bambang Herimanto dalam Sari, Betty Wahyu Nila, Op.Cit. hal. 6. 
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Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 30 Tahun 2011, salah satu tugas humas pemerintah adalah 

membangun citra dan reputasi positif
7
. Tugas humas ini dilaksanakan oleh 

setiap tingkatan pemerintah (nasional, provinsi, kabupaten, dan kota) 

termasuk oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), citra adalah 

gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, 

organisasi, atau produk. Sementara, reputasi menurut Fomburn (1996:72) 

adalah a corporate reputation is a perceptual representation any past 

action and future prospects that describes the firm's overall appeal to all 

of its key constituents when compares with other leading rivals
8
. 

Berdasarkan pengertian tersebut, citra dan reputasi saling bergantung. 

Citra dengan sengaja dibentuk oleh organisasi dan reputasi merupakan 

hasil dari citra tersebut. 

Oleh karena itu, masalah pencitraan menjadi aset sebuah lembaga, 

perusahaan, dan organisasi untuk membangun citra positifnya agar 

mendapat dukungan, simpati dari publik
9
. Termasuk dibutuhkan oleh 

instansi pemerintah. Citra dan reputasi positif akan memudahkan 

pemerintah dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsi pemerintah. 

                                                           
7
 Peraturan Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia. No. 30. Tahun 2011. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. Bab II. Bagian G. 
8
 Ardianto, Elvinaro. 2016. Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif. 

Bandung: Simbiosa Rekatama Medi. hal. 69. 
9
 Ibid. hal. 3. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya, humas pemerintah sebagian besar 

hanya memerankan peran sebagai teknisi komunikasi daripada peran-peran 

lainnya. Studi Idris, Ika Karlina menemukan bahwa peran humas 

pemerintah sebagai teknisi komunikasi mendominasi penjabaran tugas 

pemerintah dengan total 90 tugas atau sebesar 50%. Peran sebagai 

penasihat ahli (expert prescriber) terdapat 55 tugas atau sebesar 30,55%. 

Peran sebagai fasilitator komunikasi sebanyak 30 tugas (16,66%). Dan 

peran sebagai fasilitator pemecah masalah hanya sebanyak 2,78% saja
10

. 

Kota Semarang sejak tahun 2015, yang merupakan periode kedua 

Walikota Hendrar Prihadi, hingga sekarang telah memperoleh prestasi 

sebanyak 40 penghargaan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. 

Prestasi ini merupakan upaya dalam membangun citra Kota Semarang 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Penghargaan yang 

diterima tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.1  

Penghargaan Kota Semarang Tahun 2015-2017 

No. 
PENGHARGAAN 

INSTANSI PEMERINTAH SWASTA 

1 DPD RI 

Kompas, Institut Teknologi 

Bandung (ITB) dan PT 

Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk 

2 Kementrian Dalam Negeri Koran Sindo 

3 KIP Jawa Tengah 
DPP REI (Real Estate 

Indonesia). 

4 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara & Reformasi Birokrasi 
Tempo Grup 

                                                           
10

 Idris, Ika Karlina. 2014. Peran Humas Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi 

(Analisis Isi Permenpan-RB No. 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata 

Humas dan Angka Kreditnya) dalam Jurnal Universitas Paramadina. Vol. 11. No. 3 

Jakarta: Universitas Paramadina. hal. 1156. 
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5 PPID Citiasia 

6 
Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI. 

Indonesia Road Safety Award 

(IRSA) 

7 Kementrian Dalam Negeri PR Indonesia Awards (PRIA) 

8 

Mark Plus, Kementerian Komunikasi 

dan Informasi dan Kementerian Dalam 

Negeri 

iNews 

9 Menteri Keuangan RI 
Obsession Media Group 

(OMG) 

10 Menteri PPN atau Kepala Bappenas 

PT Asuransi Adira Dinamika 

(Adira Insurance) dan Majalah 

SWA 

11 Ombudsman RI Sindo Weekly 

12 Badan Informasi Geospasial (BIG) 
The Singapore Institute of 

Planners 

13 Kemendagri RI dan BPKP. 
Smart City & Community 

Innovation Center 

14  Menteri Kesehatan RI  

 

Kota Semarang pada tahun 2015 hingga sekarang telah meraih 

penghargaan dari instansi pemerintah yaitu penghargaan Adipura, 

Pemerintah Daerah Kota Terbaik, Penghargaan Indonesia‟s Attractiveness 

Index Award 2015, Penghargaan Indonesia Smart Nasional Award (ISNA) 

2015, Kota Sehat. Regional Marketing Award, Juara II Komisi Informasi 

Award 2015 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Penghargaan PPID Award 

2015 (juara ke II),  PIP sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, 

Penghargaan The Rising Star, Kota berkinerja tertinggi/ terbaik nasional, 

Smart City Rating Kota Cerdas Indonesia (RCKI) 2017 dan Penghargaan 

Dana Rakca 

Selain dari instansi pemerintah, Kota Semarang juga mendapat 

penghargaan dari instansi swasta, contohnya yaitu Penghargaan Index 

Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015, Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 
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2015 dan 2016, Penghargaan iNewsmaker Award 2016, Indonesia 

Attractivness Award 2016 (kota terbaik dan kota Top 3 infrastruktur group 

existing), Indonesia Smart Nation Award 2016, PR Indonesia Award 2017, 

SIP Planning Awards, dan Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2017. 

Menurut Peraturan Walikota Semarang No. 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kota Semarang, tugas humas Pemkot Semarang 

berfokus kepada pemberian informasi kepada publik dan tidak 

menampung aspirasi dari publik
11

. 

Padahal dalam membangun citra dan reputasi dibutuhkan 

komunikasi, sikap profesional, kepercayaan publik, inovasi publik, 

tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, responsif terhadap 

feedback publik
12

. Sehingga, peran-peran humas sebaiknya dilaksanakan 

secara seimbang. 

Oleh karena itu, humas Kota Semarang hanya sebatas 

mempublikasikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru dalam 

pemerintah. Humas Pemkot Semarang berbeda dengan Humas Pemkot 

Bandung yang juga menangani pengaduan dari masyarakat. 

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata 

                                                           
11

 Peraturan Walikota Semarang, No. 58. Tahun 2016. Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang. pasal 66-71. 
12

 Nova, Firsan. 2011. Crisis Public Relations: Strategi PR, Menghadapi Krisis, 

Mengelola Isu, Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan. Jakarta: Rajagrafindo 

Persada. hal. 314-322. 
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Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, dijelaskan bahwa tugas Kepala 

Sub Bagian Data dan Informasi salah satunya yaitu melaksanakan 

pendistribusian pengaduan masyarakat kepada dinas atau lembaga/instalasi 

terkait
13

. Maka, Humas Kota Semarang kurang dalam menganalisis 

kepuasan publik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat adalah “Bagaimana peran Hubungan Masyarakat 

(Humas) dalam melaksanakan tugas membangun citra dan reputasi 

Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2016 hingga 2017?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

hubungan masyarakat (humas) dalam melaksanakan tugas membangun 

citra dan reputasi Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2016 hingga 

2017. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Peraturan Walikota Bandung. Nomor 1376. Tahun 2016. Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung. pasal 

48-51. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti 

Dapat mengasah kemampuan analisis mengenai peran 

public relations (hubungan masyarakat) dalam membangun citra 

dan reputasi positif Pemerintah Kota Semarang. Dapat menambah 

wawasan baru tentang praktek PR. Dan sebagai persayaratan 

mendapat gelar sarjana Ilmu Komunikasi. 

2) Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat menjadi bahan masukan dalam perkembangan ilmu 

komunikasi terutama pada bidang public relations khususnya 

dalam membangun citra dan reputasi yang positif. 

3) Bagi Intansi Pemerintah 

Dapat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota 

Semarang dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi humas agar 

dapat membangun citra dan reputasi yang positif. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati
14

. 

Sementara Krik dan Miller (1986:9) mengartikan peneitian 

kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahnnya
15

. 

Di sisi lain, Imam Gunawan menjelaskan penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan 

mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana 

dilakukan penelitian kuantitaif dengan positivismenya
16

. 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah
17

. 

Jadi dapat disimpulkan metode penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian, dengan mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. 

                                                           
14

 Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. hal. 4. 
15

 Ibid. hal. 4. 
16

 Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi 

Aksara. hal. 85. 
17

 Moleong, Lexy J. Op.Cit. hal. 6. 
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Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang 

diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, 

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, 

tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka
18

. Maka hasil dari 

penelitian kualitatif berupa analisis data yang berisi pemaparan situasi 

yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. 

Dengan demikian, penelitian ini akan memahami lebih dalam 

mengenai peran hubungan masyarakat (humas) dalam membangun citra 

dan reputasi Pemerintah Kota Semarang selama kurun waktu tahun 2016 

hingga 2017, yaitu periode kedua masa kepemimpinan Walikota Hendrar 

Prihadi. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data 

primer yang didapat melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder 

berupa studi pustaka yang sudah tersedia. Pada akhirnya, hasil data yang 

telah diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis 

data menurut Milles & Huberman (1992) yaitu reduksi data, display data, 

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

 

                                                           
18

 Gunawan, Imam. Op.Cit. hal. 87. 
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1.6 Lokasi dan Tatakala Penulisan 

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Semarang dengan jadwal 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami mengenai isi dari penelitian ini. 

Maka penulis menjabarkan sistematika penulisan sebagai kerangka dan 

pedoman penulisan penelitian. Penulis membagi menjadi lima bab yang 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang mendasari penulis 

tertarik dengan tema skripsi ini. Rumusan masalah yang akan dibahas, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penulisan, dan tatakala penelitian. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini akan menjabarkan teori yang digunakan penulis 

sebagai dasar penulisan dalam menjawab rumusan masalah pada Bab I. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV ini akan memaparkan objek penelitian, temuan, serta 

analisa semua data dan fakta yang didapat selama penelitian dengan 

menggunakan teori yang ada dalam Bab II. 

Bab V  : Simpulan dan Saran 

Bab V ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab 

IV dan saran yang penulis berikan. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa konsep good 

governance dilaksankan guna mewujudkan citra dan reputasi Pemeritah 

Kota Semarang. Konsep good governance dapat terwujud apabila terwujud 
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hubungan yang baik antara pemerintah dengan stakeholders, maka peran 

public relations sangat dibutuhkan. Empat peran PR harus dilaksanakan 

agar tujuan PR yaitu membangun citra dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




