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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang 

bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar 

terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur. 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam 

memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan daerah otonom didasarkan atas 

aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu 

sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Dengan adanya otonomi daerah 

pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya 

masing-masing, tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam 

menentukan seluruh kegiatannya, dan diharapkan mampu membuka peluang 

memajukan daerah, dengan melakukan identifikasi potensi sumber-s 

umber pendaptan dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, 

efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, 

mempertanggungjawabkan kepada pemerintah ataupun kepada Publik. Selama ini, 

penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pengembangan dan pemanfaatan 
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sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah belum 

terlaksana secara proporsional sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan 

pemerataan. 

Akan tetapi, seiring dengan itu tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala 

yang dihadapi oleh daerah. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Kota Batu 

dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya adalah sulitnya memperoleh dukungan 

masyarakat, sehubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, 

karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan kurangnya 

pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut sebelum ditetapkan, 

sehingga muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja sangat 

berpengaruh dalam menetapkan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu contoh kebijakannya yaitu rencana 

pengembangan pariwisata di daerah Kota Batu dengan pemberian ijin 

pembangunan hotel. Seperti yang terjadi di Bulukerto, pemerintam memberikan ijin 

mendirikan bangunan disekitar  sumber mata air Gemolo. Hal ini meresahkan 

masyarakat sekitar sebagai pengguna mata air. Pengalihan lahan ini merusak 

resapan mata air, dan menjadikan sumber mata air di batu akan mati. 

Untuk itu perlu dikembangkan sebuah pemikiran di pemerintah khususnya 

dipemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau Goog 

Governance. Dimana Good Governance disni diharapkan merupakan perwujudan 

pengelolaan yang baik di sektor publik. Semua bentuk kegiatan pembangunan dan 

pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 

kepada publik. 



3 
 

 Orientasi pada peraturan dan prosedur harus ditinggalkan dan orientasinya 

adalah pada hasil. Prosedur yang tidak relevan, boleh saja dengan pertimbangan 

dan kriteria tertentu, dilanggar dan diganti dengancara-cara baru yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.1 

Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sebuah instansi yaitu Humas. 

Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi 

dengan masyarakat, karena melalui Humas pemerintah dapat menyampaikan 

program kerja apa saja sekaligus menyerap reaksi masyarakat sehubungan dengan 

program kerja yang direncanakan pemerintah tersebut. Semua itu sesuai dengan 

fungsi Humas itu sendiri yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai saluran 

komunikasi. Begitu pentingnya Humas dalam pemerintahan disebutkan bahwa 

“Public relations sebagai onderdil sebuah pemerintahan”.2 

Humas memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Dimana fungsi Humas 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar. Kontribusi Humas antara lain 

memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya 

terjadi di dalam tubuh pemerintahan daerah juga setiap program kerja yang 

direncanakan oleh pemerintah. Sebagai terompet pemerintah, Humas Pemda harus 

dapat mengantisipasi terjadinya SARA, tetapi bukan memanipulasi data.3 

Sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan 

Walikota Batu pada tahun 2013 diharapkan humas dapat menjalakan tugas dan 

fungsinya dengan baik dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara 

                                                             
1 Dwiyanto, Agus.2016.Membangun Sistem Pelayanan Publik yang Memihak Kepada Rakyat. 

Jurnal Populasi 13.1.hlm.16. 
2Abdurarrahman, A. Waris Oemi (ed.).2001. Dasar-Dasar  Publik Relations. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. hlm.45. 
3Syafie, Inu Kencana; Tandjung, Djamaludin; dan Modeong, Supardan.1999. Ilmu Administrasi 

Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 73. 
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transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang telah 

dilakukan pemerintahnya kepada masyarakat. Dan juga dalam menjalankan fungsi 

kehumasannya juga harus selalu menjalin hubungan dengan media sebagai mitra 

kerja penenrangan di samping fungsinya sendiri sebagai sumber berita dikalangan 

wartawan. Karena Layanan yang bercirikan cepat, tepat, baik, dan akurat mutlak 

harus diberikan kepada masyarakat. Karena kualitas layanan sangat mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahnya. Setiap kali ada 

peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nasib 

masyarakat maka pihak pemerintah berkewajiban berusaha untuk menjelaskan 

berbagai implikasinya kepada segenap masyarakat, karena nasib merekapun turut 

terpengaruh. 

Untuk itu peran Bagian Humas pada Sekertariat Pemerintah Daerah menjadi 

sangat penting, yaitu untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat tentang strategi dan prioritas pembangunan masyarakat diwilayah Kota 

Batu. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul Upaya Humas Pemerintah 

Kota Batu dalam Membangun Komunikasi Publik di Era Otonomi Daerah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana upaya Humas Pemerintah Kota Batu dalam membangun 

komunikasi publik di Era Otonomi Daerah ? 

b. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan dalam 

membangun komunikasi publik ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

A. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Humas Pemerintah Kota 

Batu dalam membangun Komunikasi Publik. 

B. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang   

menghambat dan mendukung pelaksanaan fungsi Humas Pemerintah Kota 

Batu dalam melaksanakan tugasnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Secara Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi mahasiswa 

khusunya Jurusan Ilmu Pemerintahan tentang peran Humas Pemerintahan 

Kota Batu di Era Otonomi Daerah. 

B. Secara Praktis 

1. Memberikan maanfaat bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menyumbang 

pemikiran kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan tentang peran Humas Pemerintahn 

di masa yang akan datang. 
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1.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

A. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah menguraikan tentang beberapa istiliha atau 

konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu dalam rangka 

memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan ini, merupakan unsur atau 

bagian dalam penelitian dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk 

mengembangkan secara abstrak.4  

a. Upaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata upaya berarti usaha, 

ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar, dsb).5 

Berdasarkan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat 

disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, 

dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya dilakukan dalam rangka 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan 

sebagainya. 

b. Humas Pemerintahan 

Humas Pemerintahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan 

menyampaikan informasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara 

pemda setempat sebagai organisasi publik resmi dengan masyarakat serta 

berbagai unit kerja baik instansi vertikal maupun dinas otonom sendiri, agar 

mendapat dukungan dan tanggapan positif, sebagai usaha pelayanan 

                                                             
4 Singarimbun, Masri.1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3S. hlm.17. 
5 Alwi, Hasan; dkk.2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.hlm. 1250. 
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informasi, publikasi, dokumentasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan.6 

c. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik merupakan proses pengalihan suatu maksud dari 

sumber kepada penerima dan merupakan suatu interaksi kepada orang banyak 

(publik). Sistem ini dapat di sosialisasiakan secara langsung/ tatap muka atau 

melalui media lain.7 Komunikasi publik bisa juga bermakna komunikasi 

kepada publik untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan 

kepentingan publik. 

d. Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah suatu kewenangan daerah untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.8 

B. Definisi Operasional 

Definisi oprasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat 

membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama, dimana 

sebagai petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel.9 Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari 

                                                             
6Nawawi, Hadari.1999. Ilmu Administrasi Publik, dalam Inu Kencana Syafiie, Djamaludin 

Tandjung dan Supardan Modeong. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 74. 
7Suprapto, Tommy.2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. Yogyakarta: Media 

Pressindo. Hlm.6. 
8Yudoyono, Bambang.2003. Otonomi Daerah “Desentralisai dan Pengebangan SDM Aparatur 

PEMDA dan Anggota DPRD”. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Hlm. 42. 
9 Singarimbun, Masri.1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3S. hlm. 46. 
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indikator-indikator yang akan di pelajari dan di analisa, sehingga nantinya 

dapat diperoleh gambaran yang jelas. 

Yang dimaksud dengan peran Humas Pemerintah Kota Batu adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bagian Humas dalam meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat. Adapun indikator dari peranan Humas 

Pemerintah Kota Batu. Adapun indikator dari peranan Humas Pemerintahan 

Kota Batu antara lain : 

a. Mengumpulkan dan mengolah data 

b. Mendorong pertumbuhan kehidupan hubungan masyarakat melalui 

keterbukaan 

c. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja (Badan, Kantor, Dinas, 

Bagian yang ada di Pemerintahan Kota Batu 

1.6 Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Yakni salah satu jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang 

diuji.10 Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan 

fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. 

                                                             
10Nazir, Moh.2005. Metode Penelitian.Jakarta:Ghalia Indonesia. 
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Selain itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mendiskripsikan atau 

memperoleh gambaran yang sebenanrnya tentang latar penelitian yang 

ditetapkan. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan social yang relatif lama11 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan 

melihat menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang 

lain tentang subjek dn data-data tertulis. Seperti catatan, arsip-arsip atau 

dokumen dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. 

Dokumentasi inii diperlukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari 

lokasi penelitian, terutama yang berhubungan dengan peranan Bagian 

Humas.12 

                                                             
11 Sutopo, HB.2006.Metode Penelitian Kualitatif.Surakarta:UNS Press.hlm.72 
12 Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 82. 
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C. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. 

Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara puposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan atau 

pertimbangan tertentu.13 Menggunakan purpose sampling dintakan cocok 

dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek 

didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat 

dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang 

dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian.Subyek yang dimaksud di sini adalah: 

1. Kepala Bagian Humas  : 1 orang 

2. Kepala Sub Bagian   : 3 orang 

3. Staf Pegawai    : 3 orang 

Pemilihan subyek penelitian ini dikarenakan mereka sebagai unsur 

pimpinan di Bagian Humas Pemerintahan Kota Batu, karena mereka yang 

mengetahui kondisi sumber daya yang ada dan yang bertugas melakukan 

segala macam pengumpulan data, pemeberitaan data dan pengelolaan data. 

 

                                                             
13 Satori, Djam’an & Komariah, Aan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Hlm.6. 
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D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupaakan tempat yang menjdai penelitian dari 

penulisan, jadi ini sebagai objek lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

lokasi penelitian adalah di Pemerintahan Kota Batu khususnya Bagian Humas 

Kota Batu. Alasan memilih lokasi ini yaitu karena Humas Pemerintah Kota 

Batu mempunyai peran penting, yaitu sebagai jembatan antara masyarakat 

dan pemerintah dalam penyampaian informasi agar tercipta komunikasi 

publik yang baik. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yanag lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.14 Setelah semua data sudah 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data yang ada 

kemudian menganalisnya. Proses pencarian dan penyusunan data yang 

sistematis melalui transkip wawancara dan catatan lapang, serta dokumentasi 

yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 

ditemukan. Analisa data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan 

penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah.15 

Adapun tahapan dalam menganalisa data menurut sugiyono adalah sebagai 

berikut:16 

 

 

                                                             
14Meolong, Lexy.1999. Metode Penelitian Kuaalitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 22. 
15Wisadirana, Darsono.2005. Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi: Untuk Ilmu 

Sosial. Malang: UMM Press. Hlm.101. 
16 Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, Hlm. 92 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan 

yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yaitu 

merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai 

sumber, seperti dari narasumber, buku, dan dokumen. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.13  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimplan yang kredibel.14 Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, 

pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai data dari sumber dengan cara, dan berbagai waktu.17 

Dengan demikian terdapat Triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

 

 

 

                                                             
17 Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.hlm.125 


