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PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan zaman mendorong manusia untuk berfikir lebih modern 

ditunjang lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat 

menyebabkan kebutuhan manusia akan informasi juga meningkat, dan seiring 

dengan perkembangan teknologi tersebut informasi yang dibutuhkan manusia 

semakin mudah untuk diakses,misalnya dengan menggunakan internet yang 

sekarang ini bisa di akses dengan mudah lewat telepon genggam. 

Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi ini 

peran Public relations(PR) atau hubungan masyarakat (Humas) sangat 

penting, mengingat Public relation (PR) atau yang lebih dikenal masyarakat 

dengan humas (Hubungan Masyarakat) mampu menjembatani antara public 

dengan organisasi atau lembaga tertentu, sehingga akan tercipta saling 

pengertian dan akan menimbulkan hubungan yang baik dan kepercayaan dari 

public terhadap organisasi atau lembaga tersebut. 

Selain itu mengingat ruang lingkup Public relations atau hubungan 

masyarakat sangat luas dan berhubungan dengan beragam karakter maupun 

sifat, sehingga diera globalisasi ini Public relations sangat dibutuhkan dan 

mempunyai peran yang sangat penting oleh perusahaan, organisasi maupun 

instansi. 

Peran Public relations di perusahaan, organisasi maupun instansi tidak 

jauh berbeda yaitu  sama- sama berhubungan dengan public entah itu public 
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internal maupun public eksternal yang berkaitan erat dengan masalah 

informasi. Tetapi Public relations dalam suatu perusahaan atau organisasi 

lebih terlihat atau menonjol di bandingkan Public relations instansi. Hal itu 

disebabkan Public relations di perusahaan ataupun organiasasi keberadaannya 

sangat penting karena Public relations disini mempunyai wewenang untuk 

ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sehingga 

selalu dituntut untuk berfikir kreatif dan kinerja yang dilakukan bersifat 

mencari laba atau keuntungan. sedangkan Public relations di instansi hanya 

berperan untuk publikasi atau promosi kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa 

ikut andil dalam pembuatan kebijakan tersebut serta keberadaanya terkesan 

bersifat seperti  pelengkap saja. 

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan seorang Public relations atau 

hubungan masyarakat bertujuan untuk menyelaraskan sebuah perusahaan, 

organisasi maupun instansi dengan kebutuhan dan keinginan public baik 

public eksternal maupun public internal selain itu juga untuk memberikan 

pengertian yang menimbulkan citra atau kesan yang positif dimata 

masyarakat. Hal itu dikarenakan fungsi dan tugas pokok Public relations atau 

hubungan masyarakat adalah sebagai image builder (pembangun citra) dari 

sebuah organisasi atau lembaga tertentu.  

 
 

  

Organisasi atau lembaga yang baik adalah organisasi atau lembaga 

yang mempunyai citra positif yang selalu menempati hati atau tertanam dalam 

benak (mindset) para pelanggannya, setiap citra positif yang ditampilkan oleh 
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organisasi atau lembaga terhadap publicnya membuat public (pelanggan) akan 

meletakkan keyakinannya pada organisasi atau lembaga tersebut,  

Kantor Informasi dan Kehumasan yang mengalami perubahan  

struktural menjadi bagian Humas Setda Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 

instansi yang mengurusi segala informasi yang berhubungan dengan 

Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Humas Setda ini  merupakan badan atau 

instansi yang menjembatani komunikasi antara public internal maupun public 

eksternal  dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan mengingat adanya 

perubahan sturktural tersebut Humas Setda Klaten berupaya semakin 

meningkatkan kinerjanya, dengan selalu berusaha memberikan pelayanan 

yang terbaik, sehingga dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Humas Setda 

Klaten berupaya menciptakan kepercayaan public dan membentuk image atau 

citra positif terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten. 

                        Humas Setda Klaten merupakan instansi yang bertugas 

melaksanakan kebijakan dan kepemimpinan yang akan membina kepercayaan 

public dan menambah pengertian mereka serta membentuk citra positif 

Pemerintah Kabupaten Klaten dan mengurusi segala informasi yang 

berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga Humas Setda 

Klaten merupakan instansi yang selalu melakukan dan membina hubungan 

baik dengan public. 

Sehubungan dengan diadakannya Program Kuliah Kerja Media (KKM) 

DIII Public Relations yang merupakan kegiatan perkuliahan dalam bentuk 

observasi dan penerapan praktik-praktik kerja secara nyata dan langsung 

dalam perusahaan, lembaga atau institusi khususnya dalam bidang humas. 
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Penulis menjatuhkan  pilihan Kuliah Kerja Media di Sub Bagian Informasi, 

Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Pemerintah Kabupaten Klaten 

dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana peran Humas Setda Klaten 

dalam pembentukan citra positif pemerintah kabupaten di mata publicnya. 

Dalam kesempatan ini pula penulis dapat mempraktekkan semua teori yang 

telah didapatkan dibangku kuliah serta sebagai tempat untuk mengembangkan 

kemampuan penulis di bidang komunikasi khususnya Public relations supaya 

menjadi terampil dan memiliki wawasan yang luas tentang dunia kerja, selain 

itu jarak tempat kuliah kerja media lebih mudah dijangkau penulis yang 

tinggal di Kabupaten Klaten. 

  

B. TUJUAN 

Tujuan dari Kuliah Kerja Media ini adalah: 

1.                  Menerapkan teori Public relations yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan dengan praktek kerja terutama di bidang Tehnik 

Penulisan Humas  

2.                  Mengetahui usaha-usaha Humas Setda Klaten dalam 

pembentukan citra positif  Pemerintah Kabupaten Klaten. 

3.                  Meningkatkan dan memperluas ketrampilan serta kemampuan 

penulis sebagai bekal memasuki lapangan kerja . 
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4.                  Memberikan pengalaman secara nyata sebagai calon pekerja 

profesional agar dapat menjembatani kesenjangan antara teori profesi 

yang didapat dikampus dan praktik di dunia kerja. 

5.                  Melengkapi tugas akhir pada D3 Komunikasi Terapan jurusan 

Public relations serta sebagai syarat guna mendapatkan gelar Ahli 

Madya bidang Komunikasi terapan 
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TINJAUAN PUSTAKA 

  

A.      Definisi Hubungan Masyarakat/Public Relations  

Hubungan masyarakat (Humas) atau Public relations (PR) mempunyai 

beragam definisi yang dikemukankan oleh para praktisi Public relations. Hal 

itu di didasari karena perbedaan sudut pandang mereka terhadap pengertian 

Public relations atau humas. Definisi hubungan masyarakat atau Public 

relations menurut JC. Seidel, Direktur PR, Division of Housing, State New 

York yang diambil dari buku karangan Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, 

2004:12  Public relations adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha 

manajemen untuk memperoleh goodwill (kemauan baik) dan pengertian dari 

public. Ada pun kegiatan ini ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan 

terhadap diri sendiri, sedangkan keluar mengadakan pernyataan-pernyataan.  

Definisi lain yang dikemukakan oleh  W.Emerson Reck, Direktur PR 

universitas Colgate mengatakan bahwa Public relations adalah proses 

penetapan kebijakasanaan penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang 

disesuaikan dengan kepentingan individu atau kelompok agar individu atau 

kelompok  tersebut memperoleh kepercayaan dan goodwill dari public. 

Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan dan sikap untuk menjamin adanya 

pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya.(Bambang 

siswanto,1985:6) 
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Sedangkan menurut Howard Bonham, Wakil Ketua Palang Merah 

Nasional Amerika Serikat Public relations adalah suatu seni untuk 

menciptakan pengertian yang lebih baik dari publicnya, yang dapat 

memperdalam kepercayaan public terhadap suatu individu atau organisasi 

ataupun perusahaan. (Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto,2004:13). 

B. Peranan  Hubungan Masyarakat/ Public Relations 

Menurut Dozier & Broom(1995), Public relations dibagi menjadi 

empat kategori dalam suatu organisasi : 

1.        Techician Communication 

Public relations bertindak sebagai pelaksana teknis komunikasi. 
Public relations menyediakan layanan di bidang teknis, sementara 
kebijakan dan keputusan teknik komunikasi yang akan digunakan 
merupakan keputusan manajemen. 

2.        Expert Precriber Communication 

Public relations dianggap sebagai orang yang ahli memberikan 
nasihat kepada pimpinan. Hubungan praktisi Public relations 
dengan manajemen seperti hubungan antara dokter dengan 
pasiennya. Sebagai praktisi Public relations yang berpengalaman 
dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi 
dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. 

3.        Communication Facilitator 

Public relations bertindak sebagai perantara atau mediator yang 
menjaga jalur komunikasi dua arah antara organisasi dengan 
publicnya baik itu public internal maupun public eksternal. 
Sehingga dengan komunikasi dua arah/timbal balik yang 
dilaksanakan oleh Public relations bersangkutan dapat 
menciptakan saling pengertian, mempercayai, menghargai dan 
toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 

4.        Problem Sorving Facilitator 

Public relations  harus mampu membantu pihak lain dalam 
perusahaan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Selain itu 
seorang praktisi Public relations  harus dapat merencanakan dan 
melaksanakan programnya secara rasional. 
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( Rosady Roslan,2000:21) 

Humas atau Public relations dalam sebuah institusi pemerintah 

berbeda dengan instansi non pemerintah. Public relations dalam instansi 

pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang dijual belikan atau dikomersilkan. 

Salah satu peran Public relations instansi pemerintah adalah untuk publikasi 

atau promosi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan secara teratur 

menginformasikan kepada public kebijakan, rencana-rencana strategis 

pemerintah dalam hal pelaksanaan aturan dan perundang- undangan.  

C. Tugas Hubungan Masyarakat/ Public Relations 

Public relations merupakan salah satu bagian penting dari suatu 

organisasi, perusahaan maupun instansi yang mengambil peran terhadap maju 

tidaknya  organisasi, perusahaan maupun instansi dimana Public relations itu 

bernaung. Sehingga Public relations harus benar-benar mengerti dan 

memahami tugas- tugas yang harus dilakukannya 

Beberapa Tugas Public relations adalah: 

1.    Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas 
penyampaian informasi secara lisan, tertulis maupun gambar 
supaya publik mengetahui tentang perusahaan,organisasi 
maupun instansi tentang tujuan serta kegiatan yang dilakukan 
oleh organisasi, perusahaan maupun instansi tersebut. 
2.    Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta 
pendapat umum atau masyarakat. 
3.    Menciptakan citra positif  organisasi, perusahaan maupun 
instansi 
4.    Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah 
dengan berbagai pihak. 

Sedangkan menurut John.D. Millet dalam buku karangan Bambang 

siswanto1985:39, Public relations dalam dinas pemerintah meliputi 4 hal 

pokok yaitu:  
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a.       Mempelajari kehendak dan aspirasi public  
b.      Memberi nasihat tentang apa yang sebaiknya dikehendaki 
oleh public  
c.       Mengusahakan hubungan yang memuaskan diantara public 
dengan pegawai pemerintah. 
d.      Memberikan penjelasan tentang apa yang akan dikerjakan 
suatu dinas pemerintah. 

Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas tersebut Public relation ada 

beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Cutlip & A. Center tentang 4 tahap kegiatan Public 

relations: 

1.    Fact Finding (tahap pencarian fakta) 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana citra 

oganisasi,perusahaan atau institusi dimata masyarakat. Kegiatan 

fact finding dilakukan melalui research/penelitian. Hasil 

penelitian akan dimanfaatkan sebagai landasan kegiatan 

manajemen untuk kegiatan komunikasi yang akan dilakukan 

oleh humas. Hasilnya berupa dokumentasi, data-data terbuka. 

Fact finding merupakan pedoman manajemen secara 

keseluruhan. 

2.    Planning (Perencanaan) 

Perencanaan ini dibuat berdasarkan data/fakta yang diperoleh 

melalui fact finding (tahap pencarian fakta). Di dalam tahap 

perencanaan ini ada beberapa upaya harus diingat, diantaranya : 

a.       Program (kejelasan tujuan dan operasionalnya) 
b.      Program yang dibuat disesuaikan dengan tujuan 
lembaga itu sendiri, 
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c.       Program tetap, tidak berubah-ubah 
d.      Dilakukan secara berkesinambungan(tidak terputus 
-putus)sehingga tidak terjadi penundaan kesuksesan. 
e.       Waktu  
f.        Anggaran 

3.    Communicating 

Dalam tahap ini lebih difokuskan tentang bagaiman cara 

mengkomunikasikan apa yang akan dikomunikasikan atau hasil 

dari tahap perencanaan tadi sehingga dapat dimengerti dan 

dipahami oleh public. 

4.    Evaluating 

Tahap ini dilakukan guna mengetahui pengaruh atau akibat 

program yang telah dilakukan terhadap public serta untuk 

mengetahui hasil yang dicapai entah itu memuaskan atau 

kurang sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk program 

selanjutnya. 

D. Fungsi Hubungan Masyarakat/ Public Relations 

Public relations atau humas dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

sangat erat kaitannya  public. Pengertian public dalam Public relations adalah 

sekelompok orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu 

organisasi. Karena pengertian public dari Public relations tersebut adalah 

orang- orang yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi 

yang melancarkan kegiatan Public relations itu maka public diklasifikasikan 

menjadi public internal dan public eksternal. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 12 

Public internal  adalah public yang menjadi bagian dari organisasi atau 

instasi itu sendiri, misalnya: karyawan atau staf, sedangkan public eksternal 

adalah public yang diluar organisasi atau instansi tersebut yang mempunyai 

kaitan kepentingan dengan organisasi atau intansi tersebut.  

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Public relations atau humas harus 

mempunyai feedback (umpan balik) dari public yang diajak berkomunikasi. 

Hal itu menandakan adanya saling pengertian atau kesepahaman atas pesan 

yang disampaikan oleh Public relations atau humas. Sehingga tercipta 

hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak dan menghindari terjadinya 

konflik.  

 
 

  

Fungsi humas atau Public relations sangat melekat pada setiap 

kegiatan yang dilakukannya. Scott M Cutlip and Allen H Center dalam 

menyatakan fungsi Public relations yaitu: 

1.      Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat 

mewakili dari public – publicnya, sehingga kebijaksanaan 

beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara 

keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan  public 

– publicnya tersebut. 

2.      Menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat 

diterima publicnya dengan maksimal. 
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3.      Merencanakan dan melaksanakan program-program yang 

dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan operasonalisasi organisasi. 

Fungsi humas atau Public relations juga dikemukakan oleh Bertrand R 

Canfield. Bertrand mengadakan pendekatan yang berbeda dengan Cultif dan 

Center . Bertrand mengemukakan Public relations mengemban 3 (tiga) fungsi  

yaitu: (1) Mengabdi kepada kepentingan umum, (2) Memelihara komunikasi 

yang baik, (3) Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Pada 

pokoknya sebagai abdi masyarakat Public relations harus selalu 

mengutamakan public atau masyarakat pada umumnya, menggunakan moral 

atau kebiasaan yang baik guna terpeliharanya komunikasi yang menyenangkan 

di dalam masyarakat. Komunikasi yang didasarkan atas strategi dan tehnik 

berinteraksi yang mengarah pada terciptanya suatu keadaan antara badan atau 

perusahaan dengan publicnya. Hal itu dikarenakan tujuan dari kegiatan Public 

relations untuk mempengaruhi pendapat, sikap, sifat dan tingkah laku public 

dengan jalan menumbuhkan penerimaan dan pengertian dari public. 

 

 

E.     Pembentukan Citra 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan Humas Setda Klaten tidak lepas 

dari usaha untuk memberikan informasi kepada publik tentang 

kebijakan,rencana-rencana strategis pemerintah dalam hal pelaksanaan aturan 

dan perundang- undangan. Dengan tujuan yang mengarah pada timbulnya 
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kepercayaan public terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga 

terbentuk citra yang positif dan tercipta hubungan yang harmonis antara kedua 

belah pihak. 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Dan dengan citra ini 

bisa diketahui apakah perusahaan,organisasi ataupun instansi disukai oleh 

publicnya. 

Menurut Frank Jefkins yang diambil dari buku karangan Soleh 

Soemirat & Elvinaro Ardianto,2004:117, ada beberapa jenis citra antara lain :  

1.      Citra bayangan ( The Mirror Image) 

Yaitu bagaimana pandangan atau dugaan manajemen terhadap public eksternal dalam 
melihat perusahaannya. 

2.      Citra yang berlaku ( The Current Image) 

Yaitu citra yang terdapat pada public eksternal,yang berdasarkan pengalaman dan 
pemahaman public eksternal atau menyangkut pada kurangnya informasi public 
eksternal terhadap perusahaan atau institusi. citra ini bisa bertentangan dengan mirror 
image. 

3.      Citra yang didinginkan( The Wish image) 

Yaitu manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu, sehingga citra ini 
diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum public eksternal memperoleh 
informasi yang  lengkap. 

4.      Citra yang berlapis ( The multiple image) 

Yaitu sejumlah individu, perusahaan atau organisasi lainnya 

dapat membentuk  citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan 

keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan.  
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Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Humas Setda Klaten berusaha 

untuk menunjukkan citra positif Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap public 

internal maupun public eksternal. Hal itu bertujuan untuk mendapat 

kepercayaan dan dukungan mereka atas kinerja pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI 
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A.       Sejarah Pemerintah Kabupaten Klaten 

1.         Asal Nama “KLATEN” 

Menurut situs www.klaten.go.id ada dua versi yang menjelaskan tentang asal nama 
kota “KLATEN” versi pertama menjelaskan bahwa klaten berasal dari kata kelati atau 
buah bibir yang kemudian diasimilasi menjadi klaten. Sedangkan versi kedua 
menyebutkan klaten berasal dari  kata Melati. Kata Melati kemudian berubah menjadi 
Mlati. Berubah lagi jadi kata Klati, sehingga memudahkan ucapan kata Klati berubah 
menjadi kata Klaten. Versi ke dua ini atas dasar kata-kata orangtua sebagaimana 
dikutip dalam buku Klaten dari Masa ke Masa yang diterbitkan Bagian Ortakala 
Setda Kab. Dati II Klaten Tahun 1992/1993. Sampai sekarang sejarah kota Klaten 
masih menjadi silang pendapat belum ada penelitian yang dapat menyebutkan kapan 
persisnya kota Klaten berdiri. Selama ini kegiatan peringatan tentang Klaten diambil 
dari hari jadi pemerintah Kab Klaten, yang dimulai dari awal terbentuknya 
pemerintahan daerah otonom tahun 1950. 

2.         Sejarah Terbentuknya Pemerintah Kabupaten Klaten 

Pemerintah Kabupaten Klaten semula adalah bekas Daerah Swapraja Surakarta yang 
diperintah oleh seorang Raja(Ratu). Pada waktu itu dalam menjalankan sistem 
pemerintahan harus berdasarkan pada segala peraturan yang disebut Ryksblad. 
Kekuatan hukum yang dimiliki Ryskblad sama dengan undang-undang, akibatnya 
DPRDS tidak mudah membuat suatu peraturan daerah sehingga segala sesuatu perlu 
perjuangan untuk mencapainya. 

Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 
1984, jo Undang-undang nomor 13tahun 1950, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 
1950. Dengan landasan Sekretariat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya 
termuat dalam Undang-undang Dasar Sementara RI, pasal 131 ayat 1 dan 2 yaitu 
permusyawaratan dan perwakilan dalam Sistem Pemerintahan Negara serta dasar 
Otonomi seluas-luasnya dari daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 

Pada tanggal 28 Oktober 1950 presiden Surakarta mewakili Gubernur Jawa Tengah 
melantik anggota DPRS yang terdiri dari: 

a.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara 
(DPRDS) menggantikan Badan Perwakilan Rakyat. 

  

  

b.      Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPRS) 
menggantikan Badan Eksekutif 

Dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPRS maka daerah otonom Kabupaten 
Klaten resmi berdiri pada tanggal 28 Oktober 1950 dan tanggal tersebut dijadikan 
sebagai hari jadi Pemerintah Kabupaten Klaten. 
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Klaten mempunyai Kantor Pemerintahan di pusat kota Klaten dan terletak di antara 2 
(dua) kota budaya solo dan Yogyakarta dan sekaligus sebagai kota pelajar. Kabupaten 
Klaten mempunyai 26 kecamatan dan 401 desa/ kelurahan. Sebagian besar wilayah 
kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut 
merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Klaten merupakan salah 
satu kabupaten di wilayah propinsi Jawa Tengah dengan Undang - Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Kabupaten, Pemkab Klaten  terdiri dari Badan 
Eksekutif (Pemerintah Kabupaten), dan Badan Legislatif ( DPRD). 

Badan Eksekutif (Pemerintah Kabupaten) terdiri dari Bupati yang membawahi: 

a)      2 (Dua) Sekretariat yaitu Sekretaris Daerah (Setda) dan 
Sekretaris Dewan (Setwan). 

b)      3 (Tiga) Badan 

c)      7 (Tujuh) Dinas 

d)      10 (Sepuluh) kantor 

e)      9 (Sembilan) bagian Sekretaris Daerah ( Setda) 

f)        3 (Tiga) bagian di Sekretaris Dewan (Setwan) 

3.         Pergantian Pimpinan Pemerintah Kabupaten Klaten 

Pemerintah Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Bupati. 
Selama periode kepemerintahan, Pemerintah Kabupaten Klaten 
mengalami pergantian kepemimpinan, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN BUPATI SEJAK TAHUN 1984 

  

NO NAMA JABATAN MASA JABATAN 
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1 Drg. Soedomo Bupati KDH 1948-1950 
2 R. Kasiran 

Brotoatmojo 
Bupati KDH 1950-1952 

3 Mochtar Bupati KDH 1952-1957 
4 R. Koesworo Pj. Bupati KDH 1957-1957 
5 Dr.RM.A. 

Tjokronegoro 
Kepala Daerah 1957-1959 

6 R. Ng. Brotopranoto Pj. Bupati KDH 1959-1960 
7 M. Pratiko Bupati KDH 1960-1966 
8 R.Ng.S. 

Hardjosantoho 
Pj. Bupati KDH 1966-1967 

9 Kol. R. Sutiyoso Bupati KDH 1967-1972 
10 Kol. Saebani Bupati KDH 1972-1974 
11 Sutono 

Martosuwiryo 
Pj. Bupati KDH 1974-1975 

12 Kol. Soemanto Bupati KDH 1975-1985 

(2 periode) 
13 Kol. Art. H. 

Suhardjono 
Bupati KDH 1985-1995 

(2 periode) 
14 Kol. Inf. H. kAsdi 

S.P 
Bupati KDH 1995-2000 

15 H. Haryanto 
Wibowo 

Bupati KDH 2000-2005 

16 Sunarna, SE.Mhum Bupati KDH 2005-2010 

  

  

B.       Sejarah Humas Setda Klaten  

Humas Setda Klaten mengalami beberapa kali perubahan. Mulai 

dari Humas Setda Klaten menjadi Kantor Informasi dan Kehumasan 

yang akhirnya kembali lagi menjadi Humas Setda Klaten. 

Awalnya bagian ini bernama bagian Humas Setda Klaten yang 

dibentuk berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

06/6859/SJ tertanggal 4 September 1982 yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1992. Peraturan daerah ini 

terealisasikan pada tahun 1993 tentang Susunan dan Tata Kerja 
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Sekretariat Daerah dan  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat 

II Klaten. 

Pada awal pembentukannya Humas Setda Klaten memiliki 3 Sub 

Bagian yaitu Sub Bagian Pengumpulan Informasi, Sub Bagian 

Penerangan dan Pemberitaan serta Sub Bagian Publikasi dan 

Dokumentasi. Dalam perkembangannya Humas Setda Klaten 

mengalami perubahan dan penambahan Sub Bagian Pembinaan RSPD 

(Radio Siaran Pemerintah Daerah) sehingga Humas Setda Klaten 

memiliki 4 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pengumpulan Informasi, Sub 

Bagian Penerangan dan Pemberitaan , Sub Bagian Publikasi dan 

Dokumentasi serta Sub Bagian baru yaitu Sub Bagian Pembinaan 

RSPD. Hal itu sesui dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 1982 . 

Bagian Humas Setda Klaten mengalami perubahan berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1992, tertanggal 2 

maret 1992. Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut 

struktur bagian Humas Setda Klaten hanya terdiri dari dua Sub Bagian, 

yaitu Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Sub Bagian Penerangan 

atau Pemberitaan. Sub Bagian Dokumentasi dan Bagian Pembinaan 

RSPD dihapuskan dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Tingkat 

II. 

Pada tahun 1995 struktur organisasi Humas Setda  tingkat II 

Klaten kembali mengalami perubahan dengan berlakunya Peraturan 

Daerah Nomor 1 tahun 1995. Bagian Humas Setda Klaten mengalami 

perluasan dengan penambahan Sub Bag Pembinaan RSPD. Radio 
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Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) telah berdiri sejak tahun 1968, 

sehingga mulai tahun 1993 RSPD dibawah koordinasi Sub Bagian 

Penerangan dan Pemberitaan sekaligus Kepala Studio RSPD. 

Adanya kebijakan otonomi daerah menyebabkan perombakan 

struktur organisasi Bagian Humas Setda II Klaten. Bagian Humas 

Pemda dan eks Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Klaten 

menjadi Kantor Informasi dan Kehumasan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Klaten Nomor 19 Tahun 2001. 

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasar Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2008 Kantor Informasi dan Kehumasan mengalami 

perubahan srtuktural menjadi Humas bagian Setda Klaten. Berdasar 

Perda tersebut Humas Setda Klaten  memiliki tiga Sub Bagian yaitu 

Sub Bagian Protokol dan Santel, Sub Bagian Informasi,Publikasi dan 

Dokumentasi serta Sub Bagian Pengolahan Data Elekronik. 

 

 

 

 

 

Humas Setda Klaten dipimpin oleh Kepala Bagian, selama beberapa 
periode Humas Setda Klaten  mengalami pergantian pimipinan. Adapun 
pergantian kepemimpinan sebagai berikut : 

NO NAMA JABATAN MASA JABATAN 

1 Mas’ut Sutrisno Kabag Humas 1985-1991 
2 Gatot Lelono Kabag Humas 1991-1993 
3 Sarwatya, SH Kabag Humas 1993-1994 
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4 Prih Dyahstuti, 
BA 

Kabag Humas 1994-1995 

5 Sri Sujatmi, 
BBA 

Kabag Humas 1995-1997 

6 H. Wibowo Ari 
Subagiyo, BE 

Kabag Humas 1997-1999 

7 Maladi, BA Kabag Humas 1999-2000 
8 Drs. Sutrisno Kepala Kantor 

Informasi dan 
Komunikasi 

2000-2002 

9 Drs. Karyono 
SW, SIP 

Kepala Kantor 
Informasi dan 
Komunikasi 

2002-April 2006 

10 Drs. Edi 
Purwanto 

Kepala Kantor 
Informasi 

dan Komunikasi 

Agustus 2006-
Februari 2009 

11 Sugeng 
Haryanto, SE 

MM 

Kabag Humas Februari 2009- 
sekarang 

 
 

  

C.       Tentang Humas Setda Klaten 

1           Visi dan Misi Humas Setda Klaten 

a.       Visi Bagian Humas Setda Klaten 

“ Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Informatif, Cerdas, 
Bersatu Berkepribadian,Demokratis yang Mendukung 
Pembangunan dan Memperjuangkan Kepentingan Daerah.” 

b.      Misi Bagian Humas Setda Klaten 

1)      Meningkatkan pelayanan informasi melalui semua 
media komunikasi dalam rangka penyebarn, pemerataan 
dan kesimbangan informasi. 

2)      Mewujudkan jaringan informasi pusat daerah, antar 
daerah dan intern Kabupaten Klaten secara timbale 
balik dalam rangaka mendukung dan memperkokoh 
persatuan dan kesatuan. 

3)      Memberdayakan masyarakat untuk dapat memiliki 
daya tahan terhadap pengaruh informasi. 

4)      Mewujudkan hubungan kemitraan diantara lembaga 
pemerintahan, media massa dan masyarakat. 
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5)      Mewujudkan persamaan persepsi antara perangkat 
daerah dengan masyarakat. 

6)      Meningkatkan sumber daya manusia yang 
professional di bidang informasi dan kehumasan dalam 
rangka memperjuangkan kepentingan daerah. 

2           Struktur Organisasi  

a.       Struktur Organisasi Sekretariat Daerah pemerintah 
Kabupaten Klaten 
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BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  

 
SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN EKONOMI 
PEMBANGUNAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 
ASISTEN ADMINISTRASI 

ASISTEN 
PEMERINTAHAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAG. 
PERATURAN 

PERUNDANG-
UNDANGAN 

SUB BAG. 
PEMERINTAHAN 

UMUM 

BAGIAN 
ORGANISASI 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 

BAGIAN 
HUKUM 

 

BAGIAN  
TATA 

PEMERINTAHAN 

BAGIAN 
HUBUNGAN 

MASYARAKT 

BAGIAN 
UMUM 

SUB 
BAG. 

SUMBER 
DAYA 
ALAM 

 
SUB BAG. 

KELEMBAGAAN 

SUB BAG. 
PROTOKOL 

DAN SANTEL 

SUB BAG. 
KESOS. 

KEPENDUDUK
AN DAN 

KESEHATAN 

SUB BAG. 
PERENCANAAN, 

PEKERJAAN 
UMUM DAN 

PERHUBUNGAN 

SUB BAG. 
TATA 

USAHA 
DAN 

KEUANG
AN 

 
SUB BAG. 

AGAMA DAN 
PENDIDIKAN 

 
SUB BAG. 

MONITORING, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAG. 
PERINDAKOM 

USAHA 
MIKRO KECIL 

DAN 
MENENGAH 

 
SUB BAG. 
BANTUAN 

HUKUM DAN 
HAM 

 
SUB BAG. 

PEMERINTAHAN 
DESA 

SUB 
BAG. 

PERLEN
GKAPA

N 

SUB BAG. 
PENGOLAHAN 

DATA 
ELEKTRONIK 

 

 
SUB 
BAG. 

RUMAH 
TANGG

A 

SUB BAG. 
INFORAMSI, 
PUBLIKASI 

DAN 
DOKUMENTASI 

 
SUB BAG. 
KETATA 

LAKSANAAN 

SUB BAG. 
PENDAYAGUN

AAN 
APARATUR 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BAG. 
PEMBERDAYA

AN 
PEREMPUAN, 
KB, BUDAYA, 
PARIWISATA, 
PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

SUB BAG. 
PENGENDALIA

N 

SUB BAG. 
INVESTASI 
DAERAH 

SUB BAG 
DOKUMENT
ASI HUKUM 

SUB BAG. 
OTONOMI 

DAERAH DAN 
KERJA SAMA 
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Keterangan Bagan Tabel 1: 

A.     Sekretariat Daerah 

B.     Asisten Pemerintahan, membawahi: 

1.        Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: 

a)    Sub Bagian Pemerintahan Umum 

b)   Sub Bagian Pemerintahan Desa 

c)    Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama 

2.         Bagian Hukum, terdiri dari: 

a)      Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 

b)      Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

c)      Sub Bagian Dokumentasi Hukum 

C.     Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahi: 

  

  

  

1.        Bagian Perekonomian, terdiri dari : 

a)      Sub Bagian Sumber Daya Alam 

b)      Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

c)      Sub Bagian Inventasi Daerah. 

2.        Bagian Administrasi pembangunan, terdiri dari: 
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a)      Sub Bagian  Perencanaan, Pekerjaan Umum dan 
Perhubungan 

b)      Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

c)      Sub Bagian Pengendalian. 

3.        Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 

a)      Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kependudukan 
dan Kesehatan 

b)      Sub Bagian Agama dan Pendidikan 

c)      Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga 
Berencana, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

D.     Asisten Administrasi, membawahi : 

1.        Bagian Organisasi, terdiri dari : 

2.        Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 

a)      Sub BagianProtokol dan Santel 

b)      Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi 

c)      Sub Bagian Pengolahan Data  elektrik. 

3.        Bagian Umum , terdiri dari : 

a)      Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

b)      Sub Bagian Rumah Tangga 

c)      Sub Bagian Perlengkapan 
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b.      Struktur Organisasi Humas Setda Klaten 

Bagan Tabel : 

 

Sumber : Sub Bag Informasi Publikasi dan Dokumentasi 

  

Keterangan Bagan Table 2: 

1.      Bagian Hubungan Masyarakat 

a.       Bertugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 
Administrasi yang menyelenggarakan program dan 
penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di 
bidang protokol dan sandi telekomunikasi, informasi, 
publikasi, dan dokumentasi serta pengolahan data 
elektronik.  

b.      Adapun fungsi dari Humas Setda Klaten antara lain: 
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1)        Menyusun rencana kerja Bagian Hubungan 
Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2)        Merumuskan sasaran yang hendak dicapai 
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia  
sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

3)        Menyusun program kerja dan penyusunan 
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang 
protokol dan sandi telekomunikasi, informasi, 
publikasi dan dokumentasi serta pengolahan data 
elektronik. 

4)        Melaksanakan penerimaan dan pengiriman 
berita sandi dan telekomunikasi serta pengamanan 
terhadap berita sandi telekomunikasi. 

5)        Menyiapkan usulan, penunjukan, penetapan 
pejabat pengelolaan keuangan. 

6)        Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta 
mencari alternatif pemecahan masalah. 

7)         Mengkoordinasikan, membagi tugas dan 
membimbing atau memberi petunjuk kepada 
bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 
saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

8)        Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan 
memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai 
bahan pengembangan karier. 

9)        Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau 
kegiatan kepada atasan. 

10)    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya. 

2.      Sub Bag Protokol dan Santel 

a.       Bertugas melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Hubungan Masyarakat yang menyelenggarakan 
keprotokolan pemerintah daerah, penerimaan dan 
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pengiriman berita sandi dan telekomunikasi, membina dan 
memelihara peralatan serta pengamanan terhadap informasi 
dan berita sandi telekomunikasi.  

b.      Adapun fungsi dari Sub Bagian Protokol dan Santel 
antara lain: 

1)          Menyusun rencana kegiatan dan anggaran 
Sub Bagian Protokol dan Santel sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas. 

2)          Menerima komunikasi telepon dan melayani 
sambungan telepon interlokal dinas di lingkungan 
Setda. 

3)          Memantau, memelihara, memperbaiki 
peralatan komunikasi di lingkungan pemerintah 
daerah. 

4)          Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

5)          Menkoordinasikan, membagi tugas dan 
membimbing atau memberi petunjuk kepada 
bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 
saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

6)          Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau 
kegiatan kepada atasan. 

7)          Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya. 

3.      Sub Bag Informasi Publikasi dan Dokumentasi 

a.       Bertugas melaksanakan sebagian tugas bagian 
Hubungan Masyarakat yang memberikan pelayanan 
informasi pemerintah daerah, publikasi dan dokumentasi 
kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. 

b.      Adapun fungsi dari Informasi Publikasi dan 
Dokumentasi antara lain: 
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1)        Mengumpulkan dan menyiapkan bahan 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang 
kehumasan. 
2)        Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja 
terkait dan atau lembaga-lembaga humas pemerintah 
di bidang kehumasan. 
3)        Mengamati tulisan di media massa baik tajuk, 
artikel, berita, pojok, surat pembaca terhadap 
pelaksanaan pemerintahan. 
4)        Menanggapi pemberitaan media massa dan 
menjawab surat pembaca. 
5)        Membuat kliping Koran sebagai bahan 
pengambilan kebijakan. 
6)        Membuat Press Release 
7)        Menjalin kemitraan dengan media massa lain. 
8)        Mengadakan wisata pres ke sasaran/obyek yang 
ditentukan. 
9)        Mengikuti kunjungan kerja Bupati atau Wakil 
Bupati. 
10)    Menyusun dan menyiapkan pidato Bupati atau  
Wakil Bupati. 
11)    Melaksanakan koordinasi lintas informasi antar 
daerah. 
12)    Melakukan pelaporan dalam pelaksanaan tugas 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
13)    Menyelenggarakan penerbitan berkala dan  
insidentil, mendistribusikan dan 
mendokumentasikannya. 
14)    Mengikuti pameran untuk potensi daerah. 
15)    Menyiapkan bahan dan media publikasi. 
16)    Membuat dokumentasi kegiatan pemerintah 
berupa foto dan film movie. 
17)    Menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk 
pameran. 
18)    Menyusun rencana program petunjuk teknis 
pedoman di bidang penyiaran. 
19)    Menyelenggarakan penyiaran melalui Radio 
Siaran Pemerintah Daerah. 
20)    Mengatur, membina, membimbing dan 
mengembangkan Radio Siaran Pemerintah Daerah. 
21)    Mengadakan monitoring dan kerjasama dengan 
stasiun radio swasta. 
22)    Menyusun dan mensosialisasikan materi 
informasi sesuai dengan kebijakan daerah. 
23)    Menyelenggarakan pelayanan informasi kepada 
masyarakat. 
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24)    Melakukan koordinasi unit kerja terkait 
dibidang pelayanan informasi. 
25)    Melaksanakan, koordinasi dan kerjasama sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka pelaksanan tugas. 
26)    Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta 
mencari alternatif pemecahan masalah. 
27)    Mengkoordinasikan, membagi tugas dan 
membimbing atau memberi petunjuk kepada 
bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 
saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 
28)    Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan 
memonitor dan mengevaluasi hasil kerja. 
29)    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan 
pada atasan. 
30)    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya. 

4.      Sub Bag Pengolahan Data Elektronik 

a.       Melaksanakan sebagian tugas bagian Hubungan 
Masyarakat di bidang pengolahan data elektornik 
pemerintah daerah. 

b.      Adapun fungsi dari Sub Bagian Protokol dan Santel 
antara lain: 

1)      Menyusun rencana kegiatan dan anggaranteknis 
pembinaan di bidang pengolahan data elektonik. 

2)      Melaksanakan pengembangan sistem aplikasi 
program, sistem komunikasi dan informasi dalam 
rangka pelayanan public. 

3)      Membuat dan mengelola website 

4)      Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai 
bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

5)      Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan 
memonitor dan mengevaluasi hasil kerja. 
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6)      Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau 
kegiatan kepada atasan. 

7)      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya. 

3           Budaya  Humas Setda Klaten 

Humas Setda Klaten mempunyai budaya organisasi yang sesuai dengan slogan kota 
Klaten yaitu “BERSINAR”, Bersinar ini mengandung pengertian sebagai berikut : 

a.       Bersih 
b.      Sehat 
c.       Indah 
d.      Nyaman 
e.       Aman 
f.        Rapi 

4           Lambang Pemerintah Kabupaten  Klaten 

  

 

  

  

Keterangan bentuk, motif dan makna lambang daerah : 

a.         Bentuk pada lambang  

1)        Mahkota  
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Melambangkan kebesaran atau keagungan, yang berarti bahwa 
cita- cita masyarakat kabupaten klaten akan kemajuan dan 
kecemerlangan dalam segala bidang. 

 2)        Orang bersemedi atau bertapa dengan rambut terurai 

Mempunyai makna bahwa  bertafakur dengan teguh dapat 
menanggulangi segala kemurkaan dan kejahatan yang 
merupakan penghalang dari tercapainya cita-cita masyarakat 
klaten akan kemajuan dan kecemerlangan dalam segala bidang. 

3)        Perisai 

Melukiskan perlindungan yang mencerminkan pengayoman 
pemerintah kabupaten klaten terhadap rakyatnya. 

b.        Motif pada lambang  

1)             Surya Sangkala bermotit Jawa 

Yang berarti  bahwa Klaten mempunyai ciri khas. 

2)             Bambu Runcing dan api 

1)      Bambu Runcing merupakan senjata yang 
sederhana tetapi ampuh 
2)      Api merupakan lambang dari semangat rakyat 
klaten yang berkobar dan menyala- nyala 

3)             Pohon beringin berakar lima 

Mempunyai arti tentang pengayoman bagi rakyat daerah 
kabupaten Klaten dalam mewujudkan sosialisme pancasila. 

4)             Gunungan 

Gunungan bermakna di bukanya babak baru, hal ini berarti 
bahwa dimulainya babak baru bagi pemerintah kabupaten 
klaten sesuai dengan Surya Sangkala yaitu Tumenggung Toto 
Anggotro Raharjda dan dalam angka berarti 1950. 

  

c.         Makna  pada lambang  

1)             Putih berati suci, bersih 
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2)             Biru muda berarti tenang dan tenteram 

3)             Merah berarti berani dan semangat yang menyala-nyala 

4)             Hijau berarti subur dan harapan 

5)             Hitam berarti kuat, tegas dan kekal 

6)             Kuning emas berarti gemilang 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

  

A.     Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) dilaksanakan oleh penulis di Humas 

Setda Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 294 

Klaten 57424 selama 1,5 (satu setengah) bulan mulai tanggal 27 Januari 2009 – 

15 Maret 2009. 

Selama Kuliah Kerja Media (KKM) penulis ditempatkan pada salah satu 

Sub Bagian Humas, yaitu Sub Bag Informasi Publikasi dan Dokumentasi dan 
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pada Sub Bag ini kegiatan yang dilakukan penulis banyak berhubungan dengan 

masyarakat, pers dan karyawan pemkab sendiri selain itu penulis bertambah 

pengetahuan tentang liputan daerah. 

  

B.     Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) pada Sub Bagian Informasi, 
Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda Klaten penulis di bantu oleh Herry Soesilo 
(Kepala Sub Bagian Informasi Publikasi dan Dokumentasi) selaku instruktur dan di bantu 
oleh pegawai yang lain. 

Kegiatan- kegiatan yang dilakukan penulis selama Kuliah Kerja 
Media(KKM) pada Sub Bag Informasi Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda 
Klaten untuk mendapatkan informasi yang lengkap dalam penyusunan laporan 
tugas akhir. Selama 1,5 bulan pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis 
mengalami beberapa kendala atau hambatan. Hal itu menjadikan bertambah 
pengalaman atau ilmu. Dalam laporan ini penulis jabarkan kendala serta kemajuan 
yang dicapai selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) dalam 7 periode 
yaitu : 

1)            Periode I ( periode 27 januari-31 januari 2009) 

Pada hari pertama penulis diperkenalkan dengan Kepala bagian 
Humas dan ditugaskan untuk belajar pada Sub Bag Informasi 
Publikasi dan Dokumentasi. Dihari pertama minggu ini penulis 
mendapat banyak kendala diantaranya binggung harus bagaimana 
dan melakukan apa (masih canggung) dan kurang percaya diri 
sehingga penulis harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di 
Pemkab Klaten terutama di Sub Bag Informasi Publikasi dan 
Dokumentasi supaya rasa percaya diri penulis cepat tertata dengan 
baik. serta selalu bertanya dan meminta bimbingan pada instruktur 
maupun staf Sub Bag Informasi Publikasi dan Dokumentasi Humas 
Setda Klaten. Pada minggu pertama ini penulis ditugaskan untuk 
melakukan berbagai kegiatan antara lain: 

a.     Liputan 

Dalam minggu ini, penulis belajar meliput 2 kegiatan 
yang diadakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. 
Kegiatan ini selain bertujuan untuk menerapkan ilmu yang 
telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan juga untuk 
mengenalkan kegiatan yang dilakukan oleh Humas Setda 
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Klaten khususnya Sub Bag Informasi Publikasi dan 
Dokumentasi. 

Liputan yang telah dilakukan adalah: 

1.        Liputan seminar lokakarya tentang 
penanggulangan kemiskinan dan PNPM Mandiri  

2.    Liputan kunjungan Kabupaten Agam  

b.    Mengkliping berita  

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengarsip berita 
tentang Pemerintah Kabupaten Klaten dari koran Solopos, 
Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Radar. Kliping 
berita diserahkan ke kantor Bupati dan ke kantor Setda. 

c.    Membuat Press Release 

Penulis disini belajar membuat press release dari data yang 
telah didapat pada saat liputan. Press release yang dibuat oleh 
penulis tersebut dikoreksi oleh pembimbing lapangan yang 
dibantu para staff  yang kemudian dikembalikan lagi pada 
penulis. Hal ini dimaksudkan supaya penulis dapat membuat 
tulisan yang lebih baik lagi. 

Kemajuan yang didapat penulis pada awal pelaksanaan Kuliah Kerja 

Media (KKM) ini antara lain mengenal staf-staf Humas Setda 

Klaten, mengetahui bagaimana meliput suatu kegiatan dan lebih 

mengetahui tentang penulisan press release. 

2)            Periode II  (periode 2 Februari-7 Februari 2009) 

Kegiatan yang dilakukan penulis minggu kedua ini hampir sama 
dengan kegiatan minggu pertama,yaitu meliput acara yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, membuat press 
release juga mengkliping berita. Adapun acara atau kegiatan yang 
diliput diantaranya: 

a.     Lokakarya evaluasi partisipasif dan integrasi tindak 
lanjut penanggulangan gempa yang dilakukan di pendopo 
Pemkab Klaten. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

b.    Dialog interaktif tentang pengadaan barang dan jasa 
oleh Kadin di pendopo Pemkab Klaten. 

Kesulitan yang dialami penulis pada periode ini adalah kekurangan 

data saat melakukan liputan kegiatan, hal itu dikarenakan adanya 

beberapa gangguan saat proses peliputan yaitu ramainya ruangan 

liputan sehingga penulis agak susah untuk mencatat data. 

Kemajuan yang diperoleh penulis pada periode ini yaitu 

kepercayaan diri lebih tertata, semakin lancar dalam pembuatan 

press release dan mengenal wartawan – wartawan yang meliput 

acara di Klaten 

3)                     Periode III(  periode 9 februari – 14 februari 2009) 

Pada periode ini, penulis banyak mendapat pengetahuan dan 
pengalaman dari berbagai liputan yang dilakukan,mulai dari 
suasana rapat para petinggi daerah dalam penyusunan Peraturan 
Daerah (Perda), mengikuti salah satu tradisi kebanggaan kota 
Klaten yang sampai sekarang masih dilestarikan. 

  

  

  

Liputan yang dilakukan penulis yaitu : 

a.    Peresmian pasar gabus di Jatinom 

b.    Dialog interaktif Radio RSPD dalam acara Halo Wargaku 
“semarak yaqowiyu” di gedung B1 Pemkab Klaten 

c.    Raperda tentang reklame di ruang sidang Pemkab Klaten 

d.    Raperda tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah) di ruang sidang 
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e.    Acara saparan”yaqowiyu” di Jatinom 

Kendala yang dialami penulis pada periode ini adalah seringnya 

gangguan teknis ”mati lampu” dan komputer yang digunakan 

untuk membuat laporan atau press release terganggu dan secara 

otomatis membuyarkan konsentrasi penulis dalam membuat 

laporan press release tersebut sehingga untuk mengantisipasi 

kehilangan data penulis  selalu menyimpan data “save” yang telah 

penulis tulis dalam komputer.  

4)                     Periode IV– VI ( 16 februari – 7Maret 2009) 

Pada tahap-tahap ini kegiatan yang dilakukan penulis hampir sama 
dengan minggu- minggu sebelumnya, yaitu melakukan liputan dan 
membuat press release, tetapi pada minggu – minggu ini penulis 
juga diberi kesempatan untuk belajar membuat sambutan yang 
tentunya dikoreksi oleh pembimbing lapangan yang dibantu oleh 
stafnya tetapi karena baru pertama kalinya penulis binggung saat 
menentukan kata-kata (kekurangan ide) dalam sambutan. Selain itu 
penulis juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan 
promosi acara yang akan dilakukan oleh Pemkab Klaten acara 
tersebut yaitu “promosi acara pertandingan sepak bola yang akan 
dilangsungkan di stadion Klaten”. 

Adapun liputan yang dilakukan penulis pada periode-periode  ini 
adalah : 

a.       Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat 

eselon II&III di pendopo Pemkab Klaten 

b.      Pameran MBS di pendopo Pemkab Klaten 

c.       Sosialisasi Ketaspenan di pendopo Pemkab Klaten 
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d.      Pelantikan Kades terpilih di gedung B1,2 Pemkab 

Klaten 

e.       Rencana Kontinjensi, Simulasi Bencana Letusan 
Merapi di Hotel Galuh Prambanan. 

Kemudian dari liputan-liputan tersebut penulis membuat press 
release. Dalam Pameran MBS di pendopo Pemkab Klaten dan 
rencana kontinjensi,simulasi bencana letusan merapi di hotel 
Galuh Prambanan penulis hanya mendapat data dan tidak terjun 
langsung  kelapangan. 

5)                     Periode VII  ( 9 Maret- 14 Maret 2009) 

Periode VII merupakan minggu terakhir pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media (KKM) penulis di bagian Informasi Publikasi dan 
Dokumentasi Humas Setda Klaten. Pada periode ini penulis selain 
melengkapi untuk penyusunan laporan juga mengikuti liputan “ 
pelantikan pejabat eselon III&IV di pendopo Pemkab Klaten” serta 
membuat press releasenya. 

  

  

  

 
 

  

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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A.     KESIMPULAN 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media (KKM) di  Sub Bagian Informasi Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda 
Pemerintah Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa bagian ini mempunyai peranan yang 
penting terhadap pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten Klaten.  

Upaya yang telah dilakukan dalam pembentukan citra positif salah satunya selalu 
berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan public baik itu public internal 
maupun public ekternal. Hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Humas Setda 
memberikan akses yang mudah kepada public-public yang berhubungan dengan 
Pemerintahan Kabupaten Klaten, salah satunya adalah anggota pers yang meliput 
kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pemberian press release, dokumentasi 
serta fasilitas lain yang menunjang kelancaran kerja anggota pers misalnya komputer, 
internet dan ruang sendiri khusus press. 

Selain itu upaya lain yang dilakukan dalam pembentukan citra positif Pemerintah 
Kabupaten Klaten di mata khalayak umum diantaranya: 

  
1.      Menanggapi pemberitaan media massa terutama yang bersifat 
negatif serta menjawab surat pembaca tentang Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
2.      Membuat press release, konferensi press bahkan wisata press 
ke obyek yang telah ditentukan. 
3.      Mengikuti pameran untuk  promosi potensi  daerah. 
4.      Menjalin kemitraan dengan media massa lain. 
5.      Membuat dokumentasi kegiatan pemerintah berupa foto dan 
film movie. 
6.      Memberikan pelayanan informasi  mobil di tempat- tempat 
strategis, banyak orang pada waktu-waktu tertentu. 
7.      Koordinasi dengan lembaga terkait atau lembaga Humas 
Pemerintah di bidang kehumasan. 
8.      Menyelenggarakan penyiaran informasi daerah dengan RSPD. 
9.      Mengadakan kerjasama dan monitoring dengan stasiun radio 
swasta. 
10.  Melakukan pelayanan informasi melalui pemutaran film. 

Sampai saat ini kegiatan-kegiatan diatas mampu membangun citra positif 

di mata masyarakat. Hal itu juga berdampak pada terciptanya kesejahteraan 

masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten. 
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Humas Setda Pemerintah Kabupaten Klaten selain karena peranannya 

yang begitu penting juga merupakan unsur penunjang dan pelaksanaan 

pemerintah kabupaten di bidang informasi dan komunikasi yang menciptakan dan 

menyelenggarakan hubungan yang harmonis antara public dengan Pemerintah 

Kabupaten Klaten sehingga keberadaan instansi ini tidak boleh dipandang sebelah 

mata. 

Dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media(KKM) ini penulis dapat 

menerapkan teori yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dengan praktek di 

lapangan serta penulis dapat menimba ilmu baru dan bertukar pengalaman dengan 

para pegawai yang sudah terjun dalam dunia kerja. 

  

B.     SARAN 
1.      Sub Bagian Informasi Publikasi dan Dokumentasi Humas Setda 
Pemerintah Kabupaten Klaten. 

a.              Supaya keberadaan website “www.klaten.go.id” lebih di 
perhatikan dan dipromosikan lagi, mengingat perkembangan 
teknologi sehingga secara tidak langsung sebagai sarana informasi 
kota di dunia maya. 
b.             Pemanfaatan website “www.klaten.go.id” untuk 
pemberitahuan setiap event atau kegiatan yang akan dilakukan 
dikota klaten perlu dilakukan supaya masyarakat diluar kota klaten 
juga bisa meng-update berita tersebut. 

  
  
  
2.      Panitia Kuliah Kerja Media(KKM) 
Panitia Kuliah Kerja Media (KKM) untuk periode  ini terlihat kurang  
adanya  koordinasi  antara anggotanya sehingga ada beberapa hal yang 
membuat kami binggung. 

DAFTAR PUSTAKA 
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