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MOTTO 

 

Semua bisa dilakukan asal ada niat yang kuat, fokus serta do’a 

         (Penulis) 

Penting bagiku untuk tetap bertahan pada apa yang kuyakini, bahkan jika 

orang lain menantangku sekalipun aku harus tetap mempertahankan 

keyakinanku 

         (Penulis) 

Jika ada kesempatan aku akan mencoba, dan apabila hasilnya tidak sesuai 

haparan setidaknya aku sudah pernah mencoba 

         (Penulis) 

 

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan 

       (Q.S. Alam Nasyrah :6) 

…all the things that break you, Are all the things that make you strong. You 

can’t change the past, Cause it’s gone, And you just gotta move on. 

( Segala sesuatu yang melukaimu, adalah yang membuatmu kuat. Kamu 

tidak bisa merubah masa lalu, karena ini telah berlalu dan kamu hanya 

harus terus berjalan ) 

       ( Carrie Underwood) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini peran Public Relation atau Hubungan Masyarakat 

(humas) sudah di anggap penting bagi sebuah lembaga pemerintahan maupun 

lembaga swasta. Timbulnya persaingan – persaingan yang bersifat kompetitif, 

menuntut lembaga pemerintah maupun lembaga swasta bersaing ketat untuk 

mempertahankan serta memajukan lembaganya tersebut. Salah satunya adalah  

dalam menjalin hubungan baik antara lembaga dengan masyarakatnya yang 

tidak bisa di abaikan begitu saja, karena tanpa adanya hubungan yang baik 

antara lembaga dengan masyarakatnya, maka tidak akan tercipta suasana yang 

kondusif serta keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan lembaga termasuk kebijakan – kebijakan dari 

lembaga tersebut.  Maka dari itu banyak lembaga swasta maupun lembaga 

pemerintahan  yang sekarang membutuhkan peran humas. Dulu peran dan 

tugas – tugas  seorang humas hanya di anggap sebagai pelengkap saja, bahkan 

peran dan tugas – tugas humas bisa di rangkap oleh bagian lain. Akan tetapi 

peran dan tugas – tugas humas sekarang sudah di anggap penting dalam 

kelangsungan sebuah lembaga. Hal ini terbukti dengan lebih banyaknya 

lembaga swasta maupun pemerintahan yang sudah menempatkan humas 

sesuai dengan bidangya dan tidak lagi di rangkap oleh bidang lain. Di masa 

mendatang humas merupakan salah satu bidang yang sangat potensional 
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karena posisinya yang sangat strategis. Maka dari itu bidang humas 

perlu di prioritaskan dalam lembaga, karena apabila tidak di manfaatkan 

semaksimal mungkin oleh lembaga, maka lembaga akan mengalami 

ketertinggalan di era yang penuh persaingan seperti sekarang ini terutama 

dalam bidang perolehan dan penyampaian informasi untuk kepentingan 

lembaga itu sendiri. 

Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan 

dalam bidang informasi dari sebuah lembaga, dengan adanya humas tentu 

akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang di 

butuhkan.  

Akan tetapi masih banyak masyarakat awam yang menganggap 

humas hanya mengandalkan penampilan luar semata. Misal seorang humas itu 

harus cantik dan menarik. Hal ini sangat di sayangkan mengingat peran humas 

bukan sebagai “pajangan” dari lembaga, akan tetapi sebagai pembangun 

hubungan yang baik antara lembaga dengan masyarakatnya serta untuk 

membentuk citra positif lembaga di mata masyarakat. Untuk menjadi seorang 

humas tidak hanya mementingkan penampilan fisik semata akan tetapi hal 

yang paling penting adalah seorang humas harus mempunyai kemampuan 

berkomunikasi yang baik serta pandai bergaul. Selain itu juga masih 

banyaknya masyarakat yang menyederhanakan tugas – tugas humas dalam 

menjalankan fungsinya. Apalagi sekarang tugas humas sudah semakin 

kompleks, humas tidak hanya berperan untuk membentuk citra lembaga saja 

akan tetapi juga mempunyai tugas sebagai komunikator bagi masyarakat 
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ekstern maupun intern. Misalnya untuk ekstern, humas harus dapat menjadi 

information center atau sumber informasi bagi masyarakat yang mempunyai 

hubungan langsung maupun tidak langsung bagi lembaga maupun instansi 

selain itu juga menjalin hubungan yang baik antara lembaga dengan pihak 

ekstern. Sedangkan tugas humas untuk intern adalah membina hubungan baik 

antara pegawai dengan atasan atau sebaliknya bahkan antara sesama karyawan 

selain itu seoran humas juga harus dapat menganalisis serta mempersiapkan 

langkah antisipasi apabila nantinya terjadi krisis dalam lembaga. Dengan 

begitu, adanya humas dalam sebuah lembaga, akan memperlancar jalannya 

interaksi serta pemberian informasi dari lembaga kepada masyarakat. Selain 

itu seorang humas harus bisa menciptakan ketertarikan dan penerimaan 

masyarakat mengenai informasi yang di berikan dari lembaga. Sehingga 

hubungan antara lembaga dan masyarakatnya bisa berjalan baik dan lancar. 

Apalagi setiap lembaga pasti mempunyai tujuan – tujuan yang ingin di capai 

sesuai dengan visi dan misi lembaga yang telah di tetapkan. Seberapa besar 

keberhasilannya, tergantung pada kemampuan pengelola lembaga itu sendiri 

terutama tugas humas dalam menjalankan fungsinya. 

Mengingat pentingnya fungsi dan tugas – tugas humas maka tidak 

hanya lembaga swasta saja yang memerlukan peran seorang humas akan tetapi 

juga pada lembaga pemerintahan, karena adanya suatu keharusan fungsional 

dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan 

– kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah di 

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. 
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Penulis memilih melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) yang di 

laksanakan dalam 2 (dua) bulan pada lembaga pemerintahaan dalam hal ini 

adalah Kantor Sekretariat DPRD Kota Surakarta, karena Penulis ingin melihat 

dan mengetahui secara langsung kegiatan humas yang dijalankan di Kantor 

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan fungsi dan tugas – 

tugas humas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain 

itu juga, karena seringnya masyarakat yang selalu mempunyai image negatif 

tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ternyata 

tidak semuanya benar. 

Pada dasarnya Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai tugas 

melayani serta membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Karena 

pentingnya fungsi dan tugas humas dalam sebuah instansi, maka di bentuklah 

bagian Humas di Kantor Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Surakarta pada 

Januari 2009. Walaupun tergolong baru, tetapi humas di kantor Sekretariat 

Dewan kota Surakarta berusaha untuk memaksimalkan tugas – tugasnya 

dalam menjalankan fungsi – fungsi humas guna   memberikan informasi yang 

benar mengenai tugas, kegiatan anggota dewan serta segala sesuatu yang 

berhubungan dengan DPRD kota Surakarta termasuk kebijakan – kebijakan 

DPRD Kota Surakarta untuk masyarakat Surakarta pada khususnya untuk 

mencegah timbulnya persepsi dalam masyarakat mengenai anggota Dewan 

yang tidak serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Berdasarkan 

uraian di atas Penulis memilih judul Tugas Akhir “ FUNGSI DAN TUGAS 
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HUMAS DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KOTA SURAKARTA”.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis bertujuan untuk memberi 

gambaran umum tentang fungsi dan tugas humas di Kantor Sekertariat DPRD 

Kota Surakarta. Yang juga diyakini merupakan gambaran umum fungsi dan 

tugas humas di setiap instansi pemerintah. 

B. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas,  

maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari Kuliah Kerja Media (KKM) juga 

penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md) di bidang Komunikasi terapan kosentrasi Public Relation 

b. Menerapkan ilmu, teori serta praktek yang telah di berikan pada 

masa perkuliahan dalam dunia kerja. 

c. Memperoleh perbandingan antara teori yang di peroleh dengan 

penerapannya dalam dunia kerja. 

d. Meningkatkan kreativitas dan profesionalisme penulis, agar dapat 

memprediksi serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan di 

dunia kerja. 

e. Agar penulis mempunyai gambaran jelas dunia kerja serta 

tantangannya yang semakin kompetitif. 

f. Untuk mengetahui fungsi dan tugas humas di Kantor Sekertariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Humas 

Public Relation atau Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai 

beberapa definisi. Banyak sekali praktisi Public relation atau Humas yang 

mengemukakan definisi Humas menurut pendapat dan pengertiannya 

masing – masing  di antaranya :  

1. Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi 

yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan. (Frank Jefkins, 1992:9).  

2. Humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

menanamkan pengertian guna memperoleh goodwill, kerjasama 

dan kepercayaan untuk mendapat dukungan dari pihak lain. ( A. 

W. Widjaja, 1993:55) 

3. Sedangkan menurut Scott Cultip dan Allan Center yang di kutip 

oleh Yosal Iriantara mendefinisikan humas adalah upaya 

terencana guna mempengaruhi opini publik melalui karakter 

yang baik dan kinerja yang bertanggung jawab, yang didasarkan 

pada komunikasi dua arah.(Yosal Iriantara, 2004:5) 
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4. Menurut Howard Bonham yang dikutip oleh Bambang Siswanto 

dalam buku Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek 

mengemukakan humas adalah seni untuk menciptakan pengertian 

publik yang lebih baik sehingga menciptakan kepercayaan publik 

terhadap seseorang atau instansi.( Bambang Siswanto, 1985: 6 ) 

Dari semua definisi yang dikemukakan memiliki persamaan 

mengenai definisi humas yaitu kegiatan yang di tujukan untuk memperoleh 

goodwill atau kepercayaan antara instansi dan khalayaknya. 

B. Proses Humas 

Pelaksanaan tugas humas tidak hanya begitu saja di lakukan 

melainkan melalui proses – proses yang mana akan mempermudah 

pelaksanaan tugas humas itu sendiri.  Karena  suatu program humas itu 

harus berdasarkan fakta bukan hanya asumsi. Berikut ini adalah empat 

langkah yang bisa dilakukan dalam proses hubungan masyarakat 

sebagaimana dikemukakan oleh Cultip dan Center dalam buku 

Manajemen Public Relations yang ditulis oleh Rhenald Kasali : 

1. Definisikan Permasalahan. 

Sebagaimana praktisi Public Relations Officer/Biro Kehumasan 

harus dapat mengenal penyebab permasalahan. Maka, dalam tahap 

ini praktisi PR perlu melibatkan diri dalam penelitian dan 

pengumpulan fakta. Selain itu, praktisi PR perlu memantau dan 

membaca terus pengertian, opini, sikap, dan perilaku mereka yang 

berkepentingan dan terpengaruh oleh tindakan lembaga/Instasi 
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Pemerintah. Pada tahap ini ditentukan ”what’s happening now?”. 

Dan langkah ini perlu dilakukan oleh praktisi PR secara kontinu, 

bukan hanya pada saat krisis terjadi. 

2. Perencanaan dan Program. 

Pada tahap ini PR/Humas sudah menemukan penyebab 

timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah – langkah 

pemecahan/pencegahan. Langkah – langkah itu dirumuskan dalam 

bentuk rencana dan program termasuk anggarannya. Tahap ini akan 

memberi jawaban atas pertanyaan, ”What should we do and why?” 

3. Aksi dan Komunikasi. 

Pada tahap ini PR/Humas melakukan aksi dan komunikasi 

berdasarkan asumsi pribadi. Aksi dan komunikasi harus dikaitkan 

dengan objective dan goals yang spesifik. Tahap ini menjawab 

pertanyaan, ” How do we do it and say it ” 

4. Evaluasi dan Program 

Proses PR selalu dimulai dari mengumpulkan fakta dan diakhiri 

pula dengan pengumpulan fakta. Untuk mengetahui apakah 

prosesnya sudah selesai atau belum, PR/Humas perlu melakukan 

evaluasi atas langkah – langkah yang telah diambil. Seperti biasa, 

selesainya suatu permasalahan selalu diikuti dengan permasalahan 

baru. Maka, tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil 

tindakan di masa lalu. Penyesuaian dapat dibuat dalam program 
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yang sama, atau setelah suatu masa berakhir. Pengukuran ini 

menjawab pertanyaan, ” How did we do? ”  

( Rhenald Kasali, 1994:82 – 85 ) 

Menurut Lesly yang dikutip oleh Yosal Iriantara dalam bukunya 

Community Relation Konsep dan Aplikasinya, menjelaskan secara lebih 

rinci, tahapan – tahapan proses humas yang sifatnya siklis dan 

berkesinambungan sebagai berikut : 

1. Analisis iklim umum sikap dan relasi organisasi dengan 

lingkungannya. Setiap organisasi pasti berfungsi dalam sebuah 

sistem, sehingga ada relasi saling ketergantungan antara organisasi 

dan keseluruhan sistem. Itu sebabnya penting untuk bisa memahami 

pelbagai kecenderungan di dalam sistem tersebut dan bagaimana 

dampak kecenderungan tersebut terhadap organisasi, di antaranya 

sikap publik terhadap organisasi dan tempat organisasi itu berada. 

2. Menentukan sikap setiap kelompok terhadap organisasi. Bila sikap 

publik organisasi sudah bisa di ketahui, maka organisasi bisa 

menentukan apakah dalam sikap tersebut terdapat kesalahpahaman 

atau kebijakan dan tindakan organisasi yang melahirkan opini yang 

tidak favourable. 

3. Analisis kondisi opini. Analisis bisa jadi menunjukan adanya ketidak 

senangan di kalangan publik, Analisis ini untuk membantu dalam 

menyusun rencana perbaikan opini yang berkembang pada berbagai 

publik organisasi. 
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4. Antisipasi masalah – masalah potensial, kebutuhan atau peluang. 

Analisis dan survey yang dilakukan organisasi bisa memperkirakan 

apa yang mungkin berkembang pada sikap publik – publik 

organisasi. Berdasarkan hal ini bisa disarankan atau disusun rencana 

tindakan tepat. 

5. Perumusan kebijakan. Analisis juga bisa saja menunjukan kebijakan 

yang mana perlu di ubah duntuk memperbaiki sikap kelompok – 

kelompok tersebut terhadap perusahaan. 

6. Perencanaan sarana guna memperbaiki sikap satu kelompok. Dengan 

memahami apa yang dipikirkan publik terhadap organisasi dan 

klarifikasi kebijakan organisasi yang mempengaruhi opini publik, 

maka tersedia dasar untuk melakukan tindakan dan menyusun 

program kegiatan dalam mengatasi kesalahpahaman dengan 

mengembangkan itikad baik (goodwill) 

7. Pelaksanaan kegiatan yang terencana. Pada tahap ini, dijalankan 

kegiatan dengan menggunakan sarana – sarana PR seperti publisitas, 

iklan dan kegiatan karyawan. 

8. Umpan balik, evaluasi, dan penyempurnaan. Kondisi terus berubah 

dan PR berfungsi memberi sumbangan sekaligus dipengaruhi 

perubahan tersebut. Karena itu penting untuk terus mengkaji public. 

Tindakan ini akan membantu dalam menilai hasil dan 

mengembangkan serta menyempurnakan program – program PR. 
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C.  Humas Pemerintah 

Humas di lembaga pemerintah harus bisa menjaga citra positif 

lembaga terutama di mata masyarakat. Adanya humas dalam pemerintahan 

merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Karena dengan adanya 

humas dalam sebuah instansi akan mempermudah jalannya interaksi du 

arah antara pemerintah dengan masyarakat. Humas di pemerintahan  

bertugas untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas sebuah 

instansi tersebut kepada publik. Humas di lembaga pemerintah itu tidak 

sama seperti humas di lembaga swasta. Humas di lembaga pemerintah 

biasanya lebih kepada pelayanan terhadap masyarakat dan tidak ada 

sesuatu yang di perjual – belikan, tidak seperti di lembaga – lembaga 

swasta. Humas pemerintah merupakan dari organisasi suatu 

departement/lembaga non departement yang mempunyai peran sangat 

penting. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya humas pemerintah tidak 

bisa lepas dari birokrasi atau aturan – aturan yang mengikat yang biasanya 

telah diatur oleh undang – undang, dan peraturan – peraturan yang telah di 

tetapkan.  

Selain itu seorang Public Relation Officer atau humas di instansi 

pemerintahan tidak dapat ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan 

pemerintah dan ia harus mengikuti garis besar yang sudah ditentukannya, 

kecuali bila didalam bagian organisasi, public relations itu ditempatkan 

sedemikian rupa, sehingga ia selalu akan mengetahui keputusan yang 
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diambil dan sebab – sebabnya sebelum di umumkan. (Oemi Abdurrahman, 

2001:113) 

Namun demikian humas pemerintahan harus dapat menunjang 

tercapainya tujuan dari instansi dan mengusahakan masyarakat untuk 

menerima dan mengakui kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

D. Fungsi Humas Pemerintah 

Humas mempunyai beberapa fungsi. Secara umum menurut Betrand 

R Canfield humas mempunyai fungsi : 

1. Mengabdi pada kepentingan umum ( It should serve The Public’s 

Interest ) 

2. Memelihara komunikasi yang baik (Maintaining good 

communications ) 

3. Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik ( And stress 

good morals and manners).   

(Bambang Siswanto, 1985:8) 

Sedangkan fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya adalah : 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

2. Memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam 

rangka meyakinkan masyarakat atau khalayaknya. 

3. Menerima atau menampung informasi dari masyarakat. 

4. Menjadi jembatan atau komunikator aktif dalam rangka 

komunikasi dua arah antara instansi dengan masyarakat. 
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5. Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik 

pembangunan. 

(A. W. Widjaja, 1993:127 ) 

E. Tugas Humas Pemerintah 

Humas pemerintah mempunyai tugas penting dalam rangka mencapai 

tujuan dari lembaga pemerintahan itu sendiri. 

Menurut Dimock dan Koenig yang dikutip oleh Bambang Siswanto, 

pada umumnya humas dinas pemerintah senantiasa mengandung dua 

maksud, yaitu : 

1. Memberi penerangan ( informasi ) kepada masyarakat 

tentang tujuan – tujuan pemerintah, dan service apa saja yang 

dapat di berikan oleh instansi tersebut. 

2. Menanam kepercayaaan pada rakyat akan kecakapan, 

kejujuran dan pengabdian aparatur dinas pemerintahan yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan pedoman “two way traffic of communication” maka 

program humas, dinas pemerintah dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi (penerangan) kepada masyarakat 

umum (general public) dan masyarakat tertentu (special 

publics) tentang kegiatan pemerintah, dan agar masyarakat 

bersedia ikut serta secara aktif dan menggunakan jasa – jasa 

yang di sediakan oleh pemerintah. 
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2. Meyakinkan masyarakat tentang maksud dan tujuan peraturan 

– peraturan pemerintah, serta manfaatnya bagi masyarakat. 

3. Memberikan informasi tentang keinginan – keinginan, 

aspirasi – aspirasi masyarakat kepada yang berwenang, agar 

pemerintah dapat mengambil keputusan – keputusan yang 

tepat dan berguna bagi masyarakat. 

4. Menyampaikan pendapat umum agar peraturan yang dibuat 

senantiasa berdasarkan fakta - fakta dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 

5. Mengajak masyarakat, agar mau menyampaikan pendapat, 

serta aspirasi tanpa rasa takut kepada Pemerintah. 

Selain itu tugas humas pemerintah juga dapat di bagi menjadi dua 

yaitu : 

1.   Tugas Strategis :  Ikut serta dalam decision making process ( proses 

pengambilan keputusan ) 

2.   Tugas Taktis : a. Memberikan informasi 

b. Memberikan motivasi 

c. Menjalankan komunikasi timbal balik 

d. Membuat citra yang baik. 

Tugas taktis dapat disebut dengan singkat mengamankan kebijakan 

pemerintah. Supaya dapat menjalankan tugas taktis secara baik maka tugas 

strategis perlu dimiliki oleh humas. Tugas strategis ini penting, mengingat 

humas mempunyai fungsi sebagai juru bicara dan koordinator lalu lintas 
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informasi antara instansi dengan masyarakat. Dengan demikian humas 

akan selalu dapat mengetahui latar belakang daripada suatu kebijaksanaan 

dan keputusan yang diambil. ( A. W. Widjaja, 1993:64 – 64 ) 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, 

beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membina hubungan baik antara 

instansi dengan masyarakat antara lain : 

1. Membina pengertian pada khalayak/public terhadap kebijaksanaan 

pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern. 

Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan 

pelayanan informasi. 

2. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan – kegiatan pokok instasi 

pemerintah, terutama yang menyangkut publikasi. 

3. Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat. 

4. mengumpulkan data dan informasi yang dating dari berbagai sumber. 

5. Membentuk produk humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, 

press release, poster, folder, pamphlet, selebaran dan lain – lain. (A.W. 

Widjaja, 1992:65) 

F. Hubungan Media Dengan Publisitas 

Humas perlu menjalin hubungan yang baik dengan media terutama 

dalam menjalankan tugas publisitas. Hal ini tidaka akan terlepas dari 

peran media dalam mempublikasikan program – program lembaga atau 

instansi, serta kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga atau 

instansi tersebut. karena media berita merupakan faktor utama dalam 
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humas, yang mengontrol publisitas melalui saluran – saluran komunikasi 

umum yang amat penting. Hubungan kerja yang baik antara humas 

dengan media akan menjamin pelaksanaan publisitas yang baik. 

Hubungan dengan media (media relations), yang semula merupakan 

hubungan kerja yang sederhana antara petugas hubungan masyarakat 

dengan beberapa rekan redaktur, telah menjadi kompleks, karena 

meningkatnya jumlah media, karena media – media itu juga menjadi 

semakin terspesialisasi, karena persaingan antara media semakin 

meningkat, dan karena publisitas telah berperan lebih penting dalam 

humas. Karena para praktisi humas telah menjadi semakin professional 

dalam pendekatannya kearah publisitas, maka hubungan antara mereka 

dan media telah menjadi semakin menyenangkan (Frazier Moore, 

2005:193) 

Hubungan yang baik dengan pers dapat dibina dengan mengamati 

beberapa prinsip sebagai berikut : 

1. Keterbukaan dan kejujuran harus menjadi asas utama. 

2. Selalu siap menerima pers. 

3. Selalu siapkan diri untuk dikutip dalam berita dan berhati – hatilah 

serta seksamalah apabila membuat peryataan. 

4. Hindari pernyataan off the record, perjelaslah sebagai pernyataan 

“tidak untuk publikasi” 

5. Jangan mendiskriminasikan atau menganakemaskan salah satu media. 

6. Jangan mengeluh karena kesalahan kecil dalam pencetakan. 
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7. Jangan membingungkan reporter, jika anda tidak dapat bicara, 

katakana saja demikian. 

8. Jangan menyalahkan redaktur jika sebuah berita tidak dimuat di surat 

kabar. 

9. Bantulah dengan berita, baik yang buruk maupun yang baik. 

( Frazier Moore, 2005:215 – 216 ) 

G. Press Release 

Press Release adalah segala bentuk informasi yang hendak di 

sampaikan dari instansi kepada pers, biasanya media cetak. 

Editor sebuah majalah atau surat kabar mempunyai criteria yang 

berbeda untuk menerima atau menolak sebuah press release. Editor akan 

melihat siapa pengirim dan catatan mengenai pengirim dalam 

menyampaikan sebuah berita. Apakah pengirim tersebut dapat dipercaya 

(punya kredibilitas), dan apakah berita – berita yang disampaikan cukup 

relevan dengan media tersebut. Selain itu editor juga akan melihat hal – 

hal sebagai berikut : 

1. Judul yang diangkat 

Judul yang diangkat oleh praktisi PR atau humas dalam press 

release tentu tidak harus menjadi judul surat kabar. Judul harus 

menarik perhatian dan mewakili isi berita. 

2. Kalimat Pembuka 

Kalimat pertama dalam tubuh press release sebaiknya memuat 

informasi 5W + 1H, yaitu : 
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Who (siapa) 

What (apa) 

When (kapan) 

Where (dimana) 

Why  (mengapa) 

How (bagaimana)  

3. Akurasi 

Editor umumnya tidak akan mudah percaya begitu saja pada isi 

berita yang disebarkan perusahaan. Editor akan melakukan 

pengecekan apakah isi berita tersebut memberikan data yang dapat 

dipercaya. 

4. Bahasa 

Editor surat kabar biasanya tidak melakukan banyak perubahan, 

karena waktunya sangat terbatas. Yang biasa dilakukan adalah 

pemotongan atas kalimat yang tidak efektif dan isi yang dirasa tidak 

perlu. Editor akan menolak berita yang ditulis dengan bahasa yang 

tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia dengan benar. 

5. Ekslusivitas 

Jika release yang dibuat adalah eksklusif, beritahukan editor agar 

ia tahu bahwa berita itu benar – benar penting. Berita eksklusif 

biasanya diberikan perusahaan kepada satu media saja yang dianggap 

penting dan mempunyai peredaran dan pengaruh luas. 
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6. Relevansi 

Editor akan melihat apakah berita tersebut relevan dengan misi media 

dan kepentingan pembacanya. (Rhenald Kasali, 1994:170 – 171) 

H. Pembentukan Citra 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai oleh humas atau Public Relations. Bagi 

sebuah perusahaan, citra memegang peranan yang sangat penting, karena 

tanpa citra yang baik perusahaan itu akan sulit berkembang. Oleh karena 

itu untuk memperoleh citra yang baik perusahaan harus dapat membina 

hubungan yang baik dengan masyarakat internal maupun eksternal. Ada 

beberapa jenis citra yang dikenal di dalam dunia humas atau Public 

Relations yaitu : 

1. Citra Bayangan (mirror image) 

Yaitu citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar 

terhadap organisasinya. Citra ini sering kali tidaklah tepat, bahkan hanya 

sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, 

pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam 

organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak – pihak luar.  

2. Citra yang Berlaku (current image) 

Yaitu citra atau pandangan yang melekat pada pihak – pihak luar 

mengenai suatu organisasi. 
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3. Citra Harapan (wish image) 

Yaitu suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya 

citra harapan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. 

4. Citra Perusahaan (corporate image) 

Yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan 

citra atas produk dan pelayanannya saja.  

5. Citra Majemuk (multiple image) 

Citra yang menjadi pelengkap dari citra perusahaan. Hal ini sengaja 

diusahakan untuk menunjang dan mempromosikan identitas perusahaan. 

Misalnya adalah logo perusahaan 

Dengan adanya humas dalam pemerintahan maka citra positif, tujuan 

– tujuan dari instansi serta komunikasi dua arah antara instansi dan 

masyarakat dapat tercapai guna membentuk goodwill serta kepercayaan 

dari masyarakat. 
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BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI 

 

A. Sejarah Instansi 

     Kantor Sekretariat Dewan (Setwan)  Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Surakarta berdiri bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Surakarta, kantor Setwan merupakan salah satu 

unsur penting dari DPRD, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga 

ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. Semua penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta di atur dalam Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 10 tahun 2008. Selain itu karena tugas dan 

fungsinya itu harus ada koordinasi antar bagian sehingga dapat menjalankan 

tugas – tugas yang di berikan dengan baik. 

 

B. Lokasi Instansi 

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta 

(Setwan) berada satu lokasi dengan gedung Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Surakarta yang berada di Jalan Adisucipto No. 143 

A, Karangasem Surakarta. 
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C. Logo Instansi 

 

 

 

Logo Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Setwan) Kota 

Surakarta sama dengan logo dari pemerintah kota Surakarta. 

1. Deskripsi Lambang : 

a. Ditengah-tengah perisai terdapat lukisan tugu lilin yang 

berwarna putih perak dan ditengahnya sebilah keris. 

b. Di sebelah kiri-kanan tugu terdapat sebuah jalur mendatar 

berombak yang berwarna putih dan hijau 

c. Di bawah sebelah kanan terdapat sebatang padi berwarna 

kuning emas yang berbuah 16 butir dan keduanya diikat 

oleh sehelai kain “Sidomukti” berwarna emas. 

d. Bingkai luar dan dalam jorong memiliki warna merah 

e. Dasar perisai berwarna hitam dan dasar jorong berwarna 

hijau 
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f. Di sebelah kanan dan kiri terdapat sebuah bintang berwarna 

emas dan bambu runcing yang berwarna putih dan hijau 

g. Di bawah sebelah kiri terdapat sebatang dahan kapas 

berwarna kuning emas yang berdaun, berbunga dan 

berbuah yang masing-masing berjumlah 6. 

2. Makna Dari Lambang: 

a. Lambang yang bewujud perisai sesuai wapenkunde yang 

berbentuk jantung menggambarkan perjuangan dan 

perlindungan. 

b. Kapas dan Padi berarti kebutuhan sandang pangan dan doa 

kemakmuran rakyat. Padi warna keemasan berjumlah 16 

buah yang berarti tanggal 16. Kapas keemasan yang 

berdaun, bunga, dan buah, masing-masing 6 buah berarti 

bulan enam (Juni). 

c. Gambar dalam lingkaran jorong merupakan Surya Sengkala 

Memet , yang dibaca “Rinaras Dadi Terus Manunggal” 

menggambarkan angka tahun 1946. 

1. Busur dan anak panah yang bergerak, berarti “Rinaras” 

berwatak padanan angka 6. 

2. Air berarti “Waudadi” atau “Dadi” padanan angka 4. 

3. Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan 

bentuk lurus berarti “Terus” berwatak padanan 9. 

4. Tugu lilin berarti “Manunggal” memiliki padanan 1.  
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d. Tugu lilin menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan 

bangsa. 

e. Keris ditengah dengan tulisan pamor  “Surakarta” 

melambangkan kebudayaan dan kejayaan. 

f. Panah berarti selalu waspada. 

g. Air mendatar agak berombak menggambarkan Bengawan 

Solo. 

h. Bintang di kanan kiri melukiskan kesejahteraan lahir batin. 

i. Bambu Runcing menggambarkan perjuangan rakyat. 

j. Kain pengikat padi dan kapas bermotif batik “Sidamukti” 

merupakan pengharapan menuju keluhuran. 

k. Warna hijau yang ada dalam lambang berarti hidup. Warna 

lainnya seperti putih, kuning, merah, dan hitam 

menggambarkan beberapa nafsu manusia yang perlu 

dikuasai.  

3. Makna Dari Warna : 

a. Warna hijau berarti hidup.  

b. Warna putih, kuning , merah dan hitam berarti beberapa nafsu 

manusia yang perlu dikuasai 

Arti dan makna lambang tersebut semuanya dapat dirangkai menjadi 

kalimat “Rinaras dadi terus manunggal” atau tahun 1946 
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D. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
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Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Legislasi; 

c. Bagian Keuangan; 

d. Bagian Humas dan Protokol; 

e. Bagian Umum. 

E. Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kota Surakarta 

     Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai beberapa bagian 

yang mempunyai tugas berbeda tiap bagian,  yaitu : 

1. Bagian Legislasi 

     Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, 

penyusunan peraturan, evaluasi dan pelaporan peraturan. 

Bagian Legislasi , membawahkan: 

a. Subbagian Rapat Dan Risalah. 

Subbagian Rapat Dan Risalah mempunyai tugas penyiapan bahan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, 

meliputi : persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan risalah 

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

b. Subbagian Penyusunan Peraturan. 

Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan konsep pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
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penyusunan perundang-undangan, meliputi : menyiapkan bahan 

peraturan per-undang-undangan, menyusun rancangan keputusan 

pimpinan DPRD dan keputusan DPRD serta rancangan peraturan 

daerah inisiatif DPRD dan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum 

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Peraturan  mempunyai tugas 

melakukan penyiapan  penyusunan konsep rencana kerja dan 

penyusunan  evaluasi dan pelaporan peraturan, meliputi : menyiapkan 

bahan-bahan raperda yang akan dilakukan pembahasan dan  

pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum dan pelaporan perda-

perda yang sudah ditetapkan 

       Masing-masing Subbagian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi. 

2. Bagian Keuangan 

      Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan 

anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD. 

Bagian Keuangan ini, membawahkan: 

a. Subbagian  Anggaran. 

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanan dan  
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anggaran, meliputi : penyusunan program kerja, penyusunan anggaran 

dan penyusunan lakip.   

b. Subbagian Perbendaharaan. 

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

perbendaharaan, meliputi : pembayaran keuangan pegawai, pimpinan 

dan anggota DPRD, dan kegiatan operasional Sekretariat Dewan serta 

verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan.  

c. Subbagian Akuntansi. 

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi, meliputi : 

pengendalian keuangan,  dan pembukuan keuangan. 

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

            3.   Bagian Humas Dan Protokol 

     Bagian Humas Dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiap-

an pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas, dokumentasi 

dan protokol , penyerapan aspirasi dari masyarakat dan mendampingi 

perjalanan dinas dari anggota dewan. 

Bagian Humas Dan Protokol, membawahkan: 

a. Subbagian Humas Dan Dokumentasi. 

Subbagian Humas Dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
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humas dan dokumentasi, meliputi: pelaksanaan kegiatan 

kehumasan, hubungan antar lembaga, penyerapan aspirasi 

masyarakat, dokumentasi dan perjalanan dinas. 

b. Subbagian Protokol. 

Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol . 

meliputi : menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan, 

penerimaan tamu dan penyiapan sambutan-sambutan. 

      Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol. 

4.   Bagian umum 

     Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha, Kepegawaian, rumah 

tangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD. 

Bagian Umum, membawahkan: 

a. Subbagian Tata Usaha. 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata 

usaha, meliputi: organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, 

kearsipan dan kepegawaian. 

b. Subbagian Rumah Tangga danPerlengkapan. 

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
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administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, meliputi : 

pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, 

pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, kesehatan dan olah 

raga, dan keamanan lingkungan gedung dan kantor dan analisis 

kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, 

pemeliharaan kendaraan dinas. 

     Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 

Umum. 

F.   Fungsi Sekretariat DPRD Kota Surakarta 

     Untuk menjalankan tugas pokok Sekretariat DPRD mempunyai 

fungsi yaitu : 

l. Bagian Legislasi mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

rapat dan risalah;  

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

penyusunan peraturan; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

evaluasi dan pelaporan peraturan; 

d. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2.   Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

perencanaan dan anggaran;  

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

akuntansi; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang  

perbendaharaan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

humas dan dokumentasi; 

b. penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang  

protokol; 

c. penyiapan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat; 

d. penyiapan administrasi perjalanan dinas; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bagian Umum mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

tata usaha dan Kepegawaian; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

rumah tangga dan perlengkapan; 
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

G. Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta 

     Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris DPRD, Kepala bagian 

dan Kepala Sub Bagian DPRD kota Surakarta selalu berdasarkan atas 

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan yang di 

tetapkan oleh Walikota Surakarta. Selain itu juga harus memperhatikan 

prinsip – prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing. Selain itu di 

butuhkan koordinasi dan singkronisasi secara vertikal maupun 

horizontal baik ke dalam maupun keluar sehingga dapat menjalankan 

tugas – tugas yang diberikan dengan terkoordinasi dan tidak terjadi 

kesalahan. Sekertaris Dewan, setiap kepala bagian maupun kepala sub 

bagian bertanggung jawab kepada atasan dan wajib menyampaikan 

laporan tepat waktunya. Sehingga laporan yang masuk tersebut akan di 

evaluasi untuk dijadikan  bahan petunjuk dalam menjalankan tugas – 

tugas berikutnya. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 

 

A. Keberadaan Penulis Selama Kuliah Kerja Media Di Kantor 

Sektretariat Dewan Kota Surakarta 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media selama kurang lebih 2 

bulan yaitu mulai tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009, 

di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta 

yang beralamat di Jalan Adisucipto No. 143 A, Surakarta. Selama 

melaksanakan magang, Penulis diwajibkan mengikuti peraturan yang 

berlaku di Kantor Sekertariat DPRD Kota Surakarta, dan jam kerja yang 

ditetapkan selama magang, yaitu 5 hari kerja dari hari Senin sampai 

dengan Kamis, pukul 07.00 – 14.00 WIB, untuk hari Jum’at pukul 07.00 – 

11.00 WIB, dan libur pada hari Sabtu dan Minggu. Setiap pagi, penulis 

juga diwajibkan mengikuti apel pagi yang di adakan di halaman Kantor 

Setwan Kota Surakarta, kecuali pada hari Senin karena pegawai di Kantor 

Setwan melaksanakan upacara di Balai Kota dan juga pada hari Jum’at 

karena diadakan senam pagi. Selama melaksanakan magang, penulis di 

tempatkan di bagian Humas dan Protokol dan di bimbing langsung oleh 

Bapak Joko Wiwoho, SH yaitu kepala bagian humas dan protokol. Hal ini 

dimaksudkan agar penulis dapat menerapkan segala ilmu yang telah 

diperoleh di masa perkuliahan sehingga dapat memahami semua tugas dan 

fungsi humas di kantor Sekertariat Dewan (Setwan) Kota Surakarta. 
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Di kantor Setwan Kota Surakarta, ada beberapa tugas rutin yang 

menjadi tanggung jawab penulis, yaitu membantu di Bagian Humas dan 

Protokol, seperti menyusun kliping berita yang berhubungan dengan 

instansi, membuat press release dan masih banyak lagi tugas yang dapat 

dilakukan dengan tujuan untuk membantu memperlancar penulis dalam 

pembuatan Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media. 

B. Fungsi dan Tugas Humas Di Kantor Sekretariat Dewan Kota 

Surakarta 

     Tugas humas di kantor Sekretariat Dewan (Setwan) Kota 

Surakarta adalah menganalisis pendapat masyarakat serta pemberitaan 

yang ada di media massa, koordinasi kehumasan dan hubungan 

masyarakat serta menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga atau 

instansi baik pemerintahan maupun swasta. Dalam menjalankan tugas 

tersebut Humas mempunyai fungsi yaitu : 

a. Pelaksanaan analisis pendapat umum dan mengadakan 

pengumpulan pemberitaan yang ada di media massa 

b. Malaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga lain serta 

media massa terkait. 

c. Pelaksanaan dokumentasi, publikasi serta memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh publik baik publik eksternal maupun 

internal. 

d. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas. 
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e. Menyiapkan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 

publik. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris DPRD 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

C. Kegiatan Humas Di Kantor Sekretariat Dewan (Setwan) kota 

Surakarta 

      Humas di instansi pemerintahan memiliki fungsi dan tugas yang 

hamper sama dengan humas di instansi swasta, hal yang paling 

membedakan antara humas pemerintah dengan swasta adalah sasaran 

publiknya. Humas di instansi pemerintahan lebih kepada menjaga citra 

yang baik di mata masyarakat dan bukan kepada pemegang saham yang 

biasa dilakukan oleh instansi swasta. 

Kegiatan humas dilakukan dalam upaya membentuk citra yang positif 

mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surakarta, 

menciptakan goodwill sehingga memciptakan hubungan yang baik antara 

publik eksternal dan instansi dan menciptakan hubungan kerja yang 

nyaman dan harmonis bagi publik internal. 

1. Kegiatan Internal Humas. 

Dalam rangka menunjang tercapainya fungsi humas secara 

maksimal ada beberapa hal yang rutin dilakukan di antaranya : 

a. Menyusun, menggandakan serta mendistribusikan kliping 

kepada Sekretaris Dewan, Komisi I, Komisi II, Komisi 

III, serta Komisi IV DPRD Kota Surakarta. 
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b. Mengikuti setiap rapat anggota Dewan yang diadakan di 

DPRD Kota Surakarta. 

c. Mengadakan dokumentasi mengenai setiap kegiatan yang 

dilakukan di lingkungan DPRD Kota Surakarta. 

d. Membuat sambutan Pimpinan DPRD untuk rapat atau 

musyawarah. 

e. Menyusun data – data mengenai keputusan dewan. 

2. Kegiatan Eksternal Humas 

Melaksanankan hubungan kerja dengan instansi lain baik swasta 

maupun instansi pemerintahan, baik dalam satu departemen 

maupun diluar departemen serta dengan masyarakat. Dalam rangka 

menciptakan hubungan yang harmonis serta kerjasama yang baik.  

     Kegiatan eksternal humas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta diantaranya adalah : 

a. Mengikuti atau mendampingi kegiatan – kegiatan anggota dewan, 

seperti kunjungan kerja, audiensi, serta rapat – rapat yang 

diadakan. 

b. Menyiapkan serta menyelenggarakan pertemuan dengan instansi 

lain. 

c. Mempersiapkan penerimaan kunjungan dari instansi lain. 

d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan media massa dalam 

rangka memberikan atau menyampaikan informasi mengenai hal – 
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hal yang berhubungan dengan DPRD Kota Surakarta kepada 

masyarakat. 

 

D. Tugas – Tugas Selama Melaksanakan Magang 

      Kegiatan – kegiatan yang dilakukan penulis selama 2 bulan 

melaksanakan Kuliah Kerja Media di Kantor Sektretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dapat dilihat dari uraian berikut 

ini : 

1. Minggu Ke 1  

      Periode tanggal 2 Februari 2009 s/d 6 Februari 2009 

a. Pengenalan organisasi Kantor Sekretariat Dewan serta Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 

b. Membuat kliping Koran Solo Pos edisi 31 Januari, 01 dan 02 

Februari 2009 seputar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta. 

c. Mengikuti public hearing pembahasan raperda pergudangan 

kota Pedaringan Surakarta 

d. Membuat Press release mengenai public hearing raperda 

pergudangan kota Pedaringan Surakarta. 

e. Mencari data mengenai sejarah DPRD kota Surakarta di 

Pemerintahn (Pemkot) dan Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Kota Surakarta. 

f. Membuat Resume tentang sejarah DPRD Kota Surakarta. 
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2. Minggu ke 2 

Periode tanggal 9 Februari 2009 s/d tanggal 13 Februari 2009 

a. Mengikuti Audiensi pembahasan draft Raperda Pendidikan 

dengan anggota komisi IV dan MPPS (Masyarakat Peduli 

Pendidikan Solo. 

b. Mentranslate, meresume serta membuat press release Audiensi 

pembahasan draft raperda pendidikan 

c. Mencari data tentang pemilu legislatif tahun 2004 ke Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta. 

d. Membuat kliping Koran Jawa Pos, Solo Pos serta Suara 

Merdeka edisi 10, 11, 12 dan 13 Februari 2009. 

e. Membuat press release Audiensi komisi IV dengan buruh UD. 

NAGA MAS. 

3. Minggu ke 3 

Periode tanggal 16 Februari 2009 s/d 20 Februari 2009 

a. Mengkliping Koran Jawa Pos, Solo Pos dan Suara Merdeka 

edisi 16 Februari 2009 sampai dengan 20 Februari 2009. 

b. Menyusun file tentang keputusan dewan. 

c. Membuat salinan tentang kedudukan, susunan dan 

keanggotaan DPRD Kota Surakarta. 

4. Minggu ke 4 

Periode tanggal 23 Februari 2009 s/d tanggal 27 Februari 2009 

a. Mengkliping Koran Solo Pos, Jawa Pos, dan Suara Merdeka. 
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b. Menerima kunjungan dari SD Al – Islam ke DPRD Kota 

Surakarta. 

c. Membuat lembaran rekapitulasi kegiatan DPRD Kota Surakarta 

tahun 2004 – 2008. 

5. Minggu ke 5 

Periode tanggal 2 Maret 2009 s/d 6 Maret 2009 

a. Mengkliping Koran 

b. Menerima telepon dari instansi lain. 

6. Minggu ke 6 

Periode tanggal 10 Maret 2009 s/d tanggal 31 Maret 2009 

a. Mengkliping Koran. 

b. Mencari dan melengkapi biodata Anggota DPRD Kota 

Surakarta masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 

untuk selayang pandang. 

c. Menyusun daftar kebutuhan bagian humas dan protokol untuk 

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah ) untuk tahun 2010. 

7. Minggu ke 7 

Periode tanggal 16 Maret 2009 s/d 20 Maret 2009 

a. Mengkliping Koran 

b. Membuat sambutan ketua DPRD Kota Surakarta untuk 

Musyawarah Kota Membangun Surakarta. 

8. Minggu ke 8 

Periode tanggal 23 Maret 2009 s/d tanggal 31 Maret 2009 
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a. Mengkliping Koran 

b. Membuat Salinan Warta Solo untuk Komisi I, Komisi II, 

Komisi III, Komisi IV dan Sekretaris DPRD. 

c. Membuat daftar contact person wartawan yang bertugas 

meliput kegiatan DPRD Kota Surakarta. 

Tugas – tugas tersebut dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Membuat Kliping Koran 

Pembuatan kliping koran yang beredar di Kota Surakarta khususnya 

Solo Pos, Jawa Pos dan Suara Merdeka dilakukan setiap hari, hal ini 

dimaksudkan untuk memberi referensi kepada anggota DPRD Kota 

Surakarta yang mencakup tentang aspirasi, pendapat dan pemberitaan 

yang beredar di masyarakat mengenai DPRD Kota Surakarta pada 

khususnya dan Kota Surakarta pada umumnya sehingga dapat 

menentukan arah dan pengambilan kebijakan atau keputusan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Mengikuti Public Hearing 

Public Hearing atau dengar pendapat ini untuk membahas rancangan 

kebijakan secara bersama sebelum sebuah raperda disahkan menjadi 

perda, dalam hal ini adalah Raperda Pergudangan Kota Pedaringan 

Surakarta. Public hearing ini mengundang beberapa pihak terkait, dan 

mempersilahkan peserta untuk menyampaikan pendapatnya guna 

mencapai kesepakatan bersama tentang raperda yang hendak disahkan, 

agar perda tersebut tidak merugikan salah satu pihak.  
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3. Membuat Press Release 

Pembuatan press release ini bertujuan untuk menyampaikan 

informasi yang hendak disampaikan DPRD Kota Surakarta kepada 

masyarakat kota Surakarta, sehingga masyarakat tahu segala kegiatan 

yang berkaitan dengan DPRD Kota Surakarta 

4. Mencari data dan membuat resume sejarah DPRD kota 

Surakarta serta data tentang pemilu legislatif Kota Surakarta 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejarah DPRD Kota Surakarta 

serta data legislatif guna kepentingan pembuatan selayang pandang 

DPRD Kota Surakarta. 

5. Membuat translate dan resume audiensi Raperda pendidikan 

Pembuatan Translate dan resume ini bertujuan untuk pengumpulan 

arsip kegiatan dewan yang mana nantinya berfungsi dikemudian hari 

apabila rekaman kegiatan ini hilang atau rusak. 

6. Menyusun File Keputusan DPRD Kota Surakarta. 

Penyusunan file ini biasanya berupa raperda yang telah ditetapkan 

menjadi perda dan disusun berdasarkan perda yang paling awal 

disahkan. 

7. Menyusun daftar kebutuhan bagian humas dan protokol untuk 

tahun 2010 

Penyusunan daftar kebutuhan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

segala kebutuhan yang tujuannya untuk memperlancar aktivitas bagian 
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humas dan protokol sehingga dapat memeksimalkan tugas dan 

fungsinya. 

8. Membuat Salinan Warta Solo  

Kegiatan ini bertujuan agar setiap bagian dari DPRD Kota Surakarta 

mendapatkan informasi dari kliping yang telah dibuat. 

9. Membuat Sambutan Ketua DPRD Kota Surakarta 

Pembuatan sambutan ini nantinya akan di bacakan oleh Ketua DPRD 

Kota Surakarta, kegiatan ini juga membuat penulis memahami cara 

membuat sambutan resmi yang benar. 

10. Membuat daftar contact person wartawan yang bertugas 

meliput kegiatan DPRD 

Kegiatan ini untuk mempermudah bagian humas untuk menjalin 

hubungan dengan media, sehingga kegiatan – kegiatan yang 

berhubungan dengan DPRD kota Surakarta dapat dengan mudah 

diberitahukan. 

11. Menerima telephone dari instansi lain. 

Kegiatan ini berupa menerima telephone dari instansi lain lalu 

menyambungkannya ke bagian yang dituju di dalam kantor Setwan. Hal 

ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan eksternal. 

E. Kesulitan dan Cara Mengatasinya 

Dalam pelaksanaan magang sering kali Penulis mengalami kesulitan 

diantaranya : 
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1. Dalam membuat press release masih kurang berbobot. 

2. Kesulitan dalam membuat translate hasil audiensi. 

3. Masih mengalami kebingungan ketika menerima telephone dan 

menyambungkannnya ke bagian lain. 

4. Kebingungan ketika harus menggunakan alat – alat perkantoran 

seperti faximile dan mesin foto copy. 

Namun semua kesulitan tersebut dapat Penulis atasi dengan cara 

selalu bertanya dan berkonsultasi kepada pembimbing serta 

membaca buku – buku referensi agar hasil pekerjaan berikutnya 

lebih baik. 

      Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang berlangsung 

kurang lebih 2 bulan, banyak sekali pelajaran, pengalaman dan 

pengetahuan berharga yang penulis dapatkan. Yang ngantinta dapat 

menjadi masukan serta pengetahuan sehingga dapat membantu penulis 

dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hubungan masyarakat atau humas merupakan salah satu point 

penting bagi sebuah instansi. Tidak hanya instansi swasta saja akan tetapi juga 

instansi pemerintah. Humas di perlukan karena dalam era globalisasi seperti 

sekarang ini sebuah hubungan atau relations antara instansi dengan 

masyarakat sangatlah penting. Maka dari itu demi lancar dan terbina serta 

suksesnya pekerjaan sebuah instansi, di perlukan peran seorang humas. 

Karena semua pekerjaan dapat berhasil dengan baik apabila memeperoleh 

dukungan, good will dari masyarakat. Humas di pemerintahan lebih cenderung 

kepada pelayanan publik, serta menjembatani hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat, swasta serta elemen – elemen kelembagaan lain dan 

bukan salah satu bagian dari marketing yang biasanya dilakukan oleh humas 

instansi swasta. Selama melaksanakan magang di Kantor Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta penulis dapat mengambil 

kesimpulan : 

1. Penerapan tugas – tugas humas yang dilakukan di Kantor 

Setwan pada dasarnya sama dengan ilmu yang telah penulis 

dapatkan selama masa perkuliahan. Sehingga dapat 

digunakan penulis sebagai pengalaman apabila nanti terjun ke 

dunia kerja. 
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2. Pelaksanaan fungsi dan tugas humas yang dijalankan di 

kantor Setwan sudah berjalan dengan baik meskipun baru 

dibentuk pada bulan Januari 2009, meskipun masih ada 

beberapa kekurangan namun itu dapat di benahi sambil 

berjalan, sehingga pekerjaan humas dapat dimaksimalkan. 

B. Saran 

a. Kepada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota 

Surakarta 

1. Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi humas, agar tujuan serta 

penyampaian informasi kepada masyarakat dapat tercapai dengan 

baik. 

2. Melengkapi peralatan kantor, untuk menunjang dan 

memaksimalkan kinerja humas. 

b. Kepada Program Diploma III Program Studi Public Relations Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 

1. Lebih memperbanyak mata kuliah yang bersifat praktek, agar 

mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu yang di dapat. 

2. Sering mengadakan kunjungan kerja ke instansi – instansi lain agar 

mahasiswa mengetahui secara nyata penerapan ilmu yang di 

berikan saat kuliah dan membandingkan dengan keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. 

c. Kepada Panitia Kuliah Kerja Media 2009 
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1. Tidak membatasi peserta KKM untuk menentukan tempat magang 

yang diinginkan. 

2. Menyediakan daftar tempat – tempat magang yang baru, dan bukan 

daftar tempat magang dari tahun sebelumnya. 
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