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MOTTO 

 

 

v Hidup adalah ilmu, setiap detik waktu, jengkal langkah. 

v Maju dengan berani mencoba, dan tak putus asa. 

v Succes is my Riht (Andri Wongso) 

v Kita tak akan pernah tersandung oleh Gunung yang besar,  tetapi 

hanya dengan sebuah batu kecil yang sejenak akan menghentikan 

langkah, dan tak seharusnya menjadi terpuruk dan mati 

karenanya. 

v Azah.. Azah.. Fighting 
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Persembahan 

 

 

Dengan segenap rasa syukur karya, 

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 

v My Parent, thanks for all your love, care, and everything 

v My Sister Ery, I learn many  thing from You, thanks for give the 

best to me, Everything is very mean to me 

v My Sister Emy, Anti, Wahyu, You are the best. 

v To all of my friend who give me spirit to arrange this task, and give 

many colour to my live 

v For Some one who always disturb me with his laugh
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I LATAR BELAKANG 

Humas mempunyai peranan yang penting bagi setiap instansi, organisasi 

ataupun perusahaan, khususnya dalam membentuk, membangun serta 

mempertahankan citra perusahaan. Pada saat ini di Indonesia keberadaan fungsi 

humas sudah mulai dipertimbangkan, sudah banyak perusahaan atau instansi yang 

telah memutuskan untuk memiliki fungsi humas.  

Setiap perusahaan atau instansi memerlukan pengakuan baik dari 

masyarakat, agar segala sesuatu usaha yang dilakukan mendapatkan sebuah 

sambutan yang positif sehingga tujuan dapat tercapai, karena adanya dukungan 

dari stakeholder. Pembentukan  citra positif menjadi salah satu tugas pokok 

bagian humas,  dimana humas harus mampu membentuk, membangun, dan 

mempertahankan citra baik dari perusahaan atau instansi terkait.  

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan menerapkan hukum serta undang-undang yang ada diwilayahnya. Pemerintah 

juga berperan sebagai pelayan masyarakat yang menjalankan tugasnya guna 

membangun kestabilan dan ketahanan wilayahnya agar tercipta masyarakat yang 

adil dan makmur. 

Dalam pelayanannya pemerintah mempunyai kuasa untuk memberikan 

berbagai kebijakan mengenai pengaturan hidup bernegara, dalam pembagian 

wilayah yang terdiri dari masyarakat-masyarakat di berbagai macam daerah yang 

mempunyai banyak perbedaan adat istiadat, kebiasaan, pendidikan, suku, budaya. 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mempunyai letak geografis  5040' 

dan 8030' Lintang Selatan dan antara 108030' dan 111030' Bujur Timur (termasuk 

Pulau Karimunjawa). Luasnya mencapai 32.548,20 km², dan  terdiri atas 29 

Kabupaten dan 6 Kota, secara administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 

terbagi menjadi 545 kecamatan dan 8.490 kelurahan. Ini menunjukan betapa 

luasnya ruang lingkup kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga 
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untuk membangun suatu sinergitas komunikasi yang baik, terjalin dari setiap 

kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, maka Provinsi Jawa Tengah 

membangun suatu badan yang berfungsi sebagai humas Pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah dengan nama  Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan.  

Selaku fasilitator, mediator dan dinamisator Badan Informasi Komunikasi 

dan Kehumasan harus dapat menciptakan suatu jalinan komunikasi dengan publik 

yang mewujudkan saling pengertian kesepahaman, meminimalkan ketidakpastian 

yang sejalan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu yaitu masyarakat Jawa Tengah 

yang informatif, dan komunikatif dalam menghadapi globalisasi teknologi 

komunikasi yang berkembang pesat, demi kemajuan Provinsi Jawa Tengah dan 

terciptanya citra positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan memiliki tugas untuk 

membantu mensukseskan segala kegiatan Gubernur Jawa Tengah dalam masa 

kerjanya. Pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu 

Badan Informasi Komunikasi Kehumasan berperan sebagai fasilitator, mediator, 

serta  dinamisator informasi komunikasi masyarakat kepada pemerintah, dan juga 

pemerintah kepada masyarakat. Agar terjalin sebuah komunikasi yang harmonis 

terjalin dua arah sehingga mampu menghilangkan masyarakat distrust, agar roda 

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Terwujudnya Visi pembangunan 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mandiri, berdaya saing akan tercapai,  karena 

adanya dukungan aktif  positif, demokratis dan aspiratif dari masyarakat serta  

kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan tugasnya.  

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan dibagi menjadi empat 

bidang yaitu: Sekretariat, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi, Media Pendapat Umum. Masing-masing bidang yang ada 

merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda 

tetapi saling mendukung dan melengkapi, dan menjadikan Badan Informasi 

Komunikasi dan Kehumasan sebagai fungsi kehumasan pemerintah yang 

mempunyai peranan yang aktif serta kualitatif dalam menjalankan tugasnya untuk 

membantu mensukseskan Tugas Gubernur. 
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Komunikasi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Komunikasi dan 

Kehumasan merupakan komunikasi yang timbal balik atau dua arah antara 

pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakatnya. Badan Informasi 

komunikasi dan Kehumasan memiliki kaitan erat dalam pembentukan opini 

publik dan perubahan sikap dari masyarkat Jawa Tengah.  

Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini adalah Badan 

Informasi Komunikasi dan Kehumasan harus mampu berkomunikasi dengan baik 

dengan  semua stakeholdernya baik itu komunikasi secara intern antar staf, 

maupun pimpinan terhadap bawahan  yang ada di kantor Badan Informasi 

Komunikasi dan Kehumasan, maupun dengan pihak ekstern kantor Badan 

Informasi Komunikasi Kehumasan yaitu: Instansi pemerintahan lain, Lembaga 

Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, perusahaan, Parpol, dan seluruh 

masyarakat Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia.  

Untuk menjaga hubungan harmonis dengan pihak ektern publik, maka 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan melakukan pengelolaan 

komunikasi yang terjalin dua arah atau timbal balik antara pemerintah dengan 

publiknya. Komunikasi massa biasa terjalin lewat media yang merupakan sebuah 

sarana yang paling efektif untuk berkomunikasi, tetapi komunikasi yang terjalin 

sangatlah rentan dari isu-isu, dan pendapat-pendapat yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan yang sering muncul di publik. 

Pendapat dari individu yang dibiarkan dapat menjadi sebuah bumerang 

bagi instansi, karena pendapat individu yang berasal dari vocal minority bisa 

berkembang, menyebar mempengaruhi publik yang bersifat pasif yang relatif 

memilki jumlah yang besar. Sehingga dapat membahayakan posisi serta citra baik 

dari instansi terkait.  

Media massa terdapat banyak macamnya, seperti media elektronik dan 

media cetak. Media seringkali menjadi sarana pembantu bagi instansi untuk 

mempublikasikan suatu informasi dan segala kebijakan yang ditetapkan kepada 

publik, tetapi kadang kala media bisa menjadi rival, dimana kita ketahui media 

memiliki prinsip bad news is good news.  
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Untuk menjaga hubungan yang baik antara media dan  instansi maka harus 

di sediakan sebuah sarana yang mempermudah media untuk mendapatkan 

informasi yang akurat, sehingga berita yang di tampilkan media merupakan berita 

yang nyata dan tidak menghancurkan cita perusahaan .Dan juga diperlukan 

kegiatan pengelolaan  analisis terhadap media dan pendapat umum untuk lebih 

dapat mengetahui kehendak publik dan media yang bisa menjadi pertimbangan 

dalam menentukan sebuah keputusan dan kebijakan instansi.  

Dengan adanya hubungan komunikasi yang baik dan harmonis terhadap 

semua pihak, dapat mempermudah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan tugasnya serta menerapkan kebijakan baru, sehingga kerja dari 

pemerintahan dapat berjalan dengan  lancar karena semua pihak merasa memiliki 

dan bertanggung jawab atas stabilitas, keamanan, segala sektor perkembangan 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan 

lancar dan semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasilnya. 

Dalam pelaksanaanya penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media di 

kantor Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah. 

Karena penulis ingin mengetahui, mempelajari, dan memahami secara langsung 

kegiatan dari Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki fungsi sebagai humas Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang 

beralamat di Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Lantai 11-12 Gedung Setda Provinsi 

Jawa Tengah 

 

B. TUJUAN 

C. Tujuan Umum  

Kegiatan Kuliah Kerja Media merupakan ketetapan syarat kelulusan 

yang  berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, serta  sebagai pengaplikasian dari ilmu komunikasi terapan 

khususnya tentang kehumasan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 

kedalam dunia kerja nyata yang dapat menjadi pengalaman bagi mahasiswa 

yang akan berguna dimasa depan kelak, serta untuk mendapatkan gelar 

sebagai Ahli Madya  
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D. Tujuan Khusus 

Kuliah Kerja Media menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan 

ilmu kehumasan yang telah didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja 

nyata, sehingga mahasiswa mendapatkan sebuah perbandingan antara teori 

ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan pelaksanaannya, serta menambah 

ilmu dan pengalaman dari mahasiswa yang akan berguna dimasa depan kelak. 

Guna mengetahui fungsi dari Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan 

khususnya dalam pengelolaan analisis media dan pendapat umum yang 

tentunya sangat berpengaruh dalam kegiatan public relations dalam 

pembentukan citra positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. PENGERTIAN HUMAS 

Humas mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga seharusnya bagian 

humas mempunyai kedudukan yang tinggi dalam perusahaan ataupun instansi, 

tetapi di kenyataan yang ada di Indonesia tidak seperti itu, meskipun demikian 

seorang public relation officer di Indonesia selalu memiliki hubungan langsung 

dengan pemilik perusahaan ataupun kepala instansi yang ada.  

Istilah public relations pertama kali lahir di Amerika Serikat, disampaikan 

oleh Thomas Jeferson pada saat kongres tahun 1807. Tetapi banyak yang 

beranggapan bahwa Ivy Lee sebagai penemu public relation karena secara regular 

ia telah menerbitkan sebuah bulletin yang berjudul Public relation di New York 

pada tahun 1921. Disamping itu dia juga terkenal karena jasa-jasanya pada 

perusahaan kereta api Pensylvania Railroad dalam mennghadapi krisis yang 

tejadi. 

Banyak pakar komunikasi mengungkapkan tentang definisi  public relations, 

ini tegantung dari latar belakang, kepentingan, kedudukan, serta tingkat 

intelektualitas. Luasnya definisi tersebut mencerminkan bahwa sebenarnya public 

relation mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup banyak bidang. 

Definisi public relation menurut Frank Jefkin Humas adalah sesuatu yang 

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun 
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keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.1 

Humas atau dikenal juga sebagai public relation sebagai juga diartikan 

sebagai  profesi orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, 

mendidik, meyakinkan meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan 

masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima 

sebuah situasi.2  

Professor Byron Christian mengatakan, bahwa hubungan masyarakat adalah 

suatu usaha yang sadar untuk mempengaruhi orang terutama melalui komunikasi, 

guna berpikir baik terhadap sesuatu organisasi, menghargainya, mendukungnya 

dan ikut simpati bersamanya jika mendapat tantangan dan kesukaran.3 

Sedangkan menurut Rachmadi, pada hakekatnya public relation adalah 

kegiatan komunikasi, kendati agak lain dengan kegiatan komunikasi lainnya, 

karena ciri hakiki dari komunikasi PR adalah two way communication. Arus 

komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam kegiatan PR, sehingga 

terciptanya umpan balik yang merupakan prinsip pokok dalam PR.4 

Public relation adalah satu alat manajemen, dengan itu, perusahaan dapat 
mengevaluasi sikap publik dan mengevaluasi sikap publik dan 
mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur yang menjadi minat atau perhatian 
publik. Kemudian perusahaan dapat melaksanakan program aksi untuk 
memperoleh pemahaman dan penerimaan publik dimasa krisis, program public 
relation dapat menjelaskan, mempertahankan, mempromosikan, atau 
                                                 
1 Frank Jefkins, Public Relations,edisi keempat, Erlangga, Jakarta,1992, hal 9 
2 (www.wikipedia.com:2008) 
3 S.K.Bonar, Hubungan Masyarakat Modern, PT. Bina Aksara, Jakarta,1985, hal 12. 
 
4Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Pengantar Public Relation, PT Remaja 
Rosdakarya,Bandung,2002, hal 11.  
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meungkapkan kebijakan perusahaan kepada khalayak sasaran spesifik, sehingga 
khalayak ini akan memahami sepenuhnya apa yang harus dikatakan perusahaan.5 

Banyak ahli yang mengungkapkan tentang definisi public relation, dan Cyril 

W. Plattes menyebutnya sebagai tanggung jawab dan fungsi manajemen yang 

bertugas: 

1. Menganalisa interes publik dan menetapkan sifat publik  
2. Menentukan dan menerjemahkan kebijaksanaan perusahaan/organisasi 
3. Merumuskan program aksi untuk menciptkan penerimaan dan goodwill 

masyarakat terhadap perusahaan/ organisasi tadi.6 
Setelah mengkaji dari banyak definisi public relation Dr. Rex Harlow dalam 

bukunya berjudul: A Model for Public relations Education for Professional Public 

relations Association (IPRA) 1978, mengatakan bahwa definisi dari public 

relation adalah : 

1. Fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur 
bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 
komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. 

2. Melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/ permasalahan, 
membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini publik. 

3. Mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 
secara efektif. 

4. Bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan 
penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai 
sarana utama.7 

 

B. PROSES HUMAS 

Dalam pelaksanaan proses public relation harus berdasarkan pada suatu 

fakta, bukan sebuah asumsi publik yang tidak dapat diyakini kebenarannya. 

Langkah terbaik dari proses public relation diakhiri dengan sebuah evaluasi yang 

dapat menjadi sebuah acuan untuk pelaksanaan dari program kegiatan yang akan 

                                                 
5 May Lwin dan Jim aichison, Clueless in Public Relation, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2005, 
hal6 
6 Djafar Assegaf, Hubungan Masyarakat dalam Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal 12. 
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datang.Proses public relation dapat dibagi menjadi empat langkah yang biasa 

diakukan dalam proses public relation sebagaimana dikemukakan oleh Cutlip dan 

Center: 

1. Definisikan Permasalahan: Seorang  praktisi public relation harus dapat 
mengenal Simtom dan penyebab dari terjadinya suatu permasalahan. Dalam 
tahap ini seorang praktisi public relation perlu melibatkan diri dalam 
penelitian dan pengumpulan fakta. Selain itu praktisi public relation perlu 
memantau dan membaca terus pengertian,opini, sikap dan perilaku mereka 
yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan tindakan perusahaan. 
Tahap ini merupakan penerapan atau fungsi intelegen perusahaan, dimana 
harus ditentukan  what’s happening now? Perlu diketahui bahwa langkah ini 
dilakukan oleh seorang praktisi public relation dengan cara continue atau 
berkelanjutan dan bukan hanya saat krisis terjadi. 

2. Perencanaan dan program: Pada tahap ini seorang praktisi public relation 
sudah menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap 
dengan langkah-langkah pemecahan dan pencegahan. Langka-langkah itu 
dirumuskan dalam bentuk rencana dan program, termasuk anggarannya. 
Penting bagi seorang praktisi public relation untuk mndapatkan dukungan 
penuh dari pimpinan puncak perusahaan karena besar kemungkinan langkah 
yang diambil akan sangat strategis dan melibatkan keikutsertaan banyak 
bagian. Adakalanya pelaksanaan program itu membutuhkan peranan 
langsung pemegang saham mayoritas. Maka, rencana dan progaram 
sebaiknya berupa konsensus yang disepakati bersama. Tercakup dalam tahap 
ini adalah objective, prosedur dan strategi yang diarahkan pada masing-
masing khalayak sasaran. Tahap ini akan memberikan jawaban atas 
pertanyaan what should we do and why? 

3. Aksi dan komunikasi: Tahap ini merupakan tahapan aksi dan komunikasi 
berdasarkan asumsi pribadi, tetapi hal ini sangat tidak disarankan meskipun 
kadang membawa hasil yang tidak buruk. Karena hal tersebut sangat 
mengadung resiko yang tinggi bagi citra perusahaan. Komunikasi yang 
dilakukan harus dikaitkan dengan objective dan goals yang spesifik. Tahap 
ini menjawab pertanyaan How do we do it and say it? 

4. Evaluasi Program: Untuk mengetahui apakah proses sudah selesai atau 
belum, seorang praktisi public relation perlu melakukan evaluasi atas 
langkah-langkah yang telah diambil. Seperti biasa, selesainya suatu 
permasalahan pasti akan diikuti suatu permasalahan yang baru. Maka tahap 
ini melibatkan pengukuran atas tidakan yang telah dilakukan, Penyesuaian 
dapat dibuat dalam program yang sama, atau setelah suatu masa berakhir. 
Pengukuraan ini menjawab pertanyaan how did we do? 8 
 

                                                                                                                                      
7 Rosady Ruslan, SH, MH, Manajemen PR dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi, PT 

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



 

C. PUBLIK HUMAS 

Publik merupakan target sasaran dari setiap kegiatan public relation, publik 
terseut terdiri dari banyak klasifikasi. Banyak pakar yang mengungkapkan tentang 
definisi publik. Publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada 
sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik 
dapat merupakan group yang kecil yang terdiri dari beberapa orang, juga dapat 
merupakan sekelompok besar dan dapat juga merupakan individu-individu yang 
tersebar dimana-mana. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam 
kelompok besar mempunyai solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak 
terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada dalam suatu tempat atau ruangan dan 
tidak mempunyai hubungan yang langsung.9 
1. Klasifikasi publik dalam public relation, yaitu: 

a. Publik internal dan publik eksternal: publik internal adalah publik yang 
berada di dalam perusahaan. Misalnya, karyawan, satpam, supervisor, 
manager, para pemegang saham. Publik eksternal adalah: mereka yang 
berkepentingan terhadap perusahaan dan berada diluar 
perusahaan.Misalnya, penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, 
dan pers. 

b. Publik Primer, sekunder, dan marjinal: Tidak semua elemen dalam 
stakeholder perlu diperhatikan perusahaan. Perusahaan perlu menyusun 
suatu kerangka prioritas. Yang paling penting disebut publik primer, yang 
kurang penting disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah 
publik marjinal. Urutan-urutan dan prioritas publik setiap perusahaan 
berbeda, sekalipun industrinya sama. Urutan- urutan tersebut juga 
memungkinkan untuk berubah dari tahun-ketahun. 

c. Publik tradisonal dan publik masa depan: karyawan dan konsumen adalah 
publik tradisional, sedangkan mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, 
pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa depan. 

d. Propponent, opponent dan uncommitted: Diantara publik terdapat 
kelompok yang menentang perusahaan (opponent), yang memihak 
perusahaan (propponent), dan ada yang tidak peduli (uncommited). 
Perusahan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan 
jernih melihat permasalahan.  

e. Silent majority dan vocal minority: Dilihat dari aktivitas publik dalam 
mengajukan complaint atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan 
antara yang vocal dan yang silent. Publik penulis di surat kabar umumnya 
adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun 
jumlahnya tak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif 
sehingga tak kelihatan suara atau pendapatnya.10  

                                                                                                                                      
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 16. 
8 Rhenald Kasali, Manajemen Public Relation, Pustaka Utama Grafiti,  Jakarta, 2005, hal 84.  
9 Oemi Abdurrachman, M.A, Dasar-dasar Public Relation, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1995, hal28 
10 Rhenald Kasali, Ibid, hal 11 
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2. Dalam diktat Public relation, lembaga pendidikan Public relation Interstudi 

School of Public relation, terdapat tujuh macam publik yang dapat dibedakan 

dalam ruang lingkup masing-masing dan dilihat dari kepentinganya. Publik 

terebut adalah:  

a. Masayarakat sekitar: Tipe masyarakat didalamnya akan bergantung dari 
usaha yang ada. Misalnya usaha hotel, pasar swalayan, rumah sakit. Untuk 
melakukan sesuatu sebaiknya diawali dari yang terdekat terlebih dahulu. 

b. Karyawan Peusahaan: terdapat banyak ragamnya dapat dilihat dari 
kedudukan, masalah status ekonomi, usia, dan karakteristik demografi. 

c. Pers, radio, televisi:  media komunikasi perusahaan terhadap public. Harus 
disediakan fasilitator penyampaian informasi terhadap publik agar 
komunikasi dapat berlangsung dengan lancar dan dapat membawa 
kebaikan bagi smua pihak. 

d. Konsumen dan pemasok: Pemasok dan konsumen akan tergantung satu 
sama lain, bagi berlangsungnya sebuah perusahaan. 

e. Investor: Hubungan yang baik dengan investor akan membawa 
keuntungan tersendiri bagi perusahaan, dalam bentuk modal pinjaman 
untuk membiayai proyek-proyek besar. 

f. Distributor: merupakan suatu public yang menangani barang-barang 
konsumen dalam partai besar dan hadir diantara produsen dan konsumen. 

g. Pemuka pendapat (opinion leader): Publik yang mengajukan pendapatnya 
yang dapat membantu usaha ataupun merusak.11 

 

D. PERANAN HUMAS 

Secara umum peranan public relation di Indonesia belum mencapai titik 

maksimal, banyak public relation hanya menjalankan sebuah tugas yang diberikan 

oleh atasan tanpa menghiraukan hakikat fungsi program public relation 

sesungguhnya. Public relation banyak dilebur dengan divisi lain antaranya 

marketing, promosi dan lainnya. Menurut Doizer and Broom (1995) peranan 

humas dibagi menjadi empat kategori dalam suatu organisasi, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                 
11 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Ibid, hal 16. 
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1. Expert presciber 

 Sebagai praktisi ahli public relation yang berpengalaman dan memiliki 
kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian 
masalah hubungan dengan publikna (public relationship). Hubungan praktisi 
ahli public relations dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara 
dokter dengan pasienya, sehingga pihak manajemen bertindak pasif untuk 
menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari ahli 
public relation (expert  presciber) yang memiliki pengalaman dan 
ketrampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan  public 
relations  yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. 

2. Communication fasilitator 

 Dalam hal ini, praktisi public relations  bertindak sebagai komunikator atau 
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan 
apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi yang 
bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan kembali keinginan, 
kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan 
komunikasi timbal balik tersebut yang dilaksanakan oleh public relations  
yang bersangkutan dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, 
menghargai dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 

3. Problem solving process fasilisator 

Peranan praktisi public relations  dalam hal proses pemecahan persoalan 
public relations  ini, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu 
pimpinan organisai baik sebagai penasihat (adviser) hingga tindakan 
eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah 
dihadapi secara raional dan professional. Biasanya dalam menghadapi 
sesuatu krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir 
praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai deprtemen dan keahlian dalam 
suatu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang 
tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis teretentu 

4. Communication technician  

Berbeda dengan tiga peranan praktisi public relations  professional 
sebelumnya yang jarang terkait erat dengan fungsi dan manajemen 
organisasi. Sedangkan dalam peranan communication in organization  dan 
system komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian 
atau tingkatan (level), yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun 
media komunikasi dipergunakan dari tingkat pemimpin dengan bawahan 
akanberbeda dari bawahan kepada keatasan. Begitu juga arus dan media 
komunikasi antara satu level, merasa komunikasi antara karyawan satu 
dengan departemen lainya (employee relations and communication media 
model).12 

                                                 
12 Rosady Ruslan, Ibid, hal 20 
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E. TUJUAN HUMAS 

  Tujuan mendasar dari kegiatan humas adalah penciptaan pemahaman. 

Setiap praktisi humas berkewajiban menjadikan khalayak organisasinya 

memahami produk atau kehadiran organisasi secara keseluruhan 13  

  Dengan kata lain praktisi humas tidak dibebani tugas untuk menjadikan 

semua khalayak yang ada untuk menyukai dan mencintai perusahaan serta produk 

yang dibuatnya. Yang terpenting adalah masyarakat telah memahami tentang 

kondisi perusahaan sebenar-benarnya, meskipun tanpa harus menyukai 

perusahaan ataupun produknya, dari hal tersebut fungsi humas telah berperan aktif 

dan tujuannya secara umum telah tercapai. 

  Tujuan public relation sebagai bagian struktural tidak dapat lepas dari 

tujuan organisasi. Menrut Oxley, tujuan public relation jelas dan mutlak memberi 

sumbangan pada objektif organisasi secara keseluruhan.14 

  Pada prinsipnya Humas memiliki tujuan untuk mengembangkan goodwill 

dan memperoleh opini publik yang positif, terciptanya kesepemahaman untuk 

mengurangi segala kecurigaan, menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan 

yang harmonis dengan berbagai publik dalam mencapai tujuan bersama.  

 

F. HUMAS PEMERINTAH 

Keberadaan humas pemerintah merupakan suatu keharusan, baik secara 

fungsional maupun operasional yang sangat berperan dalam pembentukan citra 

positif pemerintah, dalam fungsinya sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator 

                                                 
13 Frank Jefkins, Ibid, hal 51 
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hubungan pemerintah dengan publiknya. Humas Pemerintah mempunyai banyak 

peran serta fungsi yang harus dilakukan antara lain: 

1. Berperan dalam melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai pihak 
terkait, yang berasal dari  pihak internal pemerintah maupun eksternal 
pemerintah  yaitu publik, Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik. 

2. Humas Pemerintah harus berperan proaktif dalam menjembatani 
kepentingan pemerintah yang berhubungan dengan banyak pihak, secara 
internal dan eksternal. Sehingga segala program kegiatan yang dilaksanakan 
dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga sebagai fasilitator serta 
mediator instansi dengan publiknya, guna menampung aspirasi dari 
masyarakat. 

3. Komunikasi yang baik yang terjalin antara pemerintah dan public dapat 
berjalan dengan baik apabila informasi hasil pembangunan dan kebijakan 
pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga komunikasi masyarakat 
yang telah ada di tiap daerah. Sehingga dapat mengurangi rasa ketidak 
percayaan public terhadap pemerintah. 

4. Menjalin kerjasama dalam upaya mewujudkan program-program pemerintah 
agar mencapai suatu titik keberhasilan yang diharapkan. 

5. Membentuk citra positif pemerintah yang mampu membentuk dukungan 
publik terhadap pemerintah dengan  itikad baik, saling pengertian, saling 
mempercayai, menghargai dan toleransi antara pemerintah dengan publik 
yang sangat berpengaruh bagi kelancaran jalannya pemerintahan.15 
Menurut Dimock dan Koening (1987), pada umumnya tugas-tugas dari 

pihak/ humas  instansi atau lembaga pemerintah antara lain: 

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 
pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh 
pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. 

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak 
masyarakat dalam partisipsinya atau ikut serta pelaksanaan program 
pembangunan diberbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, politik serta 
menjaga stabilitas dan keamanan nasional. 

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang 
bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas 
serta kewajibannya masing-masing.16 

Petugas humas – profesional harus masuk dalam kriteria berikut ini: 

1. Memahami tugas dan fungsi humas maupun tugas fungsi bidang lain. 
                                                                                                                                      
14 Yosal Iriantara, Manjemen Strategis Public Relation, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 56. 
15 Ilse Yuwati, PPeerraann  HHuummaass  ddaallaamm  PPeemmbbaanngguunnaann  CCiittrraa  DDaaeerraahh Semarang 2008, Hal 16. 
16 Rosady Ruslan, Ibid, hal 324 
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2. Memiliki kemauan dan kemampuan sebagai seorang generalis yang bisa 
berkoordinasi dan berkomunikasi adaptif dengan siapapun, baik dengan 
lingkungan internal maupun eksternal 

3. Pahami teknis dan cara berkomunikasi yang benar dan baik 
4. Memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas humas dalam 

membangun citra positif organisasi dan meraih simpati serta partisipasi publik 
untuk membesarkan dan memajukan organisasi 

5. Berpandangan dan berwawasan luas kedepan, responsif terhadap 
perkembangan situasi maupun kondisi internal dan eksternal 

6. Memahami visi, misi, kebijakan, strategi, arah, tujuan dan program kerja 
organisasi.17 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   di bidang kehumasan : 

1. Pelayanan informasi  yang bersifat kebijakan/ strategis yang beresiko politis 
dan punya dampak negatif terhadap stabilitas pemerintah, pembangunan, 
layanan kepada masyarakat langsung oleh gubernur, wakil gubernur atau 
melalui BIKK Provinsi  Jawa Tengah. 

2. Layanan informasi yang bersifat teknis dan tidak mengandung resiko politis 
atau dampak negatif lainnya dapat dilaksanakan langsung oleh SKPD Provinsi 
Jawa Tengah atau dapat berkoordinasi/ berkonsultasi dengan BIKK Provinsi 
Jawa Tengah.18 

Hubungan masyarakat dengan pemerintah 

Secara mendasar, hubungan kepentingan pemerintah dengan publik 

sebetulnya adalah hubungan pertanggung jawaban. Sebelum pertanggung jawaban 

tersebut dilakukan, pemerintah harus mampu meyakinkan publik terhadap 

efektivitas setiap kebijakannya. Pada tahap ini, proses peyakinan bahkan bukan 

sekadar terhadap publik yang menjalankan aktivitas pemerintahan, tapi melainkan 

terhadap seluruh publik yang berkaitan dengan pemerintahannya, baik publik 

secara internal maupun ekternal.  

 

 

 

                                                 
17 Ilse Yuwati,  Ilse Yuwati, Ibid, hal26. 
18 Ilse Yuwati,  Ilse Yuwati, Ibid, hal34. 
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G. MEDIA ALAT HUMAS 

 Untuk dapat melaksanakan tugasnya humas memiliki media yang dapat 

berfungsi sebagai alat untuk mempublikasikan suatu informasi atau berita yang 

perlu diketahui oleh publik, media tersebut dapat bersifat internal maupun 

eksternal, beberapa media pokok humas adalah:  

1. Media pers: Media ini terdiri dari berbagai macam koran yang beredar di 
masyarakat secara umum, baik yang berskala regional maupun nasional atau 
bahkan internasional; koran-koran gratis; majalah-majalah yang diterbitkan 
secara umum maupun hanya dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu; 
buku-buku petunjuk khusus; buku-buku tahunan dan laporan-laporan tahunan 
dari berbagai lembaga yang sengaja dipublikasikan untuk umum. 

2. Audio-visual: Media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau bisa juga film-
film dokumenter. 

3. Radio: kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari yang berskala lokal, 
nasional hingga internasional baik yang dipancarkan secara luas maupun yang 
dikemas secara khusus. 

4. Televisi: Tidak hanya televisi lokal tetapi juga sampai tingkat internasional. 
5. Pameran(exhibihition): dalam melaksanakan suatu program atau kampanye 

humas para praktisi humas juga sering memanfaatkan pameran.. Misalnya, 
pameran perdagangan luar negri, pameran yang diselenggarakan khusus untuk 
memperkenalakan suatu produk baru. 

6. Bahan-bahan cetakan (printed material): berbagai macam bahan cetakan yang 
bersifat mendidik, informatif, dan menghibur yang disebarkan dalam berbagai 
bentuk guna mencapai tujuan humas, seperti: leaflet, brosur. 

7. Penerbitan buku khusus (sponsored books): Isi buku bermacam-macam 
misalnya saja mengenai seluk-beluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai 
cara penggunaan produk-produknya atau juga mengenai keterangan tentang 
berbagai aspek yang berkenaan dengan produk atau organisasi itu sendiri.  

8. Surat langsung (direct mail): Media ini lazim digunakan sebagai alat 
penyampai pesan kehumasan. Surat tidk hanya ditujukan kepada tokoh atau 
pribadi tertentu saja, tapi juga karena berbagai macam lembaga yang 
sekiranya relevan, atau untuk dipajang ditempat-tempat umum. 

9. Pemberian sponsor (sponsorship): Suatu organisasi atau perusahaan bisa pula 
menjalankan kegiatan humasnya melalui penyediaan dana atau dukungan 
tertentu atas penyelenggaraan suatu acara seni, olah raga, ekspedisi, beasiswa 
universitas, sumbangan amal, dan sebagainya. Kegiatan penyediaan sponsor 
ini juga sering dilakukan dalam rangka melancarkan suatu iklan atau 
mendukung usaha-usaha pemasaran. Dalam setiap sponsor selalu terkandung 
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elemen humas, karena disitu terdapat niat baik organisasi yang 
memberikannya. 

10. Jurnal organisasi (house journal): Istilah jurnal internal memiliki bermaca-
macam padanan, dari jurnal internal, buletin terbatas, sampai koran 
perusahaan. Ada dua macam jurnal yakni: jurnal yang seratus persen bersifat 
internal, baik berupa paparan berita atau siaran berita (news letter) majalah, 
koran terbatas yang hanya dibagikan kepada para pegawai, para pimpinan, 
pemegang saham, para anggota, dan para pelanggan; jurnal eksternal yaitu 
suatu terbitan yang tidak hanya ditujukan orang dalam, tapi lebih ditujukan 
kepada pihak-pihak luar mulai dari para distributor, pemakai, konsumen atau 
para pencipta pendapat umum. Jurnal ini sudah sering dikutip oleh media 
massa sehingga fungsinya sebagai penyebar pesan humas lebih efektif. 

11. Ciri khas (house style) dan identitas perusahaan, bentuknya bisa bermacam-
macam, tergantung pada bentuk dan karakter organisasinya. Ciri khas 
organisasi atau identitas perusahaan ini sengaja diciptakan untuk 
mengingatkan khalayak atas keberadaan dari organisasi yang bersangkutan. 
Maskapai-maskapai penerbangan selalu memilih warna cat dan hiasan 
pesawat yang khas sehingga memudahkan untuk mengingat dan 
mengasosiasikan simbol-simbol pada maskapai itu sendiri.19 
 

H. PENGELOLAAN MEDIA PENDAPAT UMUM 

Media mempunyai peranan yanng penting dalam pembentukan pendapat 

umum, karena media dianggap sebagai sumber berita yang mengungkapkan 

sebuah kebenaran. Sehingga pengelolaan tentang berita yang ada di media 

khususnya media cetak sangat diperhatikan oleh setiap instansi atau perusahaan. 

Dari berita yang diterbitkan  oleh koran harian, sampai sebuah surat pembaca 

yang ditujukan kepada instansi terkait. 

Media cetak memiliki berbagai macam jenis karakteristik dan ciri-ciri 

tersendiri dalam menyajikan berita untuk mengungkapkan kebenaran. Untuk 

mengenal karakteristik tersebut perlu dilakukan sebuah analisis berita. 

Karakteristik dari berita yang ada di media cetak haruslah memiliki judul yang 

menarik, sehingga akan menjadikan penasaran bagi setiap orang yang akan 
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membacanya. Berita yang baik juga harus memiliki gaya bahasa yang singkat 

padat dan jelas juga memenuhi 5W+1H (What, who, Whwn, where, Why,How). 

Kegiatan Analisis Media sangatlah penting bagi sebuah instansi atau 

perusahaan karena: 

1.   Untuk mengetahui berita yang muncul 

Dengan mengetahui berita yang ada di media tentang perusahaan atau 

instansi terkait, akan sangat membantu perusahaan atau instansi tersebut 

untuk mengetahui posisinya dimata publik, dan para kompetitornya. 

Sehingga, diharapkan tidak akan salah langkah dalam mengambil suatu 

keputusan, kebijakan dan semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

2. Untuk mengetahui trend/arah berita ke depan 

Dapat memperkirakan apa yang akan terjadi, media dapat menjadi sebuah 

indikator suatu keadaan yang akan terjadi. Ini dapat diambil dari surat 

pembaca, artikel yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi terkait, 

sehingga dapat diketahui tentang opini dan tanggapan dari apa yang telah 

ditentukan. 

3. Untuk “membaca” agenda media 

Guna mengetahui maksud dari tulisan yang telah dibuat media, sehingga 

dapat membuat berbagai langkah tindakan pencegahan, maupun penanganan 

secara dini terhadap suatu masalah.  

4. Untuk beri masukan pimpinan sebagai dasar ambil keputusan. 

                                                                                                                                      
19 Frank Jefkins, Ibid, hal 61 
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Memberikan pandangan terhadap pimpinan tentang apa yang telah tersebar 

di media, sehingga tidak akan salah dalam pengambilan sebuah keputusan 

karena telah mendapatkan tuntunan arah langkah yang akan dituju. 

Pendapat umum tidak dapat dipisahkan dari media massa, karena media 

massa selalu dianggap sebagai pembentuk pendapat umum. Dan pendapat umum 

di negara-negara demokrasi memiliki kekuatan yang besar, dan sangat bepengaruh 

bagi citra perusahaan atau instansi.  

Menurut S.K. Bonar pendapat umum adalah pendapat yang dapat berubah-

ubah dan dinamis. Perubahan-perubahan itu terjadi karena pengaruh-pengaruh 

yang banyak atas suatu obyek.20 

 Pendapat umum atau yang juga disebut opini publik juga diartikan sebagai 

kumpulan pendapat individu terhadap masalah terentu yang mempengaruhi suatu 

kelompok orang-orang (masyarakat)21 

Pendapat umum terdiri dari dua kata yaitu pendapat dan umum, dari segi 

ini pendapat umum harus terdiri dari tiga unsur yaitu: 

1. Pendapat yang dimaksud haruslah dinyatakan secara umum. 

2. Pendapat harus mengenai masalah-masalah umum. 

3. Pendapat tersebut dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat dan tidak boleh 

hanya sekelompok kecil saja.22 

Pendapat individu bila dibiarkan berkembang dapat menjadi sebuah pendapat 

umum dengan melalui beberapa tahapan. Dari publik minoritas yang bersifat 

                                                 
20 S.K. Bonar. Ibid, hal 28 
21 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Ibid, hal 104 
22 Dha’far Assegaf, Ibid,  hal 48  
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vokal dapat mempengaruhi publik mayoritas yang bersifat pasif. Proses 

terbentuknya pendapat umum adalah : 

1. Sejumlah orang melihat suatu masalah sebagai suatu problema dan 

memutuskan untuk memecahkan masalah tadi. Maka berusaha untuk 

menyelidiki dan mencari jalan untuk memecahkan masalah itu. 

2. Beberapa pilihan cara dan usaha memecahkan masalah itu diperoleh dan 

diperdebatkan secara matang. 

3. Suatu kebijakan untuk memecahkan masalah yang sudah ditemukan dan 

disetujui, dan sejak itu maka diusahakan menyadarkan masyarakat terhadap 

kebijaksanaan yang diambil. 

4. Kemudian dirumuskanlah program aksi dan tindakan-tindakan, yang sudah 

merupakan pemecahan atas masalah tadi.  

Pendapat umum yang tidak diperhatikan dan diberikan klarifikasi dengan baik 

akan menjadi bumerang bagi instansi pemerintah sendiri. Yang dapat 

memperburuk citra positif yang telah lama dibangun. Berikut ini beberapa fungsi 

pengelolaan pendapat umum: 

1. Untuk mengarahkan pendapat umum 

Mengarahkan pendapat yang salah, sehingga dapat menyatukan pandangan 

sehingga tidak akan tercipta ketidakpercayaan yang akan menghambat 

pencapaian tujuan. 

2. Untuk meluruskan berita yang salah. 

Mengklarifikasi tentang berita yang salah yang dapat membahayakan nama 

baik dari perusahaan atau instansi. 
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3. Untuk menjelaskan masalah yang belum jelas. 

Guna menciptakan sebuah kesepemahaman, sehingga akan menghilangkan 

rasa ketidakpercayaan.  

4. Untuk menjawab pertanyaan publik 

Sebagai sarana untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada 

public, agar tercipta rasa saling percaya, menghargai dan menghormati demi 

tercapainya tujuan bersama.  

5. Untuk menyeimbangkan berita yang timpang. 

Guna memberikan informasi yang paling akurat, sehingga terbangun 

sebuah rasa kepercayaan. Mengingat terlalu besarnya pengaruh analisis media 

dan pendapat umum, maka banyak cara atau langkah-langkah yang dilakukan 

suatu instansi atau perusahaan untuk mengelola pendapat umum. Langkah-

langkah pengelolaan analisis media dan pendapat umum sabagai berikut: 

a) Identifikasi berita 

Pengumpulan fakta (kegiatan fact finding) sebelum dilakukannya 

planning, communicating, dan evaluating), dan pendapat dari berita yang 

telah ada di media cetak, berita dikliping, dianalisa apakah berita tersebut 

termasuk dalam berita positif, negative atau netral bagi posisi dan citra 

perusahaan atau instansi, kemudian dibuat sebuah resume. Resume akan 

menjadi bacaan dari kepada atasan yang tentunya memiliki mobilitas yang 

tinggi, sehingga akan memudahkanya untuk mengakses berita terkini yang 

berkaitan dengan perusahaan atau instansi. Sehingga diharapkan tidak 

akan salah langkah dalam penentuan keputusan atau kebijakan. Setelah 
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berita atau opini  tersebut dianalisa berdasarkan tipe berita, berita yang 

netral akan menjadi sebuah informasi yang hanya untuk diketahui, berita 

positif akan menjadi sebuah motivator untuk melakukan suatu program 

atau kegiatan yang lebih baik lagi,  dan berita negative akan lebih ditindak 

lanjuti. Berita tersebut akan dianalisa tentang seberapa dalam berita/opini 

tersebut mempengaruhi instansi, dan seberapa luas efek dari tersebarnya 

berita tersebut bagi instansi. 

b) Koordinasi dengan lembaga terkait 

Setelah diketahui dampak dari berita yang ada maka akan, akan 

diklarifikasikan dan ditindak lanjuti oleh bidang atau lembaga yang 

berkompeten untuk menangani. 

c) Formulasikan informasi yang akan diberikan ke media 

Melihat kekuatan media yang sangat besar dalam pembentukan 

sebuah opini publik, maka klarifikasi dilakukan melalui media massa, agar 

informasi yang disampaikan dapat dikonsumsi langsung oleh khalayak. 

d) Format informasi dalam bentuk “berita jadi” sesuai karakteristik berita 

media 

Dalam pembuatan informasi untuk klarifikasi dari berita, atau opini 

negatif haruslah disesuaikan dengan media yang dipilih, karena media 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga memiliki target yang 

berbeda-beda pula. Klarifikasi tersebut dapat berupa pembentukan press 

realease, surat tanggapan yang dibuat instansi atau perusahaan yang 
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dimuat di media massa, maupun sebuah diskusi kaum intelek dengan 

instansi atau perusahaan .  

 Manfaat dari pengelolaan analisis media dan pendapat umum adalah 

terbentuknya sebuah persepsi yang sama antara pemerintah dan masyarakat, 

sehingga terjalin kerjasama dan persepsi yang sama antara pemerintah dengan 

kalangan intelektual/ pakar yang ada didalam masyarakat. Opini yang negatif 

yang tumbuh dimasyarakat berubah menjadi sebuah opini positif, bahkan menjadi 

sebuah dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya. 

Ternetralisirnya berita negatif yang diekspos oleh media, sehingga membentuk 

pendapat umum yang benar dan objektif serta tersajinya bahan sebagai masukan 

kepada pimpinan. 

 Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, kaum intelek dan 

masyarakat  akan membangun jalinan kerjsama dan persepsi dalam 

menyelesaikan masalah yang krusial dan aktual yang berkembang saat itu. 

Sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan tercipta iklim yang 

kondusif. 
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BAB III 

DESKRIPSI INSTANSI 

 

 

A. SEJARAH BERDIRINYA BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN 

KEHUMASAN 

Pada era globalisasi serta perkembangan teknologi dan komunikasi saat 

ini, good image bagi  pemerintah sangatlah penting guna membangun  

kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. 

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan good image  di lingkungan 

pemerintahan, antara lain adalah pengelolaan sistem komunikasi, informasi dan 

kehumasan yang baik serta terdapat suatu badan yang berfungsi sebagai 

fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan kemampuan masyarakat 

dalam mencerna, memilah dan memilih produk informasi yang benar dan 

obyektif, sehingga masyarakat mampu memberikan respon yang baik terhadap 

berbagai kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.  

Fungsi sosialisasi dan pengkomunikasian kebijaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan menjadi sangat penting, agar masyarakat dapat memahami, 

menyadari peran dan fungsinya, serta turut memberikan pemikiran positif dan 

berpartisipasi aktif bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemajuan teknologi komunikasi dan elektronika pada era globalisasi telah 

berkembang dengan pesat dan berdampak pada perubahan peradaban dan  

kehidupan masyarakat. Perkembangan ini membuat masyarakat menjadi lebih  

maju dan reaktif karena sarana yang menunjang komunikasi tersebut menjadi 

lebih mudah.  

Tuntutan demokrasi, kebebasan pers, penegakan hukum dan hak asasi 

manusia telah menjadi sebuah kebutuhan pada kehidupan sosial, politik ekonomi, 

dunia usaha, pendidikan, pola-pola hubungan perorangan, organisasi 

kemasyarakatan, termasuk penerangan dan media massa.  
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Globalisasi informasi yang didukung sarana dan prasarana informasi dan 

komunikasi yang serba canggih, saat ini bebas merambah keseluruh penjuru dunia 

tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Konsekuensi untuk menghadapi era 

globalisasi, adalah perlunya penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, untuk 

merubah pola pikir, pola sikap dan perilaku hidup emosional subyektif, tradisional 

dan konsumtif, menjadi rasional dan obyektif, adaptatif terhadap perubahan dan 

produktif . 

Membangun masyarakat yang komunikatif dan informatif menjadi 

fenonema penting dan menentukan dalam era globalisasi, dengan berpijak pada 

empat kriteria terhadap penyebaran gagasan yang menyangkut pemikiran inovatif 

dalam memperkenalkan berbagai jenis dan pola operasional teknologi baru 

informasi dan komunikasi yang bermanfaat bagi pembangunan yaitu : 

1. Tahap menyadarkan ( awareness stage)  

2. Tahap menyampaikan Informasi (information stage)  

3. Tahap mencoba menerapkan gagasan (trial stage)  

4. Tahap menentukan sikap menerima atau menolak (adaption stage) 

 Bertitik tolak dari kriteria tersebut diatas, aparatur pemerintah harus 

mampu bersikap selektif dalam memilah dan memilih teknologi dan materi 

informasi yang cocok dan tepat bagi tingkat kemampuan dan kepentingan 

masyarakat. 

Untuk memfasilitasi kemudahan dan kelancaran akses masyarakat 

terhadap berbagai jenis teknologi dan materi informasi yang dibutuhkannya, maka 

fungsi dan peran Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa 

Tengah sangat diperlukan sebagai pengolah, fasilitator, mediator dan motifator 

bagi tumbuhnya dinamika kehidupan masyarakat Jawa Tengah  yang demokratis 

dan aspiratif, untuk mendorong terwujudnya situasi dan kondisi Propinsi Jawa 

Tengah yang tetap dinamis tetapi kondusif, dengan berupaya mempertahankan 

nilai etika dan moral serta kepribadian bangsa Indonesia .  
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B. VISI DAN MISI BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN 

KEHUMASAN PROVINSI JAWA TENGAH 

1. VISI 

Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang informatif dan komunikatif . 

Penjelasan Makna Visi: 

Masyarakat Jawa Tengah yang Informatif dan Komunikatif 

mengandung arti  suatu kondisi masyarakat yang menyadari arti penting 

informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk membangun interaksi positif 

dalam rangka mencapai kemajuan Jawa Tengah. Dalam kondisi tersebut 

masyarakat Jawa Tengah diharapkan akan terbuka dalam memberikan 

informasi, mampu mengakses semua informasi serta mampu mengolah 

informasi  secara baik.   

Sesuai dengan konsep Good Governance, suatu kepemerintahan yang 

baik akan terwujud jika dapat dibangun  tiga pilar utama dari Good 

Governance, yaitu adanya akuntabilitas, adanya transparansi serta adanya 

partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha. Melalui ketiga pilar utama 

tersebut, diharapkan suatu pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. 

Guna mendorong terwujudnya suatu kepemerintahan yang baik 

tersebut, masyarakat yang informatif dan komunikatif menjadi suatu kondisi 

yang sangat dibutuhkan. Melalui masyarakat yang informatif dan komunikatif, 

partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Jawa Tengah akan dapat 

diserap dan transparansi pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik lagi. 

Informatif mengandung arti baik pemerintah, masyarakat maupun 

dunia usaha memiliki sistem informasi yang memadai sehingga dapat 

menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan relevan. Komunikatif 

mengandung arti adanya interaksi antar elemen yaitu antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha. Dengan interaksi tersebut terjalin suatu 

hubungan yang transparan dan harmonis. 
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2. MISI 

a. Mengembangkan aparatur pemerintah yang profesional dalam mengelola 

informasi. 

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan 

komunikasi. 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi dan komunikasi 

Penjelasan Makna Misi : 

Guna mewujudkan suatu kondisi "Masyarakat Jawa Tengah yang 

informatif dan komunikatif", maka akan dilakukan beberapa misi seperti 

tersebut di atas. 

Misi Pertama yaitu mengembangkan aparatur pemerintah yang 

profesional dalam mengelola informasi. Misi ini merupakan pengembangan 

kualitas SDM para aparatur pemerintah baik aparatur BIKK maupun aparatur 

Pemerintah Propinsi lainnya, di bidang informasi.  

Melalui aparatur yang profesional di bidang informasi, diharapkan dalam 

pengelolaan data dan informasi, khususnya di lingkungan Pemerintah Propinsi 

dapat dilakukan secara baik, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih 

akurat, lengkap dan relevan. Selain itu para aparat memiliki kemampuan 

mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada pihak lain  (baik sesama 

aparatur maupun dengan masyarakat) yang membutuhkan.  

Misi Kedua mengandung arti  suatu pemberdayaan masyarakat, baik 

masyarakat umum maupun dari kalangan dunia usaha, dalam mengelola data 

dan informasi serta mengkomunikasikannya. Dalam masyarakat saat ini sering 

terjadi suatu distorsi informasi, atau kondisi pengolahan data yang bias dari 

kondisi sesungguhnya. Proses pengolahan data menjadi informasi di 

masyarakat dilakukan secara tidak tepat sehingga menimbulkan suatu 

perbedaan persepsi yang dapat menghambat lajunya pembangunan. Kondisi 

ini harus dihadapi dengan memberdayakan masyarakat dalam mengelola data 

dan informasi. Selain itu diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk 

memberikan informasi  kepada pemerintah agar aspirasi dan permasalahannya 

dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. 
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Misi ketiga merupakan pengembangan  suatu  sistem informasi yang 

dapat mendukung terwujudnya  masyarakat Jawa Tengah yang Informatif dan 

Komunikatif. Suatu transfers informasi baik sesama aparat pemerintah 

maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha membutuhkan 

suatu sarana  yang memadai. Untuk itu pengembangan suatu  sistem informasi 

yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi suatu hal yang 

penting. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mendukung 

terjadinya komunikasi yang baik antara elemen negara tersebut, sehingga 

peluang ini harus dimanfaatkan guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah 

yang Informatif dan Komunikatif tersebut. 

 

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN PROVINSI 

JAWA TENGAH 

1. Kedudukan 

Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Daerah di bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan yang 

dipimpin oleh seorang kepala Gunernur melalui Sekretaris Daerah 

2. Tugas Pokok 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tuigas pokok 

membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang 

Informasi Komunikasi dan Kehumasan. 

3. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Informasi Komunikasi dan 

Kehumasan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Informasi 

Komunikasi dan Kehumasan.Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Informasi, Komunikasi 

dan kehumasan. 

b. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan. 
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c. Pelaksanaan penyelenggaraan hubungan dan komunikasi timbal balik 

antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah, lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah lainya, masyarakat 

umum di Daerah serta lembaga-lembaga tertentu di luar negeri. 

d. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan informasi 

media dan pengelolaan pendapat umum serta eveluasi perkembanganya. 

e. Pelakanaan penyelenggaraan pelayanan informasi, komunikasi dan 

kehumasan bagi Pemerintah daerah, Lembaga Pemerintah, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah lainya, organisasi 

kemasyarakatan dan masyarakat umum di daerah serta lembaga-lembaga 

tertentu di luar negeri melalui berbagai media. 

f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penerbitan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

g. Pelaksanaan penyelengaraan urusan program, kepegawaian, keuangan, 

hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum 

dan perlengkapan. 
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4. Struktur organisasi  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN     

 

       

     (Perda Jateng No.8/2001) 

a. Susunan Organisasi badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan terdiri 

dari: 

1)  Kepala Badan 

2)  Sekretariat, membawahkan : 

a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Umum 

3) Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahkan: 

a) Sub Bagian Hubungan Lembag Pemerintah. 

b) Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan 

c) Sub Bidang Hubungan Luar Negeri 

 
KEPALA BADAN 

 

SUB. BAGIAN 
UMUM 

 
SEKRETARIAT 

BIDANG HUBUNGAN 
ANTAR LEMBAGA 

SUB. BAGIAN 
KEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB. BAGIAN 
PROGRAM , 

EVALUASI, DAN 
LAPORAN 

BIDANG ANALISIS 
MEDIA DAN 

PENDAPAT UMUM 

BIDANG 
PELAYANAN 

INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN LEMBAGA 

PEMERINTAH 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN 
ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN 

LUAR NEGERI 

SUB BIDANG 
 ANALISIS MEDIA 

SUB BIDANG 
DOKUMENTASI DAN 

PERPUSTAKAAN 

SUB BIDANG 
 ANALISIS  

PENDAPAT UMUM 

SUB BIDANG 
PENERBITAN DAN 

DISTRIBUSI 
 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 
INFORMASI 
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4) Bidang Media dan Pendapat Umum, membawahkan : 

a)  Sub Bidang Analisis media 

b)  Sub Bidang Pengelolaan Pendapat Umum 

5) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, membawahkan : 

a) Sub Bidang Pelayanan Informasi 

b) Sub Bidang Penerbitan dan Distribusi 

c) Sub Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan 

6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalamberbagai kelompok esuai dengan bidang keahlian 

gan ketrampilanya. 

b.  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada I, dipimpin oleh seorang 

Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala  

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan. 

c. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada I, masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan Informasi Keomunikasi dan Kehumasan. 

d. Sub Bagian-sub Bagian sebagaimana dimaksud I, masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dan Bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

e. Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada I, masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional 

Senior sebagai Ketua Kelompok dan Bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. 

5. Tugas Pokok Masing-masing Bidang 

a. Kepala Badan 

    Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan 

b.  Sekretariat  

 Sekretariat mempunyai tugas pokok Menyiapkan Bahan Kebijakan 

Teknis, Rencana dan Program, Pengelolaan Sistem Informasi, Evaluasi 
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dan Pelaporan bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, serta 

Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, 

Pelaksanaan dan Pelayanan Teknis Urusan Perpustakaan, Hukum, 

Organisasi dan Tata Laksana, Rumah Tangga dan Perlengkapan di 

Lingkungan   Badan. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai           

fungsi : 

1) Penyiapan bahan Kebijakan teknis bidang Informasi, Komunikasi dan 

Kehumasan. 

2) Penyiapan bahan rencana dan program bidang Informasi, Komunikasi 

dan Kehumasan. 

3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan Administrasi bidang 

Kepegawaian dan Keuangan dilingkungan Badan. 

4) Penyiapan bahan Pelaksanaan dan Pelayanan urusan Hukum, 

Organisasi dan Tatalaksana Perpustakaan, Umum dan Perlengkapan 

dilingkungan Badan. 

5) Penyiapan bahan pengelolaan sisten informasi bidang Informasi, 

Komunikasi dan Kehumasan. 

6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi, 

Komunikasi dan Kehumasan. 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga 

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana dan program,  pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

bidang Hubungan Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan 

Luar Negeri . 

Hubungan Antar Lembaga mempunyai tujuan khusus dalam tiap 

proyek kerjanya adalah untuk merencanakan, melaksanakan, 

mensosialisasikan tentang segala hal yang  berkaitan dengan Pemerintahan 

Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat Jawa Tengah baik itu berupa 
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Kebijakan, Keputusan, ataupun sebuah sosialisasi program untuk 

mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah agar memiliki kualitas hidup 

yang baik. Menyediakan Informasi yang terkini yang terjadi di seluruh 

penjuru yang ada di Provinsi Jawa Tengah melalui pengelolaan 

Newsroom. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Hubungan Antar 

Lembaga mempunyai fungsi  : 

1) Penyiapan bahan rencana dan program bidang Hubungan Antar 

Lembaga. 

2) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

Hubungan Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan 

Hubungan Luar Negeri. 

3)  Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis Bidang Hubungan 

Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Hubungan Luar 

Negeri. 

4) Penyiapan bahan fasilitasi bidang Hubungan Lembaga Pemerintah, 

Organisasi Kemasyarakatan dan Hubungan Luar Negeri. 

5) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Hubungan  

Lembaga   Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Hubungan 

Luar Negeri. 

6) Penyusunan bahan pelaporan bidang Hubungan Antar  Lembaga. 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

d. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi : 

1) Sub Bidang Hubungan Lembaga pemerintah 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kegiatan, pelaksanaan administrasi dan tekinis, fasilitasi, pemantauan 

dan evaluasi serta pelaporan bidang Hubungan Lembaga Pemerintah 

(HLP). 

Fungsi bidang Hubungan Lembaga Pemerintah adalah 

melaksanakan menyelenggarakan hubungan dan komunikasi timbal 

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



 

balik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pemerintah daerah lainnya. 

Bentuk kegiatan dan Uraian tugas bidang Hubungan Lembaga 

Pemerintah (HLP), yaitu : 

a) Melaksanakan Koordinasi, fasilitasi, deseminasi informasi, 

kerjasama dengan instansi secara vertikal dan horizontal 

b) Kegiatan Jateng Newsroom 

c) Bekerjasama dengan kontributor Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 

dan Badan / Dinas / Kantor Provinsi Jawa Tengah dalam 

penyebarluasan  berita / informasi melalui jaringan  internet 

d) Rapat Koordinasi Daerah ( Rakorda ) Infokom se Jawa Tengah (1 

kali) 

e) Pertemuan Kehumasan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ( 1 kali ) 

f) Kegiatan Raker Mitra Praja Utama Bidang Informatika ( 1 kali ) 

2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kegiatan, pelaksanaan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan 

dan evaluasi serta pelaporan bidang Hubungan Organisasi 

Kemasyarakatan (HOK). 

Fungsi dari Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan 

(HOK) adalah : Melaksanakan dan menyelenggarakan fasilitas 

hubungan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan komunikasi 

timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. 

Bentuk kegiatan dan Uraian tugas bidang Hubungan Organisasi 

Kemasyarakatan (HOK), yaitu : 

1) Mencermati perkembangan isue aktual yang berkaitan dengan 

Organisasi Kemasyarakatan /Lembaga Swadana Masyarakat 

(LSM). 

2) Menyusun usulan pemecahan prediksi dan antisipasi persoalan 

Organisasi Kemasyarakat /Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) 

3) Menyusun Program kerja dalam rangka fasilitasi bahaya narkoba 
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dalam upaya P4GN 

4) Memfasilitasi KAPA dan KAMA Narkoba 

5) Memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan LKM 

6) Melaksanakan kerjasama siaran pembangunan dengan TVRI 

3) Sub Bidang Hubungan Luar Negeri 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang Hubungan Luar 

Negeri (HLN). 

Bentuk kegiatan dan Uraian tugas bidang Hubungan Luar Negeri 

(HLN), yaitu : 

a) Mengikuti rapat tentang kunjungan delegasi Jawa Tengah ke Luar 

Negeri, dengan penyiapan bahan informasi yang dibawa, 

penugasan wartawan yang mengikuti kunjungan / pendampingan 

gubernur / wakil gubernur ke Luar Negeri. 

b) Menyediakan bahan dan editing buku “TTI of Central Java 

Province” (Trade Tourism and Investment) 

c) Menyediakan bahan informasi untuk tamu Luar Negeri. 

d) Menyiapkan naskah/menterjemahkan sambutan gubernur dalam 

bahasa Inggris. 

e) Melaksanakan kegiatan Press Tour. 

4)  Bidang Media dan Pendapat Umum 

  Bidang Media dan pendapat Umum mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana dan program, pelaporan bidang Media dan 

Pendapat Umum, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, 

fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang Analisis Media, Pengelolaan 

Pendapat Umum.  

  Tujuan khusus dari program kerja Media Pendapat Umum adalah 

untuk menkontrol media massa agar mampu menjadi media komunikasi 

pemerintah kepada masyarakat Jawa Tengah. Serta menjadi pemilah 

tentang pendapat umum yang sekiranya dapat berpengaruh pada 
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pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Yang dapat di deteksi berdasarkan 

dari kedalaman berita mempengaruhi pemerintahan provinsi Jawa 

Tengah dan luasnya dampak berita.  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Media 

dan Pendapat Umum mempunyai fungsi  : 

a. Penyiapan bahan rencana dan program bidang Media dan Pendapat 

Umum. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

Analisis Media, Pengelolaan Pendapat Umum. 

c.  Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang 

Analisis Media, Pengelolaan Pendapat Umum. 

d.  Penyiapan bahan fasilitasi bidang Analisis Media, Pengelolaan 

Pendapat Umum. 

e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Analisis Media, 

Pengelolaan Pendapat Umum. 

f. Penyusunan bahan pelaporan bidang Media, Pengelolaan Pendapat 

Umum. 

g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

5) Bidang Media dan Pendapat umum, membawahi : 

 a )  Sub Bidang Analisis Media 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana program, 

pelaporan Bidang Media dan Pendapat Umum, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan tekinis, fasilitasi, pemantauan dan 

evaluasi bidang Analisis Media. 

Bentuk kegiatan dan Uraian tugas bidang Analisis Media, yaitu: 

(1) Melaksanakan penyusunan program kerja, evaluasi dan 

pelaporan Sub   Bidang Analisis Media. 

(2) Melaksanakan analisis berita media. 

(3) Menyusun Ringkasan Berita. 

(4) Menyusun Jurnal Mingguan Berita. 

(5) Membuat rekapitulasi bahan laporan bulanan hasil Jurnal 
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Analisis Berita Media sesuai klasifikasi dan kelompok. 

(6) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan cheking lapangan 

pengumpulan data dan bahan untuk membuat press release. 

(7) Membuat pres release penjelasan/klarifikasi/pelurusan berita 

media. 

(8) Membuat laporan bulanan realisasi Ringkasan Berita Media 

yang menonjol dan krusial. 

(9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 b)  Sub Bidang Pengelolaan Pendapat Umum 

Mempunyai tugas menyediakan bahan-bahan rencana dan 

program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi teknis, fasilitasi, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pengelolaan 

Pendapat Umum. 

Bentuk kegiatan dan Uraian tugas bidang Pengelolaan Pendapat 

Umum yaitu:  

(1) Menyusun rencana program kerja, evaluasi dan program Sub 

Bidang Pengelolaan Pendapat Umum. 

(2) Melaksanakan analisis pendapat umum. 

(3) Mengevaluasi dan membuat resume pendapat umum yang 

menonjol dan krusial. 

(4) Membuat Jurnal Mingguan Analisis Pendapat Umum. 

(5) Menyelenggarakan diskusi atas permasalahan yang krusial. 

(6) Memantau dan monitoring pendapat umum yang disampaikan 

melalui forum-forum seminar, lokakarya, diskusi dan 

demonstrasi. 

(7) Menyelenggarakan pemetaan pendapat umum. 

(8) Membuat rekapitulasi bahan laporan bulanan. 

(9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 

Pimpinan 
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6.  Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi  

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaporan bidang 

Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, pelaksanaan, pelayanan 

administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang 

pelayanan informasi penerbitan dan distribusi dari media yang 

diproduksi Badan Informasi Komunikasi dan kehumasan kepada 

stakeholder, dokumentasi dari setiap agenda kegiatan Gubernur dan 

perpustakaan yang menyimpan banyak file yang berkaitan dengan 

pemerintahan Provinsi Jawa Tengah,  serta naskah pidato dan ceramah 

resmi pimpinan Propinsi Jawa Tengah . 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi  mempunyai Fungsi : 

a. Penyiapan bahan rencana dan program bidang Pelayanan Informasi 

Dan Dokumentasi. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang 

Pelayanan Informasi Penerbitan dan Distribusi, Dokumentasi dan 

Perpustakaan. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang 

Pelayananan  Informasi Penerbitan dan Distribusi, Dokumentasi 

dan Perpustakaan. 

d. Penyiapan bahan fasilitasi bidang Pelayananan  Informasi 

Penerbitan dan Distribusi, Dokumentasi dan Perpustakaan. 

e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Pelayananan  

Informasi Penerbitan dan Distribusi, Dokumentasi dan 

Perpustakaan. 

f. Pelaksanaan teknis penyiapan bahan Pidato dan Ceramah Resmi 

Pimpinan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah 

g. Penyiapan bahan pelaporan Bidang Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, membawahi : 

1).  Sub Bidang Pelayanan Informasi 

 Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan, 

pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan 

evaluasi bidang Pelayanan Informasi serta naskah pidato dan 

ceramah resmi Pimpinan Provinsi Jawa Tengah. 

 Bentuk kegiatan dan rincian tugas Sub bidang Pelayanan 

Informasi, sebagai berikut : 

a) Dialog Interaktif melalui Media Elektronik. 

  Merupakan kegiatan Talk Show di Radio dan TV untuk 

menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini 

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pendapat atau 

pertanyaan dan dialog secara langsung dengan menggunakan line 

telepon yang telah disediakan. 

  Adapun tugas yang dilaksanakan oleh sub bidang 

pelayanan informasi adalah koordinasi dengan surat perintah 

gubernur  untuk konfirmasi waktu yang berkaitan dengan 

ketersediaan waktu narasumber utama gubernur/wakil 

gubernur/sekda, koordinasi dengan pimpinan Radio/TV sesuai 

kebutuhan topik, jadwal, pemotretan, merekam, dan mencatat 

seluruh materi dialog termasuk materi tanya jawab. 

b) Produksi dan Penayangan Spot 

Merupakan inventarisasi dan penentuan topik spot. 

penyiaran atau penayangan materi spot layanan masyarakat 

melalui Radio dan Televisi, menyaksikan, merekam dan 

mencatat permasalahan- permasalahan yang mengemuka 

dikemukakan oleh masyarakat. 

 sebagai contoh : pembuatan materi spot untuk pilgub 2008 

dengan menggunakan wajah dan nyanyian Didi Kempot dengan 
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mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk menyukseskan Pilgub 

dan memberikan hak pilih suaranya dalam pemilihan gubernur 

tahun 2008 siarkan di radio- radio se Jawa Tengah. 

c) Konferensi Pers  

  Dengan memahami program pembangunan Jawa Tengah, 

memonitor perkembangan arah kebijakan Gubernur, berita media 

massa dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait sebagai 

landasan latar belakang penetuaan topik konferensi pers, 

menyusun alternatif topik dan jadwal konferensi pers sebagai 

penjabaran pelaksanaan baik dalam rangka sosialisasi kebijakan 

atau program pembangunan maupun memberikan pelurusan 

pencerahan yang benar terhadap berita-berita menonjol dimedia 

massa yang mengarah negatif atau mendiskreditkan pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah mencatat dan mendokumentasikan seluruh 

proses dan hasil pelaksanaan konferensi pers. 

d) Peliputan Wartawan 

   Menflat jadwal kegiatan gubernur dan wagub maupun 

sekda untuk dibuat daftar prioritas yang perlu diliput wartawan 

untuk diekspos media massa. Berkoordinasi dengan instansi atau 

lembaga terkait, penyelenggara kegiatan yang akan diberikan 

pada wartawan. Membuat konsep alternative wartawan media 

massa yang akan di undang untuk meliput, mencatat dan 

mendokumentasi seluruh proses dan hasil pelaksanaan liputan. 

e) Blow Up foto turn/Fix Standing. 

  Menyeleksi foto-foto hasil liputan kegiatan gubernur dan 

wakil gubernur yang layak untuk diblow up. Mengkoordinasikan 

pelaksanaan pemasangan/penggantian foto blow up pada turn dan 

fix standing yang ada sesuai rencana yang telah dijadwalkan, 

sekaligus perawatan turn dan fix standing. Mengkoordinasikan 

pelaksanaan hunting pemotretan langsung untuk mendapatkan 

foto-foto yang belum dimiliki dari berbagai sektor seperti : agro 
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wisata alam, industri unggulan, wisata budaya dan wisata religi 

yang strategi dan perlu di ekspos atau di sosialisasikan untuk 

menarik wisatawan dan investor.   

f) Jawa Tengah Online. 

 Memberikan informasi tentang kebijakan dan hasil 

pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada 

badan/dinas/kantor/instansi serta kabupaten/kota se Jawa Tengah. 

Mendayagunakan internet dalam pencarian bahan pembuatan 

sambutan, dengan membuka alamat website 

www.jawatengah.go.id, e-mail: 

pressrelease_bikk@jawatengah.go.id guna percepatan 

penyampaian pemberian press release atau berita ke kantor-

kantor media cetak/media elektronik. 

2).  Sub bidang penerbitan dan Distribusi 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang penerbitan dan 

distribusi. 

Bentuk kegiatan dan rincian tugas dari Sub Bidang Penerbitan 

dan  Distribusi adalah : 

a) Konseptor Sambutan  

 Kegiatan penyusunan naskah sambutan Gubernur yaitu 

dengan tersedianya naskah sambutan untuk disampaikan dalam 

berbagai forum dalam rangka menyampaikan informasi tentang 

kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh sub bidang 

ini adalah mengendalikan penyusunan naskah sambutan, 

makalah, keynote speaker gubernur dan wakil gubernur Jawa 

Tengah dengan melakukan koordinasi dengan staf ahli atau 

instansi yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pencarian 
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bahan penyusunan naskah sambutan, makalah ataupun keynote 

speaker. 

    Mekanisme konsep sambutan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Kolom Khusus 

           Menyusun naskah kolom khusus dengan mengangkat tema 

aktual yang sedang berkembang dimasyarakat atau hal-hal yang 

dipandang khusus untuk disosialisasikan.  

c)  Pengelolaan Rubrik 

   Menyusun naskah rubrik dengan mengangkat tema aktual 

yang sedang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan 

bahasa percakapan yang lugas dan jelas sehingga layak untuk di 

jual. Melakukan koordinasi dengan instansi tekins terkait, untuk 

memperkaya dan mempertajam penyusunan naskah rubrik ke 

media massa yang bersangkutan, seperti : wawasan satu bulan 

empat kali, meteor satu bulan empat kali dan suara merdeka satu 

bulan dua kali minimal enam halaman. 

d)  Agendaris dan perhimpunan Naskah. 

          Mengelompokkan sambutan, makalah, keynote speaker 

menurut bidang kesejahteraan rakyat atau pemerintah, ekonomi 

dan pembangunan. Mendokumentasi sambutan, makalah, keynote 

Permohonan  
Sambutan 

Gubernur
/ wagub/  

Sekda 

Bikk 
 (Dipilah) 

Sambutan 
 Gubernur 

Sambutan 
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speaker, dialog interaktif, rubrik kedalam bentuk buku himpunan. 

Kemudian dicetak dalam bentuk buku himpunan. 

e)  Pembuatan Tabloid Eksekutif 

Pembuatan Majalah atau Tabloid Eksekutif yang terbit setiap 

satu bulan sekali dan diedarkan di kalangan dinas pemerintah. 

3) Sub Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja 

pelaksanaan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang dokumentasi dan perpustakaan. 

  Bentuk kegiatan dan rincian tugas sub bidang dokumentasi dan 

perpustakaan yaitu : 

a) Mengatur acara dan liputan 

Mencari informasi acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, 

Pimpinan Pemerintah Provinsi dan lainnya melalui surat perintah 

gubernur, ajudan gubernur/wakil gubernur/sekda, hasil rapat, 

permohonan sambutan, bagian protokol setda, rumah dinas 

gubernur/wakil gubernur, mengatur petugas liputan dengan 

menyiapkan material liputan yang berupa kaset video, kaset 

rekaman, film dan baterainya. 

b)   Mengelola Dokumentasi Foto atau Album 

Mendokumentasikan foto hasil liputan kedalam album 

dengan membuat keterangan foto-foto hasil liputan yang berada 

dalam album kemudian mendokumentasikan negativ film hasil 

liputan kedalam tempat khusus di perpustakaan. 

c)   Mengelola Editing  

Mengedit hasil liputan pejabat Pemerintah 

Provinsi/Gubernur/Setda. Mendokumentasikan hasil editing menjadi 

kepingan VCD dan DVD kemudian diserahkan ke pengelola 

perpustakaan. 
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d)   Perpustakaan 

Mengkoordinir seluruh pelaksana penataan kembali sekaligus 

memberdayakan perpustakaan, membaca koran dan menandai berita 

yang berkaitan dengan kegiatan gubernur, pemerintah provinsi Jawa 

Tengah ataupun yang terdapat rubrik buatan BIKK sendiri untuk 

dikliping 

 

D.  DASAR HUKUM 

Secara hirearkis aturan-aturan yang mendasari pengelolaan Informasi, 

Komunikasi dan Kehumasan yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

2.  Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan  

Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Dewan  Pers. 

4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah. 

7. Kepmenpan Nomor : 117/KEP/M.PAN/10/2003 tentang Jabatan Fungsional 

Pranata Humas dan Angka Kreditnya. 

8. Kepmendagri nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara 

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan APBD. 

9. Inmendagri nomor : 4 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD. 
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Dalam rangka menjabarkan aturan perundangan tersebut, telah dirumuskan 

untuk lingkup Jawa Tengah, sejumlah peraturan baik berbentuk Peraturan Daerah, 

Keputusan Gubernur dan Surat Gubernur, yang dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok,  Fungsi dan Sususan Organisasi Badan-Badan Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. Keputusan Gubernur Nomor : 41 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan 

Propinsi Jawa Tengah. 

GAMBARAN FUNGSI 

BADAN INFORMASI KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

 

A. TEMPAT PELAKSANAAN 

Kegiatan kuliah kerja media dilaksAnakan di Kantor Badan Informasi 

Komunikasi dan Kehumasan yang beralamat di Jalan Pahlawan NO.9 Lantai 11-

12 Semarang – 50243.  Karena penulis ingin mengetahui, mempelajari dan 

memahami tentang fungsi kehumasan pada kantor pemerintahan provinsi Jawa 

Tengah.  

Kegiatan kuliah kerja media dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu tanggal 

4 Februari-30 April dengan cara di rolling setiap bulannya di bidang-bidang yang 

berbeda-beda agar pengalaman kerja yang didapatkan semakin banyak dan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya. 

 

B. PELAKSANAAN 

Selama mengikuti kegiatan kuliah kerja media penulis berada di kantor 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan, yang dibagi menjadi tiga bidang 

yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Media Pendapat 

Umum, dan Bidang Hubungan Antar Lembaga. Untuk mendapatkan pengalaman 

yang lebih, maka penulis mengikuti setiap bidang yang ada, Karena setiap bidang 

yang ada dikantor Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan ini satu sama 
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lainya saling terkait dan saling mendukung dalam fungsinya sebagai humas 

pemerintah.  

 

C. KEGIATAN KULIAH KERJA MEDIA 

1. Kegiatan yang dilakukan 

a Dalam satu bulan pertama penulis mengikuti kegiatan yang ada di bidang 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Pada bidang ini Penulis mengikuti 

banyak agenda kegiatan seperti:  

1) Mengikuti kegiatan liputan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari 

tiga orang yang telah memiliki tugas  masing masing sebagai: 

kameramen, fotografer dan sebagai perekam serta koordinator. Tim 

liputan ini bertugas untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang 

dilakukan Gubernur, ataupun yang mewakili kegiatanya. 

2)  Dialog Interaktif yang di adakan Badan Informasi Komunikasi dan 

Kehumasan, dialog dilakukan secara periodik setiap bulanya, dengan 

mengundang beberapa pakar yang berkompeten di bidangnya untuk 

menjadi nara sumber dari dialog yang  temanya telah ditentukan oleh 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan. Dialog tersebut 

biasanya akan dipublikasikan oleh media massa yang ada  seperti 

radio, dan televisi, agar publik bisa melakukan dialog interaktif dengan 

pemerintah melalui media elektronik yang ada di Jawa Tengah. Media 

yang sering digunakan adalah Radio Republik Indonesia.   
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3) Mempelajari proses editing dengan menggunakan program Adobe 

Premiere 6.5, disini penulis belajar untuk mengedit hasil rekaman 

liputan kegiatan Gubernur di sebuah agenda acara, dengan cara 

memotong disetiap potongan gambar, menyesuaikan dengan audionya, 

memberikan efek transisi dan merander.  

4) Mengagendakan dokumentasi foto Gubernur Jawa Tengah 

memberikan narasi bardasarkan kegiatan dan waktu pelaksanaan 

kedalam sebuah album kenangan, yang nantinya akan dijadikan sebuah 

kenangan sebagai tanda terimakasih kepada Gubernur atas jasa dalam 

masa jabatanya. 

5) Membuat laporan dinas atas agenda kegiatan yang telah dilakukan. 

Setelah melakukan sebuah kegiatan atau perjalanan dinas diwajibkan 

untuk membuat sebuah laporan dinas yang akan menjadi sebuah 

pertanggung jawaban terhadap pimpinan atas tugas yang telah 

dilaksanakan. Disini penulis mencoba untuk membuat sebuah laporan 

dinas dengan bimbingan dari staf humas yang bertugas.  

6) Penulis juga berkomunikasi dan bertanya kepada pegawai yang ada 

untuk mendapatkan pengetahuan dan melengkapi data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir. 

b. Pada bulan kedua penulis mempelajari tentang humas pemerintah melalui 

bidang Media Pendapat Umum. Disini penulis mempunyai beberapa 

agenda kegiatan yaitu:  
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1) Bagian Media Pendapat Umum memiliki Sub bidang tentang Analisis 

media yang memiliki tugas untuk mengkliping setiap berita yang 

bersangkutan dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Untuk 

diringkas dan diserahkan kepada Gubernur, Sekda, setiap Bidang yang 

ada di BIKK. Kliping berasal dari sepuluh surat kabar harian yang ada 

di Jawa Tengah.  Dan kemudian akan dianalisis tentang seberapa luas 

effek dari berita, serta sberapa dalam pengaruh dari berita ini bagi 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bila berita dikategorikan kedalam 

berita yang perlu di berikan tanggapan maka berita akan diproses dan 

akan diberikan kejelasan kepada semua pihak yang terkait, agar tidak 

menimbulkan dampak yang semakin memperburuk citra dan 

kedudukan pemerintahan.  

2) Mempelajari pembuatan sambutan Gubenur Jawa Tengah melalui data 

yang telah ada, baik itu berupa buku yang merupakan kumpulan dari 

Pidato Gubernur yang terdahulu maupun dari soft file yang telah 

tersedia, juga yang berasal dari banyak power point bahan untuk 

diskusi dan seminar yang telah ada.Dalam sambutan harus terdapat 

tiga unsur yaitu: pandangan secara umum tentang tema dari kegiatan 

yang akan dihadiri, tantangan yang kedepan, serta harapan kedepan 

pemerintahan yang disesuaikan  dengan  tema acara acara yang 

dihadiri. 

3) Mempelajari prosesi dari acara diskusi formal yang diadakan BIKK 

melalui Sub Bidang Analisis Pendapat Umum yang banyak 
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menganalisis tentang pendapat umum. Diskusi banyak mengjadirkan 

narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Dan juga 

banyak mengundang peserta yang berasal dari LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat), Mahasiswa, Wartawan dengan cara mengikuti 

acara diskusi  dan ikut serta  dalam tim sukses pelaksanaan diskusi,  

4) mempelajari pengelolaan surat masuk dan keluar yang ada di bidang 

Media Pendapat Umum, surat dapat berupa surat undangan, nota dinas 

yang akan diajukan kepada atasan. 

5) Mempelajari tentang pembuatan analisis pendapat umum dengan cara 

bertanya kepada pembimbing,  dan melihat dari data yang telah ada 

untuk menjadi acuan dan kemudian mencoba untuk membuatnya. 

6) Belajar untuk menyusun Surat Pertanggung Jawaban atas acara dialog 

yang telah dilakukan. 

7) Belajar untuk menyusun arsip yang berupa materi diskusi untuk 

diserahkan kepada atasan dan dijadikan arsip. Dari semua materi 

diskusi yang berasal semua nara sumber yang telah dihadirkan akan 

dijadikan satu dengan sebuah tatanan yang rapi.  

8) Mempelajari tentang peranan humas pemerintah melalui 

berkomunikasi dengan staf yang ada dan dengan mempelajari data-

data yang telah ada untuk menambah pengetahuan dan melengkapi 

data dalam pembuatan Tugas Akhir.  

c. Pada bulan ketiga penulis mempelajari, serta memahami kegiatan yang ada 

di Bidang Hubungan Antar Lembaga disini penulis mempelajari tentang: 
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1) Pembuatan berita yang berasal dari kontributor daerah dan dilakukan 

pengeditan kemudian akan dimasukan ke Website Pemerintah Provinsi 

dengan alamat www.jawatengah.go.id. Berita yang disajikan adalah 

berita yang up to date  yang memiliki kaitan dengan pemerintahan 

provinsi Jawa Tengah. Penggunaan website ini sekaligus menjadi 

seuah cara pemerintah untuk mensosialisasikan internet kepada 

masyarakan dan juga untuk lebih mengakarabkan kalangan 

pemerintahan dengan Internet atau yang disebut dengan e-goverment. 

2) Belajar untuk Menscan dengan program OmniPage SE.2.0 naskah 

berita dari kontributor daerah, kemudian mengolahnya untuk kemudian 

dimasukan ke web. 

3) Mempelajari pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari 

Bagian HAL. Dalam penyusunanny RKA akan mencakup segala 

program kerja yang akan dilakukan oleh bidang Hubungan Antar 

Lembaga dengan sebuah anggaran yang disusun untuk diajukan 

kepada atasan untuk menyetujuiperogram kerja tersebut. 

4) Mempelajari Proposal suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Subid Hubungan Lembaga Pemerintah. 

5) Mentranslate bahan text dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk 

dijadikan bahan pembuatan buku Tourism Trade Investement Jawa 

Tengah yang merupakan sebuah program dari Bidang Hubungan luar 

negeri. Jadi badan Informasi Komnikasi dan Kehumasan juga memiliki 

fungsi untuk membangun citra positif dengan luar negri. 
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6) Mempelajari pointer Sambutan Gubernur dalam bahasa Inggris, yang 

berasal dari data yang telah ada dan dengan bimbingan staf yang 

mengelola pembuatan pointer tersebut. 

7) Mengikuti agenda kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Hubungan 

Lembaga Pemerintah, yang mengadakan sebuah lokakarya yang 

dihadiri oleh para pegawai infokom yang berasal dari setiap kabupaten 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya diadakan di Hotel 

Pandanaran dengan Tema Merajut Kembali Sinergitas Informasi 

Publik melelui Website Pemeintah, yang mengundang narasumber 

yang berkompeten dibidangnya. 

8) Mencoba membuat berita dari kegiatan lokakarya yang diadakan badan 

Informasi Komunikasi dan Kehumasan yang bekerjasama dengan 

Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi dari Yogyakarta, 

dengan Tema Merajut Kembali Sinergitas Informasi Publik melelui 

Website Pemeintah. yang telah di upload di www.jawatengah.go.id 

9) Mempelajari bahan-bahan yang telah ada dan banyak bertanya kepada 

para staf tentang  hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan 

utnuk menambah pemngetahuan dan melengkapi data dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

 

D. KENDALA SELAMA MENGIKUTI KULIAH KEJA MEDIA 

Pada awalnya penulis kurang berpengalaman dalam dunia kerja khususnya 

pada instansi pemerintahan. Penulis belum tahu akan bidang-bidang serta program 
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kerja yang ada di Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan. Penulis merasa 

masih perlu banyak belajar akan peranan dan fungsi akan badan kehumasan 

pemerintah.  

 

E. CARA YANG DIHADAPI UNTUK MENGHADAPI KENDALA  

Untuk menghadapi kendala penulis banyak mempelajari file-file yang telah 

ada, baik yang berbentuk soft file ataupun hard file. Selain itu penulis juga banyak 

melakukan komunikasi dengan staf yang ada, pembinaan yang baik serta 

mendidik yang diberikan oleh staf sangat bermanfaat bagi penulis untuk 

menambah wawasan serta melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan 

Tugas akhir.  

 

F. KEMAJUAN YANG TELAH DICAPAI 

Selama melakukan Kuliah Kerja Media penulis mendapatkan banyak ilmu 

serta pengalaman berharga, seperti dalam kegiatan peliputan penulis telah banyak 

telah mengetahui berbagai macam kegiatan formal yang diikuti oleh Gubernur 

Jawa Tengah, mengenal beberapa pejabat pemerintah yang ada di Jawa Tengah. 

Penulis juga telah memahami tentang teknik editing menggunakan adobe 

premiere 6.5. 

Selain itu penulis juga mempelajari tentang analisis media yang ada di Badan 

Informasi Komunikasi dan Kehumasan, dengan mengkliping serta meresume 

tentang berita yang berkaitan dengan pemerintah Jawa Tengah. Penulis telah 
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mempelajari randon pembuatan pidato Gubernur Jawa Tengah, dan mampu untuk 

membuat sambutan Gubernur Jawa Tengah. 

Dengan kemampuan penyusunan berita yang didapat dari bangku kuliah yang 

diasah di Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan penulis telah mampu 

membuat berita dari program kegiatan yang telah dilaksanakan selama mengikuti 

Kuliah Kerja Media yang di upload di website pemerintah Jawa Tengah. Penulis 

juga telah menguasai beberapa sarana pelengkap untuk mendukung optimalisasi 

kerja dari Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan. 

Penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga, serta banyak 

mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan kedalam praktek dunia 

kerja di instansi pemerintah Provinsi  Jawa Tengah yang nantinya akan 

bermanfaat bagi penulis di masa mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

v KESIMPULAN  

C Kuliah Kerja Media yang dilakukan sangat berarti bagi kemajuan ilmu 

serta pengalaman penulis. Penulis dapat menerapkan imu kehumasan 

yang telah didapatkan di bangku kuliah kedalam dunia kerja, sehingga 

penulis banyak mendapatkan bekal untuk masa depan.    

D Dalam Kuliah Kerja Media penulis dapat mengaplikasikan ilmu 

kehumasan yang telah didapatkan dibangku kuliah, seperti dalam 

penulisan berita yang dimuat di www.jawatengah.go.id, kemampuan 

menulis juga telah diterapkan dalam pembuatan sambutan Gubernur. 

Keterampilan dalam menganalisis sebuah berita di media dan pendapat 

umum telah diterapkan dalam pembuatan kliping yang dibuat setiap hari 

dan pembuatan jurnal pendapat umum yang dibuat setiap minggunya.  

E Dalam menciptakan komunikasi yang harmonis Badan Informasi 

Komunikasi dan Kehumasan memiliki bidang Media Pendapat Umum 

yang mengadakan pengelolaan analisis media dan pendapat umum yang 

banyak diakses dari 10 media cetak yang ada di Jawa Tengah. Analisis 

media dan pendapat umum  berfungsi untuk meluruskan berita yang 

salah, atau belum jelas, menyeimbangkan berita yang timpang, dan 

menjadi bahan dalam pembentukan jawaban pertanyaan publik yang 
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ditujukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan analisis 

media dan pendapat umum sangat berperan dalam pembentukan persepsi 

yang sama antara pemerintah, kaum intelek, dan  masyarakat, sehingga 

terjalin sebuah kerjasama. 

 

v SARAN 

1.   Bagi Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan 

E. Dengan Sumber Daya Manusia yang dikelola dengan baik, dengan 

menerapkan disiplin waktu, serta tanggung jawab terhadap tugas 

dan kewajiban yang harus dilaksanakan akan lebih membawa 

Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan pada suatu titik 

optimal dalam fungsinya sebagai humas pemerintah. 

F. Optimalisasi fungsi dapat di tunjang dengan majunya fasilitas dan 

sarana yang yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi 

yang ada, serta penguasaan penggunaan teknologi tersebut akan 

sangat mendukung Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan 

dalam memberikan informasi kepada publik dengan cepat dan 

akurat untuk menciptakan masyarakat yang informatif dan 

komunikatif.  

G. Penciptaan suatu kondisi kerja yang penuh dengan semangat untuk 

mengabdi kepada masyarakat tanpa rasa jenuh dan terpaksa dalam 

menjalankan tugas dan selalu memberikan yang terbaik demi 

majunya pembangunan di  Jawa Tengah yang dapat dinikmati oleh 
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semua lapisan masyarakat. 

2.   Bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta  

J Optimalisasi penggunaan laboratorium (video editing) akan sangat 

membantu mahasiswa dalam menambah ilmu, yang berguna untuk 

masa depan khususnya dalam memasuki dunia kerja. 

K Penambahan kelengkapan jenis serta jumlah buku yang ada di 

perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan sangat 

membantu mahasiswa dalam penyusunan berbagai tugas, baik 

selama masa perkuliahan, ataupun saat penyusaunan Tugas Akhir.  

L Adanya hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Sebelas 

Maret  dengan berbagai Instansi baik dalam pelaksanaan Kegiatan 

Kuliah Kerja Media atau berbagai macam kegiatan akan sangat 

membantu mahasiswa dan Universitas dalam memperluas jaringan. 

M Dalam beberapa mata kuliah sebaiknya dilakukan sebuah 

pembelajaran untuk merealisasikan beberapa  bidang yang telah 

dipelajari, misalnya: businesse plant, proposal project. 
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