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MOTTO 

 

v Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan 

kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan 

aku bagi dunia.  

 (Galatia 6:14)  

 

v Segala perkara dapat ku tanggung didalam DIA yang memberi 

kekuatan kepadaku. 

 

v Tidak pernah ada suatu proses yang tidak menyakitkan. Tetapi yang 

pasti setiap proses akan membawaku kedalam suatu kedewasaan. 

 

v Jangan cepat puas dengan apa yang ada pada diri kita sekarang, 

tetapi teruslah berusaha ketahap yang lebih baik lagi. Karena 

semakin banyak pengetahuan, maka semakin banyak pula hal-hal 

baru yang kita dapat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, akan 

membuat persaingan yang semakin ketat dalam segala bidang. Berkembang dan 

tidaknya sumber daya manusia tergantung apakah sumber daya manusianya 

sendiri mau mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena kemampuan 

manusia akan bertambah apabila ia mau terus berlatih dan berusaha.  

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional 

dalam dunia kerja maka mahasiswa diberikan program pelatihan kerja/magang 

sebagai mata kuliah akhir dalam upaya menghadapi dunia kerja nantinya. Dalam 

kuliah Kerja Media (KKM), mahasiswa apat menerapkan, mengaplikasikan serta 

membandingkan ilmunya yang didapat selama dibangku kuliah dengan kenyataan 

yang sesungguhnya terjadi di dunia kerja. 

Seiring dengan kemajuan jaman yang menuntut keprofesionalan sumber daya 

manusia dalam dunia kerja, sehingga nantinya mampu untuk memajukan 

perusahaan atau instansi pemerintah yang diwakilinya, maka perlu adanya 

pengenalan sumber daya manusia terhadap teknologi yang sedang berkembang. 

Perkembangan Public Relations (PR) baiksebagai ilmu maupun profesi tidak 

bisa terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi 
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yang saat ini sangat dirasakan khlayak pada umumnya adalah perkembangan 

internet. Dalam proses  

 

B. TUJUAN KULIAH KERJA MEDIA 

1. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengetahui secara lebih mendalam pola-pola hubungan yang dilakukan 

Humas Pemkab Sragen dalam pembuatan berita di internet. 

b. Melatih penulis untuk lebih mempunyai sikap inisiatif, komunikatif, dan 

tanggung jawab dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas 

dilingkungan kerja. 

c. Mendapat pengetahuan dan pengalaman lebih etos kerja pada instansi 

yang bersangkutan khususnya dalam bidang Humas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen. 

d. Ingin mengetahui sejauh mana fungsi dan peran Humas dalam setiap 

kegiatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. 

 

2. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang mendasari penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Media adalah : 
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a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya program D 

III Komunikasi Terapan,selain itu juga untuk memenuhi kegiatan proses 

akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat kelulusan, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk menerapkan, mempraktekkan, serta membuktikan apakah teori-

teori tentang Ilmu Kehumasan yang di peroleh di bangku kuliah sama 

dengan penerapan di dunia kerja? Selain itu, penulis juga ingin mencari 

pengalaman dan ingin merasakan bagaimana rasanya hidup dilingkungan 

kerja yang penuh dengan persaingan baik limu maupun kemampuan. 

Sehingga, penulis tidak merasa asing pada saat memasuki dunia kerja 

nantinya. 

c. Meningkatkan kreativitas dan profesionalitas agar dapat mempersiapkan 

diri dalam persaingan dunia kerja. 

d. Membina hubungan baik antara fakultas dan lembaga/instansi dimana 

mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. DEVINISI DAN PENGERTIAN PUBLIC RELATIONS 

Banyak pakar memberikan pendapat yang mendevinisikan pengertian dari 

Public Relations. Di antara tokoh PR adalah Ivy Ledbetter Lee yang dianggap 

sebagai ”Bapak hubungan Masyarakat/Public Relations”, karena ia berhasil 

mengembangkan PR yang oleh para cendekiawan kemudian  dijadikan landasan 

untuk dimekarkan dan dijadikan objek studi ilmiah. 

Menurut Rachmadi, Public Relations pada hakekatnya adalah kegiatan 

komunikasi, kendati agak lain dengan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki dari 

komunikasi PR adalah two way communications (komunikasi dua arah/timbal 

balik). Arus komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam kegiatan PR, 

sehingga terciptanya umpan balik yang merupakan prinsip pokok dalam PR 

(Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, 2004:11). 

Rachmadi juga menyebutkan bahwa PR adalah ” Salah satu bidang ilmu 

komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu 

organisasi/perusahaan dalam melaksanakan fungsi menajemen.” (Soleh Soemirat 

dan Elvinaro Ardianto,  2004:11). 

J.H Wright, memiliki pengertian sendiri mengenai PR. Devinisi Public 

Relations adalah suatu rencana tentang kebijaksanaan dan kepemimpinan yang 
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akan menanamkan kepercayaan publik dan menambah pengertian mereka. (Oemi 

Abdurrachman, 2001:26) 

Menurut penelitian yang pernah diadakan di Amerika Serikat terdapat 2000 

orang terkemuka di bidang PR telah membuat definisi tentang PR, dari definisi itu 

di antaranya menganggap bahwa PR adalah suatu ilmu, suatu sistem, seni, fungsi, 

proses, profesi, metode, kegiatan dan sebagainya. Satu panitia yang terdiri dari 

para pakar PR yang cukup kondang telah memilih 3 definisi yang mereka anggap 

terbaik : 

1. J.C Seidel, direktur PR, Division of Housing, State New York berbunyi : PR 

adalah proses yang continue dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh 

goodwill (kemauan baik) dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik 

yang lebih luas. Ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan diri sendiri, 

sedangkan keluar memberikan pernyataan-peryataan. 

2. W. Emerson Reck, Direktur PR Universitas Colgate berbunyi : PR adalah 

lanjutan dari proses pembuatan kebijaksanaan,pelayanan, dan tindakan bagi 

kepentingan terbaik dari suatu individu atau kelompok agar individu atau 

lembaga tersebut memperoleh kepercayaan dan goodwill (kemauan baik) dari 

publik. Kedua, pembuatan kebijasanaan, pelayanan, dan tindakan untuk 

menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang menyeluruh. 

3. Howard Bonham, Wakil ketua Palang Merah Nasional Amerika Serikat, 

menyatakan bahwa PR adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik 
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yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu 

individu atau organisasi/perusahaan (Oemi Abdurrachman, 2001:24-25). 

 

Menurut Cutlip dan Center dalam bukunya Effective Public Relations 

menyatakan bahwa : 

Pubic Relations adalah suatu kegiatan komunikasi penafsiran, serta 
komunikas-komunikasi dari gagasan-gagasan dari suatu lembaga kepada 
publiknya dan mengkomunikasikan informasi, gagasan-gagasan, serta pendapat 
dari publiknya itu kepada lembaga tadi, dalam usaha yang jujur untuk 
menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu persuasian 
yang harmonis dari lembaga itu dengan masyarakat. (Kustadi Suhandang, 
2004:45) 

 
Glenn dan Denny Griworld didalam bukunya Your Public Relations 

mengemukakan definisi Public Relations sebagai suatu fungsi manajement yang 

menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau 

organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk 

memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik. (Oemi Abdurrachman, 

2001:26) 

Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa public relations adalah 

komunikasi dua arah dan timbal balik, antara organisasi dengan publik secara 

timbal balik (paradigmatis) dalam rangka meningkatkan pembinaan kerjasama 

dengan pemenuhan kepentingan bersama. (Rosady Ruslan, 1999:33) 
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B. FUNGSI PUBLIC RELATIONS 

Fungsi Public Relations yang spesifik telah berkembang dengan cara yang 

sedikitnya menerangkan statusnya. Waktu telah menyebabkan pengukuhan 

mengenai suatu fungsi apakah esensial dalam suatu masyarakat yang kompleks, 

tetapi seperti profesi lainnya, humas berhubungan dengan pengumpulan informasi 

mengenai kepentingan publik tertentu, pemahaman kebijaksanaan dari badan 

tertentu, dan penetapan kemampuan dari badan ini untuk mempertemukan 

kepentingan tersebut. 

”PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada 

suatu lembaga/perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan 

motivasi dan partisipasi.” (H. Frazier Moore, 1993: 24) 

Robert Heilbroner menyebutkan bahwa ”hubungan masyarakat yang baik 

haruslah sama dengan suara hati perusahaan, suatu kata hati komersial, tidak 

ragu-ragu, namun walaupun demikian tetap hati nurani”. (H. Frazier Moore, 

1993: 32) 

Meskipun humas telah mengalami suatu pertumbuhan yang menakjubkan 

dalam dua dekade terakhir, perkembangan baru dengan jangkauan jauh di masa 

mendatang menyebabkan humas menjadi suatu kekuatan yang bahkan lebih visual 

dalam operasi lembaga-lembaga bisnis, profrsional, pemerintah, dan pendidikan. 

Mengenai konsep fungsional humas, Scott M. Cutlip dan Allen Center dalam 

bukunya, Effective Public Relations, memberikan penjelasan sebagai berikut : 

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



1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik-

publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi 

organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragamkebutuhan dan 

pandangan publik-publik tersebut. 

2. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan 

operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. 

3. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan 

penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi 

organisasi.  

 

Sedangkan Bertrand R. Canfield dalam bukunya Public Relations: Principles 

and problems, mengemukakan fungsi humas sebagai berikut : 

1. It should serve the public’s interest (mengabdi kepada kepentingan umum) 

2. Maintain good communication (memelihara komunikasi yang baik) 

3. Stress good morald and manners (menitikberatkan moral dan perilaku yang 

baik) 

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri humas beserta penegasan kegiatan 

humas menurut Cultip dan Center serta Canfield, maka dapat dirumuskan fungsi 

dari humas, adalah sebagai berikut : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik 

ektern maupun intern. 

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



3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada 

organisasi. 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. 

(Onong Uchjana Effendy, 2002:34-36) 

 

C. PROSES PUBLIC RELATIONS 

Proses yang dilakukan Public Relations adalah sebagai berikut: 

1. Fact Finding 

Pada tahap ini merupkan tahap pertama dalam sistematika kegiatan public 

relations. Fact Finding merupakan pengumpulan data dan pengkajian data. 

Sehingga dalam hal ini praktisi public relations perlu melibatkan diri dalam 

penelitian dan pengumpulan fakta. 

Selain itu, public relations perlu memantau dan membaca terus pengertian 

opini, sikap, dan perilaku mereka yang berkepentingan dan terpengaruh oleh dan 

tindakan lembaga/instansi pemerintah. 

2. Planning 

Dalam melakukan perencanaan, PR harus sudah menemukan penyebab 

timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah-langkah pemecahan atau 

pencegahan suatu permasalahan. Langkah-langkah itu dirumuskan dalam bentuk 

rencana dan program-program termasuk anggarannya. 
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3. Actuating 

Tahap ini merupakan pelaksanaan secara aktif dari rencana yang telah disusun 

berdasarkan data faktual yang telah dikerjakan pada tahap-tahap sebelumnya. 

Pada tahap pelaksanaan PR menggunakan berbagai bentuk, jenis dan teknik 

komunikasi, dan yang terpenting pada tahap ini adalah menetapnya mekanisme 

kerja sehingga koordinasi dan sinkronisasi benar-benar dapat direalisasi secara 

integratif.  

4. Evaluation 

Proses PR selalu dimulai dari pengumpulan fakta dan diakhiri pula dengan 

pengumpulan fakta. Untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau 

belum, PR perlu melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. 

Maka, pada tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil tindakan di masa 

lalu. Penyesuaian dapat dibuat dalam program yang sama, atau setelah suatu 

masalah berakhir. Fungsi dari tahap ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan suatu 

rencana yang terdiri atas program-program yang dalam penyusunannya ditunjang 

oleh hasil penelitian yang dilakukan secara seksama. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Humas Pemerintahan dapat 

menggunaan alat-alat Public Relations yang berguna untuk membagun citra 

positif dalam suatu lembaga pemerintahan. Alat-alat Public Relations tersebut 

meliputi press release, baliho, leaflet, booklet, spanduk, brosur, berita on line 

dalam internet dan lain sebagainya. 
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D. HUMAS PEMERINTAH 

Humas dalam suatu pemerintahan berbeda halnya dengan humas yang berada 

dalam instansi non pemerintahan. Tetapi humas pemerintahan daerah pada 

hakikatnya sama saja dengan humas pemerintahan pusat dalam hal 

pengorganisasian dan mekanisme kerja. Perbedaanya hanya terlihat dari ruang 

lingkupnya saja tetapi yang penting ialah terlaksananya fungsi dan tercapainya 

tujuan humas sebagai penerapan konsep ilmu pengetahuan. 

Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berdasarkan pada dua fakta 
dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, para 
pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada 
masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan 
dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh 
partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi 
demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian 
kesatuan yang positif. (H. Frazier Moore, 1993:489) 

 
Menurut Sam Black ada empat tujuan utama humas pemerintahan daerah, 

yakni : 

1. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga 

besarta kegiatannya sehari-hari. 

2. Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangannya 

mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan. 

3. Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem 

pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka. 

4. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara.  

(Onong Uchjana Effendy, 2002: 39-40) 
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”Humas Pemerintahan memiliki dua tugas yaitu: pertama, menyebarkan 
informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan dan hasil yang 
telah dicapai; kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-
undangan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. 
Selain itu adalah tugasnya pula menasehati pimpinan departemen dalam 
hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan 
yang dijalankan. (Onong Uchjana Effendy, 2002:37) 
 
Pada humas Dinas Pemerintah, tentunya melekat dalam dirinya, tanggung 

jawab sosial dan tanggung jawab terhadap terlaksananya cita-cita negara dan 

program pemerintah. 

 

E. COMMUNITY RELATIONS 

Salah satu tugas PR dalam menjaga hubungan baik dengan para 

stakeholdersnya yaitu stakeholders eksternal pada komunitas masyarakat sekitar 

lingkungan perusahaan. Kegiatan untuk membina hubungan baik dan harmonis 

dengan komunitas dalam PR dikenal dengan istilah Community Relations, yang 

pada dasarnya merupakan kegiatan komunikasi timbal balik perusahaan dalam 

menjalin hubungan baik dengan komunitas lingkungannya. 

Menurut Wilbur J (Bill) Peak dalam Community Relations yang dimuat dalam 

Lesly’s Public Relations Handbook, mendefinisikan hubungan dengan komunitas 

sebagai berikut : 

”Hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi hubungan masyarakat, merupakan 

partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif dan sinambung dengan dan 

didalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi 
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keuntungan kedua pihak, lembaga dan komunitas”. (Onong Uchjana Effendy, 

2002:114) 

  Definisi peak itu menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas 

berorientasi kepada kegiatan (action oriented) yakni kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga, dalam hal ini humaslah yang menjadi pelaksananya yang berperan 

sebagai partisipasif. Dengan partisipasi itu, maka keuntungan bukan hanya pada 

lembaga saja, tetapi juga pada lingkungan disekitarnya. 

  Cutlip dan center dalam bukunya, effective Public Relations, mengatakan 

bahwa dalam rangka pelaksanaan hubungan dengan komunitas, penting diketahui 

apa yang didambakan komunitas bagi kesejahteraan, apa yang diharapkan dari 

organisasi sebagai urunan untuk kesejahteraannya itu, dan bagaimana cara 

menilai kontribusi tersebut. Kepentingan komunitas itu, kata cutlip dan center, 

akan tercakup oleh sebelas unsur berikut ini : 

1. Kesejahteraan komersial (commercial prosperity) 

2. Dukungan agama (support of religion) 

3. Lapangan kerja (work for everyone) 

4. Fasilitas pendidikan yang memadai (adequate educational facilities) 

5. Hukum, ketertiban, dan keamanan (law, order, and safety) 

6. Pertumbuhan penduduk (poplation growth) 

7. Perumahan beserta kebutuhannya yang sesuai (proper housing and utilities) 

8. Kesempatan berekreasi dan berkebudayaan yang bervariasi (varied 

recreational and cultural pursuits) 
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9. Perhatian terhadap keselamatan umum (attention to public welfare) 

10. Penanganan kesehatanyang progresif  (progressive measures for good health) 

11. Pemerintahan ketataprajaan yang cakap (competent municipal goverment) 

(Onong Uchjana Effendy, 2002:115) 

 

  Sebenarnya kegiatan Community Relations merupakan kewajiban sosial yang 

harus dilaksanakan perusahaan sebagai usaha untuk mengembalikan sesuatu 

kepada komunitas yang telah membantunya. Bantuan yang diberikan akan 

membangun reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang baik untuk 

bekerja,membina identitas lokal dan menghapus ketidakpercayaan komunikasi 

perusahaan. 

Untuk menjalankan perannya dengan baik, seorang PR perlu memahami apa 

yang diharapkan komunitasnya. Hubungan yang baik menurut Marston tidak 

dapat dibangun hanya dalam semalam. Hubungan yang wajar, fair, jujur, terbuka 

dan saling menguntungkan tidak dapat selalu dipelihara. Hal inilah merupakan 

tugas dan peran PR untuk selalu konsisten menjaga hubungannya dengan 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut PR hatus punya program kerja yang 

bisa menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan tentunya perlu kepekaan 

terhadap lingkungan untuk membuat program yang sekiranya dapat menarik 

minat masyarakat. 
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F. PUBLIC RELATIONS ON THE NET  

Untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih, 

maka saat ini perlu dikembangkan public relations dalam internet. Ini merupakan 

sebuah perspektif baru bagi humas. Tetapi sebelumnya, perlu diketahui dahulu 

pengertian dan asal muasal dari internet. 

Beberapa diantaranya yang bisa dilakukan praktisi PR pemerintah melalui 

penggunaan internet antara lain : 

1. PR pemerintah harus mampu menyadari bahwa khalayak/publik dapat 

mengakses semua Press Release atau berita yang dikirimkan melalui internet, 

dengan menggunakan kata-kata yang mudah dicari dan dipahami khalayak. 

2. Publik dapat mencari langsung informasi yang berhungan dengan sragen baik 

lewat website sragenkab maupun website humas pemkab sendiri. 

3. PR juga dapat membuat mailing list (menyebarkan Press Release melalui e-

mail) dari publiknya. Biasanya di pemkab hal ini dilakukan untuk 

mengirimkan berita atau release kepada wartawan.  

Keuntungan humas dalam menggunakan internet : 

1. Informasi cepat sampai kepada publik 

2. Bagi humas,internet dapat berfungsi sebagaiiklan, media, alat marketing, 

sarana penyebaran informasi dan promosi. 

3. Siapapun dapat mengakses internet. 

4. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 
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5. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam 

bidang pemasaran secara langsung. 

 

Lebih lanjut, Shel Holtz dalam bukunya Public Relations on the net 

menyebutkan pendekatan strategi PR di antaranya : 

1. Pertemuan antar pihak manajemen (yang telah di-breafing oleh PR) dengan 

perwakilan dari kantor. 

2. Mengadakan open house untuk menginformasikan program-program 

perusahaan yang telah mempekerjakan karyawan lokal (komunitas terdekat) 

yang memiliki keahlian memadai. 

3. Mengirim Press Release tentang investasi perusahaan sebagai informasi 

komunitas (lokal) dan dampaknya terhadap sosial ekonomi mereka.  

4. Membuat website (situs web) perusahaan membentuk citra positif di mata 

publiknya. 

5. Berpartisipasi dalam kelompok diskusi tertentu dan membicarakan tentang 

perkembangan dan situasi negara. (Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, 

2004: 191-193) 

 

Keberhasilan program PR bergantung pada siapa publiknya. Bagaimana 

strategi yang dipergunakan, dapat tidaknya mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam membina hubungan baik dan dialog yang sehat agar 

perusahaan/instansi dan publiknya semakin dekat. 
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1. KHALAYAK DAN PENGUKURAN KEGIATAN PR DALAM 

INTERNET 

A. Kegiatan Media Relations 

PR dapat membangun hubungan pers yang positif, bilamana PR dapat 

membangun reputasi-reputasi perusahaan, dan PR officer dapat dipercaya menjadi 

sumber berita, kemudian pers bekerjasama untuk memperoleh informasi bahan 

berita yang dibutuhkan. 

Akan sangat menguntungkan apabila intenet digunakan sebagai suatu fasilitas 

dalam melakukan pendekatan dalam hubungan pers. Sehingga PR lebih 

profesional dan mempermudah pekerjaan pers itu sendiri.  

Upaya pengukuran untuk dapat mengetahui efektif tidaknya online dalam 

hubungan pers perlu memperhatikan hal-hal berikut ini : 

a. Berapa banyak wartawan yang memberikan alamat e-mailnya untuk 

mendapatkan Press Release dan informasi lainnya? 

b. Berapa wartawan yang berlanganan e-mail perusahaan? 

c. Ada berapa wartawan yang terdaftardan pernah menggunakan hubungan 

lewat website dan mengunjungi situs perusahaan? Kemana arah mereka? 

Berapa banyak informasi yang mereka muat? 

d. Seberapa lengkap bahan informasidari website humas yang ditulis oleh 

wartawan yang bersangkutan? 

e. Apakah wartawan berusaha mencari klarifikasi informasi pada PR 

mengenai perusahaan yang diberitakan orang lain? 
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f. Berapa jumlah wartawan yang ikut berpartisipasidalam konferensi pers 

yang diadakan humas?  

 

B. Kegiatan Hubungan Pemerintah 

Humas memiliki tanggung jawab membina hubungan eksternal dengan 

pemerintah, kendati cukup krusial merupakan hal yang penting, karena 

kelangsungan hidup perusahaan/instansi tidak terlepas dari peran pemerintah. 

Hubungan pemerintah pada intinya merupakan upaya membentuk dan 

mengembangkan saling pengertian, pemahaman akses, dan dukungan optimal 

serta kerjasama institusional dari pemerintah terhadap keberadaan, kebijaksanaan 

dan operasi sebuah perusahaan. Menjalin komunikasi dengan pemerintah sesuai 

dengan perkembangan teknologi komunikasi. 

C. Penggunaan Website Perusahaan 

Home page adalah tempat pertama yang mewakili penglihatan publik 

sehingga respon informasi pada sebuah krisis. Mempunyai sebuah template untuk 

homepage berarti siap-siap untuk singgah pada krisis yang berhunbungan dengan 

informasi. Pendekatan home page tidak dibatasi, karena dapat dilakukan sesering 

mungkin, menempatkan kembali halaman depan yang ada.  

D. Penggunaan E-mail 

Sebaiknya kita memiliki alamat e-mail untuk publik guna saling berhubungan 

selama memberikan informasi. Dengan menyediakan akses online, kita dapat 

mengurangi telepon yang diterima perusahaan. 
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Jika mempunyai e-mail ke home page, kita dapat mengundang pendapat, 

komentar, pernyataan publik. Jika kita melakukan demikian, bersiap-siaplah 

untuk menjawab e-mail yang diterima. Bahkan, jika pengirim hanya mendapatkan 

jawaban auto-respons penerima dari informasi mengenai bagaimana e-mail itu 

digunakan. Auto-respons dapat juga dikirim kepada mereka yang menanyakan 

pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang telah disiapkan. (Soleh Soemirat 

dan Alvinaro Ardianto, 2004:193-197) 

 

2. MENGUKUR EFEKTIVITAS KEGIATAN HUMAS ONLINE 

Pengukuran efektifitas kegiatan-kegiatan kehumasan onlineharus didasarkan 

pada tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan tersebut dilaksanakan pada 

tahap perencanaan kegiatan-kegiatan komunikasi, karena suatu kegiatan 

kehumasan hanya dikatakan berhasil apabilatujuan kegiatan tersebut tercapai. 

Tujuan dari setiap kegiatan harus bisa diukur. Karena itu tujuan harus bisa 

didefinisikan secara kualitatif. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kegiatan-

kegiatan tersebut harus ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, 

yaitu faktor khalayak, faktor media dan faktor hasil. 

Cara pengukuran efektivitas kegiatan kehumasan tradisional berlaku juga 

dalam mengukur efektivitas kegiatan kehumasan di internet. Tetapi penggunaan 

teknologi barudalam kegiatan PR menimbulkan tantangan-tantangan yang berat 

Sayangnya, pada umumnya pengujian efektivitas kegiatan kampanye 

komunikasi melalui internet lebih difokuskan pada alat, bukan hasilnya. Beberapa 
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metode pengukuran efektivitas program PR online menurut Shel Holtz antara lain 

: 

1. Menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi rinci 

mengenai dirinya pasa website tersebut. Dalam suatu kampanye, PR yang 

profesional harus mengintegrasikan beberapa media sebagai publisitas, 

misalnya untuk peluncuran website baru, dibuat iklan secara serial mulai 

beberapa hari sebelum peluncuran  baik di media cetak maupun elektronik. 

Iklan ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa penasaran khalayak, sehingga 

pada hari peluncuran banyak sekali orang mengunjungi website tersebut. 

Website dibuat semenarik mungkin, sehingga orang merasa senang dan 

kagum serta mampu memberkan informasi yang lengkap. Efektivitas kegiatan 

PR online ini diukur dengan menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan 

memberikan informasi secara lengkap mengenai website tersebut. 

2. Laporan penjualan bulanan dari pengecer resmi. Kampanye PR yang diadakan 

sehubungan dengan kehadiran kegiatan perusahaan internet dapat 

mendatangkan para pelanggan baru walaupun situs ini tidak melakukan 

transaksi atau jual beli. Walaupun perusahaan tidak menjual secara langsung, 

namun dari data yang diberikan, dengan adanya website dapat mampu 

memberikan informasi secara lengkap mengenai produk-produk tertentu. 

Melalui hubungan yang telah dibina, perusahaan/instansi bisa mendapatkan 

informasi atau laporan yang pasti dari para pengguna. 
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3. Mengukur tingkah laku khalayak. Mengukur dampak dari kegiatan internet 

dapat dilihat dari perilaku khalayak. Perusahaan harus dapat memfasilitasi 

situs mereka dengan segala informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. 

Dalam situs tersebut juga harus dilengkapi dengan informasi bagaimana dan 

saluran apa yang dapat dipakai dengan informasi bagaimana dan saluran apa 

yang dapat dipakai pemgunjung utnuk menyampaikan umpan baliknya kepada 

perusahaan. Pengukuran dapat dilihat pada berapa banyak orang yang 

memberikan umpan balik melalui saluran-saluran yang disediakan, berapa 

banyak yang menggunakan jasa perusahaan, dan sebagainya. 

4. Memantau liputan media. Beberapa studi kasus membuktikan bahwa 

penggunaan website untuk media relations dapat meningkatkan tingkat liputan 

dimedia massa. Dengan membuka website dari perusahaan, wartawan bisa 

mendapatkan berita hanya dengan meng-copy dan mem-pasteinformasi yang 

ada di website atau dengan menggunakan software yang dapat men-download 

semua halaman website beserta link-nya untuk kemudian dijadikan berita. 

Jadi, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 

kegiatan PR online adalah dengan memantau berapa banyak informasi dari 

website yang dijadikan berita di media massa.  

5. Memantau penambahan database. Sifat internet ”one to one” memungkinkan 

PR untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang khalayak sasaran, 

yang tidak dapat diperoleh dari tatanan komunikasi yang lain yang 

konvensional. Organisasi yang mengunjungi website akan yang memberikan 
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informasi yang rinci tentang website untuk keperluan tertentu, misalnya untuk 

mencari pekerjaan sehingga informasi mengenai orang tersebut akan masuk 

kedalam database marketing perusahaan yang sewaktu-waktu akan digunakan 

oleh perusahaan. Penambahan informasi pada data base inilah yang bisa 

dijadikan alat ukur efektivitas kegiatan PR online.  

 

Penggunaan internet dalam kegiatan kehumasan telah terbukti efektif dan 

menekan biaya operasional seminim mungkin dan mampu mendekatkan 

perusahaan dengan publiknya. Dunia kehumasan dalam internet telah membuka 

perspektif (paradigma) baru dalam bidang hubungan masyarakat. (Soleh Soemirat 

dan Alvinaro Ardianto, 2004;198-200) 

 

G. HUBUNGAN DENGAN MEDIA DAN PUBLISITAS 

Dalam zaman modern sekarang ini, peranan media massa yang begitu ampuh 

dalam penyebarluasan informasi, tidak mungkin diabaikan oleh humas dalam 

sebuah instansi atau perusahaan apa pun. Kegiatan humas tidak akan berhasil 

tanpa dukungan media massa. 

Bagi humas dalam sebuah instansi, media massa merupakan ”penyambung 

tangan” untuk menjangkau publik yang tersebar begitu banyak dalam wilayah 

yang demikian luas. 

Istilah ”hubungan dengan media massa” itu mengandung makna terbinanya 

hubungan humas dengan orang-orang media massa. Humas perlu membina 
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hubungan yang akrab dengan orang-orang media massa agar segala sesuatu yang 

menyangkut penyebaran informasi kepada publik ekstern berjalan lancar. 

Disamping itu apabila terdapat suatu informasi yang dapat merugikan instansi, 

ada kemungkinan wartawan yang memperoleh informasi tersebut, sebelum 

memberitakannya, terlebih dahulu menanyakan kepada humas mengenai 

kebenaran informasi tersebut. Apabila sebelumnya tidak ada hubungan yang baik 

antara wartawan dengan humas itu sendiri, maka informasi tadi akan langsung 

dijadikan berita dan disebarluaskan. 

Dalam rangka pembinaan hubungan dengan media massa itu, khususnya 

pembinaan hubungan dengan pers perlu mendapat perhatian istimewa. Media 

pers, yakni surat kabar dan majalah, merupakan sarana cetak yang memungkinkan 

berita-berita yang disiarkannya dapat dibaca setiap saat, bisa dibaca berulang-

ulang, dan terdokumentasi, sehingga dapat dijadikan bukti otentik untuk suatu 

keperluan. Berbeda sekali dengan media elektronik seperti radio dan televisi, 

yang dalam siaran beritanay bagi publik hanya sekilas dengar dan sekilas 

pandang. Begitu terdengar dan terlihat, begitu hilang tidak membekas. 

Hubungan yang baik antara humas dengan pers dapat dibina dengan 

mengamati beberapa prinsip berikut : 

1. Keterbukaan dan kejujuran harus menjadi asa utama dan jangan berdalih. 

2. Selalu siap menerima pers. 

3. Jangan melebih-lebihkan instansi/perusahaan dengan cara mewarnai fakta. 
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4. Selalu siap diri untuk dikutip dalam berita dan berhati-hatilah dalam  serta 

saksamalah kalau membuat pernyataan. 

5. Hindari pernyataan off the record tetapi, kalau perlu perjelaslah sebagai 

pernyataan ”tidak untuk dipublikasikan”. 

6. Jangan mendiskriminasikan atau mengemaskan salah satu media. 

7. Jangan menyalahkan redaktur, jika sebuah berita tidak dimuat di surat kabar. 

(H. Fraizier Moore, 1993:202) 

Dalam kegiatan kehumasan, pengiriman siaran pers mencangkup publisitas.  

Publisitas dalam bentuk siaran pers itu dianggap amat penting dalam kehumasan 

karena informasi dari suatu organisasi disebarluaskan oleh media tanpa membayar 

sama sekali. Tetapi media massa akan bersedia menyiarkannya kalau siaran pers 

itu memenuhi persyaratan berita yang dianggap oleh para wartawan; misalnya 

harus merupakan peristiwa yang aktual, baru terjadi, mengandung nilai yang 

menyangkut kepentingan umum, mengandung unsur-unsur yang dalam jurnalistik 

dikenal sebagi rumus 5W+1H, disusun dalam bentuk sebuah berita yang dikenal 

dengan istilah ”bentuk piramida”. Hal yang terpenting dalam hubungan dengan 

pengiriman siaran pers itu ialah hubungan baik yang harus dibina oleh bagian 

humas, dengan pers khususnya dan dengan media massa pada umumnya. Hal 

tersebuat dilakukan agar mendapat perhatian utama. 

Jadi, meskipun press release yang dikirimkan oleh seorang humas sudah 

memenuhi persyaratan, belum dapat dipastikan akan dapat disiarkan. Ada 
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kemungkinan disiarkan, dan apabila didasari dengan hubungan yang baik maka 

kemungkinan tersebut akan semakin besar.  
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BAB   III 

DESKRIPSI LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 

 

Globalisasi di segala bidang menjadikan semakin terbukanya saluran 

informasi dan komunikasi. Masyarakat pun semakin mudah memperoleh informasi 

atas segala kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk semakin meningkatkan transparansi dan 

harus dapat mengakomodasikan aspirasi masyarakat sehingga tujuan mewujudkan 

masyarakat demokratis dapat tercapai.  

Nilai-nilai demokrasi antara lain ditandai oleh keterbukaan informasi, 

kebebasan informasi, dan kebebasan pers yang mana semuanya itu telah menjadi 

fenomena global. Fenomena global itu membawa konsekuensi pada pengakuan 

terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perangkat 

perundang-undangan di bidang informasi, komunikasi dan media massa juga semakin 

menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, 

sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan pengembangan demokratisasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Otonomi daerah adalah buah dari era reformasi dan demokratisasi yang 

berlangsung di Indonesia. Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan peluang 

yang sangat luas bagi Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai 

dengan kebutuhan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Tetapi di  sisi lain juga merupakan tantangan yang menuntut Daerah untuk selalu 

mengembangkan inovasi, strategi dan ide-ide baru untuk menghadapi tantangan 

persaingan regional dan global yang semakin meningkat.  

Begitu pula dengan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, harus 

melakukan berbagai langkah penyesuaian inovatif beserta strategi yang tepat agar 

tidak tergilas oleh perubahan jaman. Pemkab Sragen menyadari sepenuhnya 

bahwasannya era reformasi dan demokratisasi menuntut perubahan perilaku dan 

kultur organisasi pemerintahan. Untuk itu, Pemkab Sragen kini telah mengubah 

paradigma lama yang meminta dilayani menjadi paradigma melayani masyarakat.  

Dalam pelayanan masyarakat di bidang informasi Pemkab Sragen dituntut 

untuk terus mengembangkan pola komuniasi yang demokratis dengan warga 

masyarakatnya. Dalam hal ini, Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 

Sragen dapat memainkan peran strategis sebagai pelayan masyarakat dengan 

menyediakan medium komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, 

misalnya dengan secara rutin mengadakan acara dialog interaktif menggunakan 

berbagai media komunikasi, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.  
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Namun, penetrasi informasi secara global nyata-nyata telah memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi masuknya budaya, cara hidup, cara berekspresi yang 

tidak semuanya sesuai dengan budaya dan adat  kebiasaan masyarakat kita yang 

penuh pertimbangan moral, etika dan sopan santun. Hal ini perlu disikapi dengan 

membangun perangkat sistem pemerintahan yang transparan dan demokratis yang 

dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berekspresi dan berinteraksi 

dengan pemerintah. Selain itu pemerintah dapat menyampaikan arah kebijakan dan 

program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

Oleh karena itu, peningkatan koordinasi arus informasi melalui pemanfaatan 

berbagai media massa dan media komunikasi lainnya merupakan pilihan yang tepat 

serta harus terus menerus dilakukan, karena masyarakat makin kritis dan menyadari 

akan hak-haknya untuk memperoleh informasi secara akurat.  

Di samping itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang 

semakin pesat harus disikapi sebagai tantangan yang perlu dihadapi dengan 

menyiapkan perangkat dan manajemen strategi komunikasi yang memanfaatkan 

sistem jaringan teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan 

mudah dan cepat mengakses dan memanfaatkan informasi yang ingin disampaikan 

pemerintah, sehingga upaya mewujudkan masyarakat Sragen yang maju dan cerdas 

dapat tercapai. 
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Selain media cetak, pemanfaatan media massa sebagai jembatan komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat dapat juga dilakukan melalui media radio dan 

internet. Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sragen  yang berada di 

dalam struktur Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen sebagai media massa 

elektronik mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebarluasan informasi 

pemerintah kepada masyarakat luas dengan cepat. Sedangkan untuk menjamin 

kecepatan dan daya sebar informasi pada level global, Bagian Humas Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sragen saat ini telah memiliki media yang dapat diakses melalui 

jaringan internet. Media berbasis internet tersebut bernama Sragen News Online yang 

dikelola langsung oleh staf Humas Pemkab Sragen, dan dapat diakses di alamat 

website;  http://www.sragen.go.id/  

Demikianlah, secara singkat dapat dikatakan bahwa era reformasi yang diikuti 

oleh perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang 

begitu dinamis membutuhkan kinerja kehumasan yang responsif, komunikatif, 

informatif dan mampu menumbuhkan partisipasi komunikasi masyarakat yang 

cerdas. Dalam rangka itu, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen harus 

mengambil peran signifikan dalam mendorong dan mendukung reformasi birokrasi. 
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1.1 Gambaran Umum 

Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sragen merupakan 

satuan kerja yang menjalankan tugas di bidang komunikasi, informasi, dan 

kehumasan pemerintah. Karena itu, Bagian Humas menjadi pelayan di bidang 

informasi yang sasarannya meliputi audiens internal dan eksternal. Sasaran 

internal adalah seluruh aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sragen. Sedangkan sasaran eksternalnya adalah warga masyarakat 

Kabupaten Sragen serta masyarakat umum yang lebih luas. Dengan demikian 

Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen terus membangun sistem komunikasi 

dua arah di antara aparatur pemerintahan sendiri (staf dan pengambil 

keputusan), serta antara pemerintah dan masyarakat dengan menghidupkan 

partisipasi komunikatif masyarakat.   

Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen merupakan unsur Perangkat 

Daerah untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi, dan 

mengkoordinasikannya menjadi materi komunikasi yang semakin bermanfaat 

bagi masyarakat dan pemerintah, serta mendukung kelancaran pembangunan 

di daerah Kabupaten Sragen. Selain itu, Bagian Humas Setda Kabupaten 

Sragen merupakan sarana untuk mendorong peran serta masyarakat di bidang 

informasi dan menyampaikannya dalam pola komunikasi yang mencerdaskan. 

Bagian Humas juga menjadi sarana untuk mengangkat setiap potensi daerah 

yang dimiliki sehingga diketahui dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

luas. 
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1.2 Dasar Hukum 

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Sragen, berada dibawah Sekretariat Daerah dan koordinasi 

Asisten Pemerintahan dan Tata Praja (Asisten I Sekda). Dasar 

pembentukannya adalah PERDA Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sragen.  

 

1.3 Tugas dan Fungsi 

Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen mempunyai tugas pokok 

melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan di bidang informasi dan 

kehumasan yang meliputi Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan serta 

mengkoordinir Pembinaan Radio Siaran.  

Fungsi  Bagian Humas menyelenggarakan kegiatan :   

1) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang informasi dan kehumasan 

2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi dan  

kehumasan. 
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3) Pelayanan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang 

Informasi dan Kehumasan. 

4) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengembangan serta 

pengendalian/evaluasi dalam rangka kegiatan pengumpulan informasi 

dan komunikasi/pemberitaan serta pembinaan radio siaran 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan 

Asisten Pemerintahan dan Tata Praja sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

1.4 Visi dan Misi 

Visi  : Terwujudnya Masyarakat Sragen yang informatif, komunikatif, dan 

partisipatif 

Misi   :  

1. Mewujudkan Bagian Humas sebagai sumber informasi dan    komunikasi  

yang handal 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan informasi, 

komunikasi, dan kehumasan untuk menjamin pelayanan dan pemerataan 

informasi publik. 

3. Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia pengelola bidang 

informasi, komunikasi, dan kehumasan. 
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4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi, 

komunikasi, dan kehumasan, serta mendorong berkembangnya lembaga-

lembaga informasi masyarakat. 

 

1.5 Susunan Organisasi  

Bagian Humas terdiri dari tiga Kepala Sub Bagian :  

1) Kepala Sub Bagian Pengumpulan Informasi ; 

2) Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Pembinaan RLPS 

3) Kepala Sub Bagian Protokol 

 

A. GAMBARAN IDEAL 

Humas Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian Humas di 

institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Humas memberi informasi secara teratur tentang 

kebijakan, rencana-rencana serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian 

kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya 

yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain hubungan keluar, humas 

pemerintahan juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para 

pejabat pemerintah tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau 

kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang 

dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.  
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 Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik 

pemerintahan, manfaat humas dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum 

telah diterima sejak lama. Bahkan beberapa kalangan mengatakan, pemanfaatan 

humas oleh pemerintahan mendahului penggunaannya oleh non-pemerintahan. 

Humas dalam pemerintahan dan politik tidak dapat dilepaskan dari opini publik.  

Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1970-an memutuskan untuk membentuk Bagian 

Penerangan Masyarakat (merupakan cikal bakal bagian humas yang sejak tahun 1983 

semua kantor Pemda Tk II dilengkapi dengan bagian humas ini). Bahkan pemerintah 

melalui Universitas Indonesia membuka jurusan publisistik Fakultas Pengetahuan 

Masyarakat yang dimaksudkan untuk menyiapkan praktisi humas, antara lain di 

bidang penerangan luar negeri. Pada tahun 1971 Indonesia membentuk 

BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) yang bertugas membantu 

menteri Penerangan dalam menetapkan kebijakan pembinaan hubungan yang lancar 

dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah; mengadakan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, dan kerja sama antar humas departemen/ lembaga negara;merencanakan 

dan melaksnakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

Jadi kepeloporan pemerintah dalam pelembagaan dan pendidikan humas sangat 

tinggi. 

 Humas perlu menyadari bahwa tugas pemerintah sangat berat sebab 

masyarkat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat 
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kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari karaterisitik yang melekat dalam 

setiap program/kegiatan pemerintah antara lain sebagai berikut: 

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. dengan berbagai latar 

belakang, karakter,ekonomi,pendidikan (intelejensi) yang beragam. 

2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam 

jangka panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. 

Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan program pemerintah seringkali tidak 

dapat menghindari perlunya pengorbanan sosial (masyarakat). Di sinilah perlunya 

pendekatan khusus untuk melibatkanpartisipasi dan emansispasi masyarkaat. 

3. Program pemerintah selalu mendapat control pengawasan dari berbagai kalangan 

terutama pers, LSM, dan sebagainya.  Mereka sangat berperan dalam proses 

penyadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan mereka sebagai 

warga masyarakat. 

 Karakteristik itulah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas 

pemerintahan perlu diterapkan dan dikembang luaskan secara profesional. Namun 

tugas berat tersebut ternyata masih ditambah dengan hambatan-hambatan penerapan 

humas yang ideal di pemerintahan.  

 Dengan demikian ada dua sisi yang melatarbelakangi perkembangan humas 

pemerintahan. Pertama, adalah sisi pentingnya humas pemerintahan. Kedua adalah 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh humas pemerintahan. Dua sisi ini pada 
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akhirnya mengakibatkan penampilan humas pemerintahan yang tersembunyi di 

bawah berbagai nama, tugas, wewenang, dan dibiayai dari berbagai macam cara yang 

berbeda.  

 Kebanyakan humas pemerintahan diarahkan untuk hubungan dengan media, 

masalah umum, dokumentasi, dan publikasi. Dalam hal nama penyebutan, selain 

Divisi Humas, juga dikenal dengan istilah Sekretaris Pers, Divisi Informasi dan 

Komunikasi, Bagian Umum, Pusat Dokumentasi dan Publikasi, dan sebagainya. 

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas antara lain 

konferensi pers, membuat press release, kliping berita, pameran-pameran, 

menerbitkan media interen, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, 

penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat, mendokumentasi 

semua kegiatan instansi, mengorganisir kunjungan-kunjungan para pejabat, menerima 

keluhan masyarakat/ publik. 

 Humas merupakan organisasi yang bekerja dengan informasi. Penting untuk 

dipahami bahwa informasi adalah milik publik/ masyarakat yang disebut hak 

memperoleh informasi. Hak atas informasi ini bahkan menjadi bagian dari piagam 

HAM PBB (right to know) tahun 1948 yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia melalui berbagai konvesinya, misalnya UUD 45, UU Pokok Pers, UU 

Penyiaran. Sehingga, bagian Humas harus menanamkan kesadaran bahwa dirinya 

bekerja di bidang pelayanan informasi publik, dimana akses atas informasi tidak 
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boleh dihalang-halangi, harus diberikan secara transparan, secepat mungkin, akurat, 

dan jujur. 

 Dengan demikian bagian humas wajib memperlakukan informasi sebagai aset 

untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Di era globalisasi 

informasi ini kesejahteraan tak lagi hanya diukur dari indikator ekonomis melainkan 

juga dilihat dari seberapa banyak data bersifat informatif yang dimiliki masyarakat, 

yang dapat memberi nilai tambah bagi kehidupannya. Dengan menggenggam 

informasi yang tepat dapat memberi manfaat yang dapat membawa perubahan. Oleh 

karena itu, informasi harus dikelola secara terencana, sistematis, dan efektif.  

 Berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam menciptakan komunikasi 

dua arah dengan pemerintah, tidak memposisikan diri semata-mata sebagai corong 

pemerintah, melakukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat di bidang 

informasi, kesemuanya tersebut merupakan ciri khas humas pemerintahan. Berbeda 

dengan humas perusahaan swasta, maka semangat pengabdiannya, orientasi 

pekerjaannya adalah untuk melakukan pembelaan mati-matian kepada perusahaan. 

Sedangkan humas pemerintahan tidak dapat berlaku demikian, ia harus membuka 

kesempatan bagi masyarakat dalam berbagi informasi dan keterlibatan dalam proses 

komunikasi politik pemerintah.  

 Perbedaan ini disebabkan oleh karena Humas perusahaan swasta dibayar/ 

digaji dengan menggunakan uang milik perusahaan sehingga pertanggungjawaban 

akhir adalah langsung kepada pemilik perusahaan. Sedangkan humas pemerintahan, 
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walaupun bekerja dan bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja humas dan 

selanjutnya kepala pemerintahan, namun ia digaji dengan menggunakan uang pajak 

masyarakat. Sehingga sejatinya humas pemerintahan adalah bekerja untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan informasi dan memberdayakan mereka dalam proses 

komunikasi politik dengan pemerintah.   

Sehingga Humas Pemerintahan mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut : 

1. Membuat publik dan organisasi/lembaga saling mengenal mengenai kebutuhan, 

kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing, memelihara dan 

membentuk saling pengertian. Tentang siapa, apa, bagaimana kerjanya, 

kepentingannya, dll. Misalnya upaya saling mengerti antara pemkab dengan pers. 

Humas harus dapat menginformasikan kepada pers tentang siapa dimana apa 

organisasi lembaga pemerintah dan kepentingan pemerintah, dan kebijakan yang 

dihasilkan. Humas juga harus dapat memberikan informasi kepada manajemen 

pemerintahan/ decision maker tentang siapa saja pers, cara kerjanya, 

manajemennya, dan kepentingan pers kepada pemerintah berkaitan dengan 

tersedianya fakta/ peristiwa yang memiliki nilai berita dan tersedianya sumber 

berita.  

2. Menjaga dan membentuk saling percaya. Percaya pada kebaikan organisasi. Di 

sini Humas menggunakan prinsip-prinsip persuasif. Organisasi mempersuasi 

publik untuk percaya pada organisasi. Termasuk di dalamnya adalah meyakinkan 

manajemen pemerintah dan pers untuk saling menerima dan menghormati 
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kepentingan masing-masing. Humas harus dapat meyakinkan pers bahwa 

publikasi yang buruk akan menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. 

3. Memelihara dan menciptakan kerja sama. Dengan komunikasi yang intensif dan 

terbuka diharapkan akan terbentuk bantuan dan kerja sama nyata. Humas 

senantiasa terbuka terhadap pers yang menginginkan fakta , tidak mempersulit 

kerja pers dalam mendapat informasi dan menghubungi sumber berita, bahkan 

pula kepada organisasi / lembaga, humas dapat memberi ide kepada pers. Begitu 

pula kepada manajemen pemerintahan, Humas dapat menampilkan kerja pers 

yang professional, memberikan hak organisasi/lembaga (dapat diwakili oleh profil 

pimpinan ataupun manajemen) melalui publisitas yang positif. Terhadap peristiwa 

yang diasumsikan memberi citra negatif, humas sebisa mungkin memberi 

masukan kepada pers agar dapat mempertimbangkan untuk memuat secara tidak 

mencolok dan dalam porsi yang proporsional.  

 

Humas Pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : 

1. Menunjang kegiatan manajemen pemerintahan dan mencapai tujuan organisasi. 

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari pemerintah kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada 

manajemen pemerintah  
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3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada decision maker / manajemen 

pemerintahan untuk kepentingan umum 

4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik baik internal 

maupun eksternal 

5. Fungsi konstruktif, humas mempersiapkan mental publik untuk menerima 

kebijakan pemerintah. Sebaliknya, humas mempersiapkan mental aparatur 

pemerintahan.untuk memahami kepentingan publik, hak-hak publik, perubahan 

paradigma dalam dinamika sosial. Humas mengevaluasi, menganalisis perilaku 

publik maupun organisasi masyarakat untuk direkomendasikan kepada 

manajemen pemerintah. Humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling 

pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik 

organisasi/ lembaga yang diwakilinya. Fungsi konstruktif berarti mendorong 

humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, 

berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif, termasuk juga bertindak 

aktif untuk tujuan preventif atau pencegahan. Potensi konflik dan potensi krisis 

harus diamati perkembangannya dan sebisa mungkin dicegah agar tidak 

mengalami eskalasi. 

6. Fungsi korektif, humas berperan sebagai pemadam kebakaran. Jika terjadi krisis 

pemerintah dengan publik maupun krisis internal dalam pemerintahan sendiri 

maka humas harus ambil peran dalam mengatasi terselesaikannya masalah 

tersebut. Oleh karena itu tindakan pencegahan terhadap timbulnya krisis 
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sebaiknya lebih dipilih, daripada menjadi pemadam kebakaran manakala krisis 

telanjur berkembang menjadi konflik terbuka.  

 

B. PERAN DAN LANGKAH BAGIAN HUMAS 

Secara umum Bagian Humas dalam mendukung reformasi birokrasi adalah 

dengan mengkomunikasikan secara transparan informasi mengenai segala kebijakan, 

program dan kegiatan pemerintah, potensi daerah yang dimiliki, serta menjembatani 

komunikasi dengan masyarakat dan pers sehingga tumbuh hubungan interaktif antara 

pemerintah, pers, dan masyarakat.  

Dalam kaitannya dengan apa yang telah disampaikan di atas, maka segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Bagian Humas serta pengelolaan informasi 

menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar visi dan 

misi pembangunan daerah dapat terwujud. 

 Secara spesifik, peran Bagian Humas Setda Kabupaten Sragen dalam reformasi 

birokrasi adalah meliputi sejumlah aspek , antara lain aspek pelayan masyarakat 

untuk memperoleh informasi,   pemberdayaan organisasi / lembaga-lembaga 

komunikasi dan sosialisasi program-program pemerintah. Dalam memenuhi aspek-

aspek tersebut, Bagian Humas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
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 1.  Pelayanan masyarakat 

a. Informasi adalah hak milik rakyat. Dengan menggenggam informasi yang 

bermanfaat akan menciptakan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang 

cerdas mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Berangkat dari 

prinsip tersebut Bagian Humas Setda Pemkab Sragen menjalankan tugas 

pelayanan masyarakat di bidang komunikasi, informasi, dan kehumasan. 

Selain itu, aktivitas Bagian Humas Pemkab Sragen di era reformasi ini tidak 

sekadar menjadi corong pemerintah tetapi juga menjadi penampung aspirasi 

masyarakat dan mengelolanya menjadi bahan kajian yang layak dijadikan 

pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah.  

b. Membangun pola komunikasi yang egaliter antara pemerintah dan warga 

masyarakat yang mendorong terjadinya dialog interaktif. Pola komunikasi 

egaliter tersebut dapat dibangun oleh Bagian Humas dengan menjembatani 

dan memfasilitasi berbagai kegiatan antara lain:  

· pagelaran seni budaya pertunjukan wayang kulit yang mana bupati 

menjadi dalangnya disiarkan  langsung  oleh RSPD 

· siaran langsung dialog interaktif di RRI Surakarta dalam program 

 acara ’’Halo Wargaku’’    

· siaran langsung dialog interaktif di RSPD Sragen dalam program acara 

’’Halo Bupati’’ 
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· siaran langsung dialog interaktif di TATV Solo dalam program acara 

’’Forum Solusi’’ 

· dialog tatap muka/sarasehan dalam kunjungan kerja bupati ke desa,  

misalnya ; dalam kegiatan jajah desa milangkori, tilik desa, sambang  

desa,  subuh keliling, ashar keliling dan tarawih keliling. 

· sarasehan dengan paguyuban masyarakat yang dilakukan secara 

berkala  

c.  Menjalin hubungan baik, saling pengertian, dan saling menghormati    dengan 

pers;  

· menyediakan press room dan perlengkapan redaksional (komputer, 

telepon, koneksi internet), sebagai fasilitas bekerja bagi jurnalis yang  

bertugas di wilayah Kabupaten Sragen. 

· menerbitkan press release untuk memasok berita bagi wartawan 

· menyediakan akses komunikasi langsung dengan Bupati dan seluruh 

jajaran pejabat pemerintahan di lingkungan Pemkab Sragen. 

· menyediakan akses peliputan yang seluas-luasnya di wilayah 

Kabupaten Sragen, tanpa intervensi dari pihak manapun agar pers 

dapat bekerja secara profesional. 

· menjalankan prosedur yang demokratis, sesuai dengan UU No. 40/ 

1999 Tentang Pers dan UU No.32/2002 tentang Penyiaran, setiap kali 
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hubungan dengan pers mengalami krisis diakibatkan suatu 

pemberitaan. Misalnya dengan menggunakan prosedur hak jawab atau 

dengan jalur dialogis lainnya (contoh: konferensi pers, diskusi terbuka, 

anjangsana ke kantor media massa).  

2.  Pemberdayaan : 

a. Membentuk Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) / Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) di tiap desa, dan Satgas Desa.  

b. Optimalisasi kinerja media komunikasi yang dimiliki Pemkab Sragen antara  

lain RSPD dan Sragen News Online (diakses lewat internet) agar mampu 

menjadi media alternatif bagi masyarakat di tengah iklim kebebasan pers.  

c. Menjadikan Bagian Humas sebagai pusat publikasi program kerja serta 

kegiatan dinas, badan,  dan instansi di lingkungan  Pemkab Sragen 

d. Mengembangkan teknik editing film dan fotografi yang ditangani langsung 

oleh staf Bagian Humas untuk mendukung kinerja Pemkab Sragen secara 

keseluruhan.     

e. Menjadikan Bagian Humas sebagai pusat arus informasi mengenai segala 

kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah serta hasil-hasil pembangunan 

untuk kemudian disebarluaskan. 

f. Menjadikan Bagian Humas sebagai perangkat untuk menelaah, mengevaluasi, 

menganalisis informasi tentang gejala sosial budaya masyarakat, situasi 
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ekonomi-politik-keamanan, dan analisis terhadap informasi dari berita media 

massa untuk kemudian dijadikan bahan masukan bagi jajaran pengambil 

keputusan Pemkab Sragen.  

3.  Sosialisasi 

Bagian Humas menyebarkan berbagai informasi tentang berbagai kebijakan, 

program, dan kegiatan pemerintah serta hasil-hasil pembangunan melalui 

berbagai medium, antara lain: 

a.   Melalui RSPD: 

· siaran pidato 

· berita daerah Lintas Sukowati 

· siaran langsung sidang DPRD 

· siaran langsung tentang kunjungan pejabat dan even penting lainnya 

· siaran langsung pengajian Malam Senin Pahing 

· iklan layanan masyarakat  

b. Melalui Website Sragen News Online di alamat:  http://www.sragen.go.id/ 

· menampilkan berita tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Sragen 

setiap hari (daily  news) 

· menampilkan berita tentang dinamika dalam masyarakat Kabupaten  

Sragen  
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· menampilkan segenap potensi yang ada di Kabupaten Sragen  

c.   Melalui Media Cetak : 

· mencetak press release yang disebarkan ke berbagai media cetak dan  

elektronik 

· menggelar jumpa pers  

· iklan layanan masyarakat di media cetak 

d.   Melalui media lain: 

· spanduk  

· publikasi keliling 

· pameran potensi unggulan 

4.  Sistem efisiensi 

  Pemanfaatan teknologi informasi berupa peralatan radio dan penyiaran, 

peralatan audiovisual dan fotografi digital, komputerisasi pengolahan data, 

penyimpanan data dalam format digital mampu menghemat waktu dan biaya 

dalam penyebarluasan informasi. 

Bagi masyarakat kabupaten Sragen, keberadaan RSPD mempunyai kesan 

tersendiri, karena bisa menyajikan Siaran langsung (live) berbagai kegiatan dan 

event-event penting di Sragen. Tidak ketinggalan Siaran Langsung Pagelaran Seni 

Budaya Wayang Kulit dari berbagai pelosok desa.  
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Wayang kulit sebagai seni budaya yang adiluhung juga memperoleh perhatian 

besar dari Pemerintah Kabupaten Sragen,  karena pertunjukan wayang disamping 

sebagai tontonan dan tuntunan, juga sangat efektif sebagai media komunikasi dan 

informasi. 

Wayang adalah intisari kebudayaan masyarakat. Pada lakon/cerita wayang 

kita dapat melihat  inti, tujuan dan perjalanan hidup manusia. Secara filosofis 

wayang adalah pencerminan  watak, sifat dan tingkah laku manusia. Semua 

perwatakan manusia, baik yang buruk maupaun yang baik, tercermin dalam 

tokoh-tokoh pewayangan. 

Pertunjukan wayang dapat memberikan  santapan rokhani, kesegaran jiwa dan  

meningkatkan kesadaran budi pekerti para penonton atau pendengarnya. Cerita 

dalam pewayangan merupakan  sumber untuk menggali dan memupuk budi 

pekerti manusia yang tiada habisnya, sekaligus menjadi pelajaran dan suri 

tauladan kehidupan manusia. 

Pertunjukan  wayang juga dapat dipakai sebagai media untuk 

mensosialisasikan kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, serta info-info penting lainnya. Melalui 

pertunjukan wayang, bisa diserap aspirasi secara langsung dari masyarakat, 

menjadi masukan sangat berharga bagi pemerintah untuk menyusun  program 

pembangunan berikutnya. 
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Dengan berbagai inovasi, seperti penggarapan musik yang dilengkapi alat-alat 

modern, tata panggung dan tata lampu yang menarik, penggunaan sound efek 

serta efek-efek lainnya, pertunjukan wayang terbukti mampu menyerap ribuan  

penonton, baik tua, muda, remaja, anak-anak, pria maupun wanita.  Mereka tidak 

hanya masyarakat lapis bawah saja, tapi juga masyarakat dengan strata sosial, 

ekonomi menengah keatas. Sehingga wayang kulit tidak hanya digelar 

dipedesaan, namun telah menjadi hiburan menarik bagi masyarakat diperkotaan. 

Karena itu  Bupati Untung Wiyono, menjadikan pertunjukan wayang sebagai 

sarana sosialisasi berbagai kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil 

pembangunan dari pemerintah pusat maupun Pemkab Sragen.  

Bagian Humas dalam mendukung reformasi birokrasi adalah dengan 

mengkomunikasikan secara transparan informasi mengenai segala kebijakan, 

program dan kegiatan pemerintah, potensi daerah yang dimiliki, serta 

menjembatani komunikasi dengan masyarakat dan pers sehingga tumbuh 

hubungan interaktif antara pemerintah, pers, dan masyarakat.  

Dalam kaitannya dengan apa yang telah disampaikan diatas, maka segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Bagian Humas serta pengelolaan 

informasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

agar visi dan misi pembangunan daerah dapat terwujud. 

Selain itu kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan teknologi 

informasi yang dilaksanakan juga harus dapat mewujudkan visi dan misi Kepala 
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Daerah, yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab melaksanakan 

pembangunan daerah untuk mewujudkan Sragen Sejahtera. 

Bagian Humas Pemkab Sragen sebagai bagian dari pemerintahan daerah, 

dituntut untuk terus mengembangkan pola komunikasi yang demokratis antara 

pemerintah dan warga masyarakat dengan secara rutin mengadakan acara dialog 

interaktif dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk 

menggunakan teknologi informasi.  

 

C. KEGIATAN – KEGIATAN TERPILIH 

a. Kegiatan Yang Dilaksanakan 

1.   Program Pengembangan kemitraan Pers 

a. Langganan Surat Kabar 

b. Himpunan Kliping Pers 

c. Pembuatan Release Pers 

d. Kemitraan Pers 

e. Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui media cetak dan 

elektronik 

f. Pemasangan Iklan 

 

2. Program Pengembangan Jaringan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, 

mencakup kegiatan: 
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a. Himpunan Pidato Bupati 

b. Pengadaan penunjang Alat-alat Dokumentasi 

c. Penerbitan Brosur, Buku, Booklet dan Leaflet 

d. Prosesing Shoting 

e. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat / Kelompok Iinformasi 

Masyarakat 

f. Publikasi Keliling 

g. Pemasangan Spanduk 

h. Rakor Kehumasan dan Penyiaran RSPD se Subosukawonosraten 

i. Operasional RSPD FM 

j. Operasional RSPD AM 

k. Operasional Siaran Langsung RSPD 

l. Bimtek RSPD dan Rakor Radio Siaran Kab. Sragen  

m. Biaya Proses perijinan RSPD 

n. Peningkatan kekuatan daya pemancar RSPD AM 

o. Peningkatan Kualitas Audio Pemancar RSPD FM 

p. Peningkatan Daya Pemancar RSPD FM  

q. Program siaran langsung melalui Mobil Unit Siaran Luar RSPD dan 

perangkat pendukungnya 

r. Peningkatan kualitas peralatan dokumentasi, video shooting dan 

editing. 
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b. Kegiatan Terpilih 

Kegiatan terpilih yang mendapat prioritas adalah sbb : 

1.  Program Pengembangan kemitraan Pers : 

a. Meningkatkan Kemitraan Pers 

b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui media cetak dan 

elektronik 

2.  Program Pengembangan Jaringan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan : 

a.  Peningkatan Kualitas Audio Pemancar RSPD FM 

b.  Peningkatan Daya Pemancar RSPD FM  

c.   Program Siaran Langsung Mobil Unit Siaran Luar RSPD . 

d.   Bimtek bagi SDM RSPD dan Rakor Radio Siaran Kab. Sragen 

e.  Biaya Proses perijinan RSPD menjadi Lembaga Penyiaran Publik 

Lokal 

   3.   Penerbitan buku, booklet, brosur dan leaflet 
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D. PROFIL PEJABAT KABUPATEN SRAGEN 

 

:: BUPATI SRAGEN:: 

  
 

H. Untung Wiyono  
   

 
Bernama lengkap UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, Lahir di 
Sragen pada 16 Oktober 1950. Beragama Islam  
Latar belakang Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum. 
Mempunyai Hobi Seni Dalang, Seni Wayang, dan Olahraga. 
Makanan Kesukaan : Tengkleng dan makanan sehat tradisional  
Moto Hidup : HIDUP ADALAH PERJUANGAN TANPA HENTI  
 
Menjabat sebagai Bupati Sragen sejak tahun 2001 hingga sekarang, 
membawa Sragen menjadi Kabupaten yang Cerdas.  
 
Beralamat di JL. SOMONEGARAN NO. 1 SRAGEN, bersama dengan 
istri : Ny. Suparmi Untung Wiyono, dan dianugerahi 3 orang putera 
dan 2 orang puteri.  

 

:: WAKIL BUPATI SRAGEN :: 

  
 

Agus Fatchurrachman, SH, MH  

 
Lahir di Sragen pada 17 Juni 1962, Beragama Islam,  
Mempunyai Hobi membaca dan sangat menyukai makanan 
tradisional.  
Latar belakang pendidikan terakhir S2 Hukum, UNS  
 
Menjabat sebagai wakil Bupati Sragen sejak tahun 2001 senang 
berkecimpung di bidang kepemudaan.  

Motto hidup "Hidup Adalah Perjalanan Untuk Mencari Makna Agar 
Bermanfaat Untuk Sesama"  
 
Bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun no 43, Kuwungsari, Sragen Kulon 
bersama dengan istri Ny. Wahyuning Harjanti.  

 

:: SEKRETARIS DAERAH :: 
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Drs. Kushardjono  

NIP. 500 041 550   

 
Bernama Lengkap KUSHARDJONO, lahir di Madiun pada tanggal 27 
April 1950. Beragama islam.  
Latar belakang pendidikan terakhir adalah S1 Pemerintahan. 
Mempunyai hobby membaca. 
Makanan kesukaan : Sapo tahu dan Rujak Cingur 
 
Menjabat sebagai Sekertaris Daerah, dengan golongan ruang IV/d, 
dan esselon II a  

Beralamat di Jln. arimbi No 4 Taman Asri, Sragen. Bersama dengan 
istri Dra. Endang Lestari.MM, dan dianugerahi 2 orang putera.  

 

:: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN TATA PRAJA :: 

  
Sujoto, SH, MM  
NIP. 500 075 503    

 
Lahir di Madiun, pada 22 April 1956. Beragama Islam.  
Latar belakang pendidikan terakhir S2 Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta  
Mempunyai Hobby Olah Raga 
Makanan Kesukaan : Nasi Pecel dan Bakso  
Motto Hidup : HIDUP ITU IBADAH  

Menjabat sebagai Assisten Pemerintahan dan Tata Praja, sejak 9 
April 2007 dengan golngan ruang IV/b, dan esselon II b 
 
Beralamat di Jl. Cut Nyak Dien no 73, Sragen, Bersama dengan istri 
Ny. Mujiati Sujoto dan 3 orang putera  

 

:: ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN :: 

  
Ir. Endang Handayani, MM  

NIP. 010 216 501   

 
Bernama lengkap : Ir. Endang handayani.MM. Lahir di Sragen pada 
23 April 1959. Beragama Islam, dengan pendidikan terakhir S2  
Mempunyai hobby : Membaca dan memasak 
Makanan kesukaan : Gado-gado 
Motto hidup : HIDUP LEBIH BERMAKNA BILA BERMANFAAT BAGI 
ORANG LAIN  

Menjabat sebagai Assisten Ekonomi Pembangunan, sejak 9 April 
2007 dengan golngan ruang IV/b, dan esselon II b  
 
Beralamat di Jln. Mahakam No. 12 Sragen Tengah. Bersama dengan 
Suami : Ir. Agus Purwanto.MM, dan dianugerahi 1 orang puteri.  

 

:: ASISTEN ADMINISTRASI DAN SOSIAL :: 
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Drs. Ruwiyatmo, MM  

NIP. 010 166 476    

 
Bernama lengkap Drs. Ruwiyatmo.MM, Lahir di Surakarta pada 
tanggal 11 Mei 1953. Beragama Islam, dengan pendidikan terakhir 
Magister Manajemen  
 
Menjabat sebagai Asisten Administrasi dan sosial, dengan golongan 
ruang IV/b, dan esselon II b sejak desember 2004  

Beralamat di Margoasri, Puro, Sragen  
bersama dengan istri : Dra. Sri Suryandari, dan dianugerahi 1 orang 
putera.  

 

 
 

E. JABATAN DAN IDENTITAS PEJABAT KABUPATEN SRAGEN 
 
 
NO NAMA JABATAN EMAIL TELPON 
1 H. Untung 

Wiyono 
Bupati Sragen  bupati@sragenkab.go.id 0271-891025 

(ext.267) 
2 Agus Fatchur 

Rachman, SH 
Wakil Bupati Sragen wk_bupati@sragenkab.go.id 0271-891025 

(ext.245) 
3 Drs. Kushardjono Sekretaris Daerah  sekda@sragenkab.go.id 0271-891025 

(ext.215) 
ASISTEN 

1 Sujoto, SH, MM Ass I Sekda ass1@sragenkab.go.id 0271-891025 
(ext.217)  

2 Ir. Endang 
Handayani, MM 

Ass II Sekda  ass2@sragenkab.go.id 0271-891025 
(ext.219)  

3 Drs. Ruwiyatmo  Ass III Sekda  ass3@sragenkab.go.id 0271 891025 
(ext.231)  

STAFF AHLI 

1 Drs. Endang 
Lestari, MM  

Staff Ahli Bidang Ekonomi 
& Tenaga Kerja  

endang_lestari@sragenkab.go.id 0271-891025  
(ext.253)  

2 Drs. Gunadi  Staff Ahli Bidang 
Pemerintahan dan 
Kependudukan  

gunadi@sragenkab.go.id 0271-891025  
(ext.230)  

3 Dr. Djoko 
Subowo, MKes  

Staff Ahli Bidang 
Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial  

joko@sragenkab.go.id 0271-891025 
(ext.224)  

STAFF KHUSUS 
1 Musdiman, SE, 

MM 
Bidang Pengembangan 
Ekonomi dan UKM 

musdiman@sragenkab.go.id 0271-890292 

2 Drs. Soeharto 
Moeksin, MM 

Bidang Perencanaan dan 
Pembangunan 

lek_to@sragenkab.go.id 0271-890645 

KEPALA BAGIAN 
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1 Drs. Budiyono, 
MM 

Kabag Pemerintahan pemerintahan@sragenkab.go.id 0271-891 025 
(ext.227)  

2 Suharto, SH  Kabag. Hukum dan 
Pertanahan  

hukum@sragenkab.go.id 0271-891 025 
(ext.228)  

3 Drs. Nugroho 
Eko Prabowo  

Kabag. Umum umum@sragenkab.go.id 0271-891025 
(ext.258)  

4 Drs. Budiyanto Kabag. Pengelola Barang 
Daerah  

perlengkapan@sragenkab.go.id 0271-891025 
(246)  

5 Drs. Tri Saksono, 
MM  

Kabag. Organisasi Tata 
Laksana 

ortala@sragenkab.go.id 0271-891025 
 (240) 

6 Drs. Mahmudi, 
MSI 

Kabag. Kesra kesra@sragenkab.go.id 891025 
(ext.236)  

7 P. Poedarwanto, 
S.Sos 

Kabag. Humas humas_srg@sragenkab.go.id 891025(232)  

8 E. Sri Murdiyanti, 
SE  

Kabag. Pemberdayaan 
Perempuan 

perempuan@sragenkab.go.id 891025(269) 

9 Drs. I. Yosep 
Wahyudi 

Kabag. BUMD bumd@sragenkab.go.id 0271-891025 
(ext.254)  

10 Drs. Budi 
Herwanto, MM  

Kabag Perekonomian  ekonomi@sragenkab.go.id 0271-891025 
(238)  

11 
Budi Setiawan, S. 
Sos Kabag Pembangunan  pembangunan@sragenkab.go.id 891025(252)  

12 Ir. Budi Sulihanto  Kabag Litbang dan DE  pde@sragenkab.go.id 
bud_sul@sragenkab.go.id  

891025(239)  

KEPALA BADAN 

1 
Drs. Eddy 
Sasongko, MM 

Kepala BAPPEDA bappeda@sragenkab.go.id 890981  

2 
Drs. Suparmin, 
MM  

Kepala BKD  bkd@sragenkab.go.id 891024  

3 Drs. Adi 
Dwijantoro 

Kepala BPKD bpkd@sragenkab.go.id 891501 
890983(270)  

4 Sunar, SH Kepala BAWASDA bawasda@sragenkab.go.id 891147  

5 
Drs. Sumarna, 
MSi  

Kepala Badan Diklat  diklat@sragenkab.go.id  890645  

6 Isnadi, SE,MM  Kepala BPT bpt@sragenkab.go.id 892348  

7 
Wangsit Sukono, 
S.Sos  

Kepala 
Bakesbangpolinmas 

kesbanglinmas@sragenkab.go.id 891432  

KEPALA KANTOR 

1 Drs. Hari 
Kuncoro, MM 

Kepala Kantor Pariwisata  
Investasi dan Promosi 

pariwisata@sragenkab.go.id 7087446  

2 Sarwadi, S.Sos 
Kepala Kantor 
Kependudukan dan Capil  

capil@sragenkab.go.id 891081  

3 Muhari, SH. MM  Kepala Kantor Satpol PP  satpol@sragenkab.go.id 892970 

KEPALA DINAS 

1 
Ir. Dharmawan, 
MB.MM 

Kepala DPU dpu@sragenkab.go.id  891011  

2 
Ir. Joko 
Purwanto, MM 

Kepala Dinas Indagkop dan 
UKM 

indagkop@sragenkab.go.id  891050 

3 Drs. Parsono, Kepala Dispenda dippenda@sragenkab.go.id  891017  
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MM 
4 Drs. Gatot 

Supadi, MBA.MM 
Kepala Dinas Pendidikan diknas@sragenkab.go.id  891025  

5 
Drs. Arief Zaenal, 
MM  

Kepala Disnakertrans disnakertran@sragenkab.go.id  891066 

6 Ir. Sri Hardiarti P  
Kepala Dinas Peternakan & 
Perikanan peternakan@sragenkab.go.id  

891051 - 
891298  

7 Ir. Wakidi, MM  Kepala Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan 

hutbun@sragenkab.go.id 890713  

8 Ir. A. Haryoto 
WA, MM  

Kepala Dinas Pertanian pertanian@sragenkab.go.id 891277  

9 
Dr. Joko 
Irnugroho  

Kepala Dinas Kesehatan 
(DKK)  

dkk@sragenkab.go.id 891078  

10 Drs. Supriyatno Kepala Dinkesos  kesos@sragenkab.go.id 891043  

11 Ir. Sri Suprapto, 
MM 

Kepala Dinas LH din_lh@sragenkab.go.id 891136  

12 Drs. Tasripin, MM Kepala Dinas Tata Kota  tata_kota@sragenkab.go.id 892075  
13 R. Anton Budi 

Purwanto, SH 
Kepala Dinas Perhubungan perhubungan@sragenkab.go.id 891077  

14 Drs. Sarwaka  Kepala Dinas PKBM  pkbm@sragenkab.go.id 891236  

RSUD 

1 
dr. Farid Anshori, 
MM  

Direktur RSUD rsud@sragenkab.go.id 0271-891068 

CAMAT 

1 
Bambang S. 
Mulyanto, S. Sos 

Camat Sragen  sragen@sragenkab.go.id 891042  

2 
Bambang 
Budiono, S.Sos  Camat Karangmalang  karang_ml@sragenkab.go.id  891435  

3 Sri Budi Dharmo, 
S.Sos  

Camat Sidoharjo  sidoharjo@sragenkab.go.id  892033  

4 Dra. Yuniarti   Camat Masaran  masaran@sragenkab.go.id 651609  
5 Drs. Suharno Camat Kedawung  kedawung@sragenkab.go.id 5860055  
6 Sudarno, S. Sos Camat Plupuh  plupuh@sragenkab.go.id 7007025  
7 Suwandi, S.Sos  Camat Sumberlawang  sumberlawang @sragenkab.go.id 7004063  
8 Drs. Warno, MM  Camat Gemolong  gemolong@sragenkab.go.id 7000408  
9 Tugino, S. Sos Camat Kalijambe  fosil@sragenkab.go.id  6811609  

10 
Sumbagyo, 
S.Sos  

Camat Gondang  gondang@sragenkab.go.id 887040  

11 
P. Joko 
Haryanto, S.Sos  Camat Tanon  tanon@sragenkab.go.id 7005264  

12 Suharno, S. Sos  Camat Sukodono  sukodono@sragenkab.go.id  7006338  

13 
Joko Darsono, 
S.Sos  Camat Mondokan  mondokan@sragenkab.go.id 7007639  

14 
Dwi Sasongko, S. 
Sos  

Camat Gesi  gesi@sragenkab.go.id 7007637  

15 S. Tondo 
Raharjo, S. Sos 

Camat Tangen  tangen@sragenkab.go.id 7007936  

16 Sriyatmoko, S. 
Sos 

Camat Jenar  jenar@sragenkab.go.id 662634  
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17 Drs. Suhartomo Camat Sambungmacan  sambungmacan@sragenkab.go.id 7006480  

18 
Pudji Atmoko, 
S.Sos  

Camat Miri  miri@sragenkab.go.id 812144  

19 
Bambang 
Widyatmoko, S. 
Sos 

Camat Ngrampal  ngrampal@sragenkab.go.id 892055  

20 
Drs. Sutrisna, 
MSi 

Camat Sambirejo  sambirejo@sragenkab.go.id 663001  

 
 
 
F. PENGHARGAAN PEMKAB SRAGEN 

 
 

PENGHARGAAN  
 

Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sragen :  

Citra Pelayanan Prima 2004 dari Presiden RI  

Best Practice modul dari LPM UNS yang ditulis dalam buku Reformasi Pemerintah Daerah 

Best Practice modul dari JPIP Surabaya 

Best Practice Modul dari JICA Japan dan dibuat film dan diedarkan kepada 
semua kabupaten di Indonesia  

Direkomendasikan oleh ADB dan IFC sebagai contoh model KPT dan dibuat 
buku Panduan tentang OSS yang diedarkan ke berbagai Kabupaten / Kota 

di Indonesia  

Sertifikat ISO 9001 - 2000 dari Sucofindo International Certification 
Service  

Otonomi Award bidang Administrasi Pelayanan Publik dari JPIP Surabaya  

Model percontohan penerapan Sistem Pelayanan Satu Pintu (OSS) dari 
BKKSI  

Manggala Karya Kencana 2004 dari BKKBN Pusat Jakarta  

Satya Abdi Praja dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2004 

Penghargaan UKM Tahun 2004  

Kabupaten Pro Investasi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2005  

Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Rebuplik Indonesia Tahun 2004  

Penghargaan Bhakti Koperasi / UKM dari Menteri Koperasi / UKM Tahun 
2004  
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Penghargaan Bank Indonesia untuk Pengembangan UMKM Tahun 2004  

Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dari Presiden Republik 
Indonesia Tahun 2004  

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Presiden Republik Indonesia 
Tahun 2005  

Penghargaan Adipura Tahun 2004, 2005  

Wahana Tata Nugraha Tahun 2006  

Suara Merdeka Otonomi Award 2006  

Adipura 2005 / 2006  

Sertifikat ISO 9001:2000 untuk SMK Binawiyata Sragen 2006 

Leadership Award 2006 dari Menpan 

Penghargaan E-Government Warta Ekonomi 2006 

Penghargaan Lomba P3A dan GP3A Tingkat Nasional 2006 

Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara sebagai Pemerintah Kabupaten 
yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik 2006 

Penghargaan Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima 2006 

Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pertama di bidang Kesetaraan dan 
Keadilan Gender 2006 

Penghargaan Pekerjaan Umum pada Pembangunan Pedesaan 2006 

Penghargaan Lomba Wajar Dikdas 9 Tahun, Kategori Tuntas Paripurna 
Tingkat Jawa Tengah 2006 

Penghargaan Perikanan Tingkat Kelompok Jawa Tengah 2006 

Penghargaan Satya Lencana Wira Karya 2007 sebagai penghargaan 
tertinggi yang diberikan presiden RI atas keberhasilan program Keluarga 

Berencana  

Penghargaan Pakarti Utama sebagai pelaksana terbaik Lomba Bersih 
Sehat Tingkat Nasional 2007    
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G. LAMBANG DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

  

 

 

 

 

Lambang Daerah Kabupten dibuat dengan maksud untuk mencerminkan cita-cita 

kepribadian, hasrat cita-cita rakyatnya, oleh karena itu dibuatkan suatu lambang 

Daerah dengan bentuk isi warna sebagai yang dituliskan pada Lampiran Peraturan 

Daerah ini. 

H. BENTUK ISI DAN WARNA LAMBANG 

Bentuk pokok dari pada lambang Daerah Kabupaten Sragen merupakan suatu 

perisai berbentuk jantung, berwarna dasar kuning dengan pelisir berwarna merah dan 

hitam. Bentuk warna dan perbandingan ukuran perisai serta tata lukisannya adalah 

seperti gambar yang terlukis dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pada perisai 

tersebut dilukiskan empat belas macam lukisan benda alam, bangunan dan benda 

kebudayaan, yang tata letaknya tersusun secara artistik, terdiri dari : 

· sebatang pohon beringin, berwarna hijau serta berakar gantung delapan buah. 

· roda bergigi empat berwarna kuning. 
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· sebilah keris terhunus berbentuk jangkung dengan warna hitam. 

· pintu gerbang hitam. 

· sebuah gunung berwarna biru. 

· api menyala-nyala berwarna merah. 

· dua batang tebu, dengan warna merah kekuning-kuningan 

· air sungai berwarna biru, dengan tiga jalur gelombangnya berwarna putih. 

· sehelai selendang berwarna putih, dengan tulisan berbunyi " Sragen". 

· sebuah bintang berujung lima, dengan warna kuning emas, terletak pada 

sebuah perisai putih. 

· sehelai selendang merah putih. 

· sebulir padi berisi tujuh belas butir pada berwarna kuning. 

· serangakai kapas terdiri dari delapan butir. 

· sembilan mata rantai berwarna hitam. 

 

Yang Maha Esa, sebagai Sila Dasar dari Pancasila falsafah Negara Republik 

Indonesia. Padi dan Kapas lambang cita-cita kemakmuran rakyat. Padi digambar 17 

butir, Kapas digambar 8 butir, Keris digambar 9 mata, Roda digambar 4 gigi, Bintang 

digambar 5 ujung. Angka-angka tersebut disusun untuk mengabadikan Proklamasi 17 

- 8 - 1945 

Perisai dan keris, sifat kepahlawanan rakyat Daerah Kabupaten Sragen yang juga 

dikenal dengan nama rakyat Sukowati, dalam melawan kolonialisme sudah ada jauh 
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sebelum perang Kemerdekaan ke II (Clash ke II) yaitu sebagaimana dikisahkan dalam 

cerita Babad Giyanti yang menunjukkan perlawanan Pangeran Mangkubumi ke II 

terhadap kekuasaan penjajahan Belanda, yang selalu mencoba mengadu sesama 

bangsa Indonesia. Alat perlengkapan perang serta senjata rakyat Sukowati pada 

waktu itu antara lain masih menggunakan perisai (tameng) dan keris. Itulah sebabnya 

sifat darah kepahlawanan rakyat Sukowati dilambangkan dengan Perisai dan Keris. 

Keris dilukiskan dengan bentuk (Jawa : dapur) jangkung. Menjangkung 

artinya melindungi dalam arti rohaniah/batiniah. Dengan demikian, keris dengan 

dapur jangkung tersebut mengandung maksud serta harapan, semoga para aparatur 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen didalam melaksanakan tugas dan 

kebijaksanaannya sehari-hari selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang 

Maha Esa, serta memperoleh petunjuk jalan yang benar dan lempang.  

Pintu gerbang, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sragen merupakan 

pintu gerbang yang menghubungkan Propinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa 

Timur, dengan dilalui jalan raya Solo Madiun yang merupakan urat nadi perhubungan 

perekonomian. Gunung, daerah Kabupaten Sragen terletak dikaki Gunung Lawu. 

Bagi Sragen, Gunung Lawu merupakan sumber air, pembentukkan sungai-sungai 

yang berguna bagi keperluan pertanian.  

Api, digambarkan ditengah-tengah gapura, dengan wujud yang menyala-

nyala. Melambangkan kehendak rakyat Kabupaten Sragen yang didalam mencapai 

cita-cita dan membangun daerahnya selalu disertai dengan semangat menyala yang 

tak kunjung padam, sebelum tercapai maksudnya.  
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Tebu, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sragen merupakan areal tebu, 

penghasil gula sebagai barang eksport. Air Sungai, melambangkan kemanfaatan air 

sungai Bengawan Solo terhadap daerah Kabupaten Sragen. Dimana Bengawan Solo 

mengalir sepanjang daerah tersebut, sehingga tanah pertanian sebelah kanan kiri 

sepanjang sungai merupakan lembah yang sangat subur untuk pertanian. Secara 

bertahap air sungai Bengawan ini akan lebih dimanfaatkan untuk tanah pertanian, 

dengan dipompa airnya untuk dialirkan kedaerah sekitarnya, yang pada musim 

kemarau kekurangan air. 

Mata rantai berwarna hitam, merupakan lambang persatuan dan kesatuan 

rakyat daerah Kabupaten Sragen yang bulat serta mantap, yag merupakan modal 

pokok untuk menuju apapun yang ingin dicapai oleh Pemerintah dan rakyat. 

Sebuah bintang, berujung lima berwarna kuning emas, terletak diatas perisai hitam, 

melambangkan salah sati ciri khas kepribadian rakyat daerah Sragen akan 

kepercayaannya yang sangat kuat terhadap Tuhan  

- Matahari terbit, melambangkan telah terbitnya masa depan yang cerah bagi daerah 

Kabupaten Sragen, menuju kearah kemakmuran dan kesejahteraan. 

- Roda bergigi, melambangkan bahwa didaerah Kabupaten Sragen sekarang ini telah 

terdapat perusahaan yang berbentuk pabrik sebagai penghasil barang-barang eksport, 

antara lain gula dan karet. 

Bentuk pokok dari Lambang Daerah Kabupaten Sragen merupakan perisai 

yang berbentuk jantung, Perisai merupakan alat pada jaman dahulu untuk melindungi 

diri dan menanggulangi serangan lawan, Jantung merupakan sumber hidup bagi 
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manusia.Dari bentuk pokok ini dicita-citakan semoga rakyat beserta Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen selalu mampu menangkis dan menanggulangi segala 

bencana, baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun yang ditimbulkan oleh alam. 

Secara ideal diharapkan mudah-mudahan rakyat memiliki sumber-sumber 

penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, syukur dapat dilimpahkan 

kepada daerah lain.  

Pohon beringin berwarna hijau berakar gantung 8 buah. Melambangkan 

penguasa/ Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, yang senantiasa menggunakan 8 

sifat kepemimpinan, yaitu hasta brata didalam menjalankan tugas dan 

kebijaksanaannya. Sehingga benar-benar merupakan pengayom dan plindung bagi 

rakyatnya. 

Roda bergigi empat, yang juga dianggap sebagai matahari terbit : 

1.   Selendang putih bertuliskan " Sragen " menunjukkan daerah, pemilik lambing,  

2.   Selendang merah putih, melambangkan merah berarti berani, putih berarti suci. 

3. Bintang berujung lima dalam perisai yang berwarna hitam, melambangkan 

kepercayaan rakyat daerah kabupaten Sragen kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

4.  Mata rantai berwarna hitam, melambangkan persatuan dan kesatuan rakyat 

Kabupaten Sragen yang kekal abadi. 

5.   Air sungai berwarna biru berjalur tiga, melambangkan bahwa Bengawan Solo 

yang mengalir sepanjang Daerah Kabupaten Sragen. 

6.   Batang pohon tebu, menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sragen merupakan 

daerah areal dan penghasil gula.  
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7. Api menyala-nyala, melambangkan semangat rakyat daerah Kabupaten Sragen 

didalam mencapai areal cita-cita dan tujuan. 

Sebuah gunung menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sragen terletak dikaki 

gunung Lawu. Pintu gerbang menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sragen 

merupakan pintu gerbangnya Jawa Tengah terhadap Jawa Timur. Roda bergigi 

menunjukkan bahwa Daerah kabupaten Sragen telah memiliki beberapa perusahaan 

yang berujud pabrik-pabrik. Roda bergigi empat yang juga dianggap sebagai matahari 

terbit. Pohon beringin lambang sifat kepeminpinan dan pengayoman. Perisai dan 

keris melambangkan jiwa kepahlawanan rakyat Daerah kabupaten Sragen atau 

dikenal dengan nama daerah Sukowati, perisai tersebut berbentuk jantung 

melambangkan adanya hidup dan kehidupan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



BAB IV 

PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. KEGIATAN 

 

 Kuliah Kerja Media penulis laksanakan di kantor kehumasan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen yang berlokasi di Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen 

selama dua bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 Februari 2008 – 31 Maret 2008. 

Aktivitas kegiatan Kuliah Kerja Media dilakukan sesuai dengan jan kerja yang 

berlaku di kantor humas Pemkab Sragen, yaitu pukul 07.30 – 14.30 WIB, mulai hari 

senin sampai hari sabtu. 

Pada permulaan kegiatan kuliah kerja media ini dilaksanakan, penulis tidak 

terlalu banyak diberi tugas karena di awal-awal penulis harus beradaptasi terlebih 

dahulu dengan lingkungan kerja. Tetapi setelah penulis mampu menyesuaikan diri, 

penulis diberikan banyak pekerjaan yang bermanfaat khususnya dalam bidang 

kehumasan. 

Pada bagian humas yang penulis tempati dalam melakukan Kuliah Kerja 

Media, merupakan bagian yang bertanggung jawab jikalau ada suatu kegiatan yang 

dilakukan di pemkab Sragen. Bagian humas merupakan tempat penyampaian 

informasi baik kepada publik maupun pers. Bagian humas pemkab Sragen 

mencangkup bidang informasi, komunikasi dan kehumasan. 

Pekerjaan penulis selama melaksanakan KKM ini adalah : 
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1. Membuat berita on line yang dimuat di website 

Dalam pembuatan berita awalnya penulis diberi pengarahan dari pembimbing 

magang, sehingga penulis mampu membuat suatu berita yang sesuai dengan aturan 

jurnalistik yang ada. Dan kemudian berita yang penulis buat harus dicek dulu oleh 

pembimbing magang sebelum berita tersebut dimuat di website Humas dan 

Sragenkab. Beberapa contoh berita on line yang penulis buat adalah : 

· ”SBBS, Belanja Batik Nyaman dan Berkualitas” 

· ”Jajanan Khas Sragen, Mbah Rajak” 

· ”Sosialisasi Tanggap Flu Burung” 

 

2. Membuat press release tentang kegiatan pemkab Sragen 

Dalam pembuatan Press Release, penulis dibantu oleh pembimbing magang 

sehingga mampu membuar release acara secara baik dan benar. Release yang penulis 

buat salah satunya adalah saat Bupati Sragen akan terima penghargaan Himpunan 

Pers Nasional. 

 

3. Mengumpulkan berita-berita lewat media massa dengan membuat keliping 

Setiap pagi penulis datang lebih awal untuk membantu mengumpulkan berita-

berita tentang Sragen lewat media massa, yang kemudian berita-berita tersebut dibuat 

keliping agar memudahkan dalam mendokumentasikannya.  
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4. Mencari artikel-artikel tentang Sragen melalui internet 

Penulis ditugaskan untuk mencari artikel-artikel tentang Sragen yang akan 

dijadikan bahan berita dalam website humas dan Pemkab Sragen. Artikel tersebut 

meliputi artikel tentang peternakan, budaya, pendidikan, perikanan, perindustrian, dan 

lain-lain. 

 

5. Mengecek dan menyetak surat dari internet 

Setiap saat penulis harus mengecek setiap surat yang masuk ke bagian humas 

lewat Surya (Surat Maya) dari internet. Jadi proses surat-menyurat di Pemkab Sragen 

juga sudah menggunakan media internet, sehingga ini akan membuat penggunaan 

internet seakin efektif. Proses ini juga digunakan untuk mengirimkan surat dari atasan 

kepada bawahan dan juga untuk mengirimkan pengumuman ke bagian-bagian lain 

secara tepat dan cepat. 

 

6. Meliput kegiatan kunjungan dari daerah lain di pemkab Sragen 

Hampir setiap hari, Pemkab Sragen selalu mendapat kunjungan dari daerah-

daerah diluarkota Sragen. Bahkan kunjungan dari luar negeripun juga pernah diterima 

Pemkab Sragen. Setiap ada kunjungan penulis ditugaskan untuk meliput acara 

tersebut. Dari kunjungan tersebut, penulis harus mampu mendokumentasikan 

kegiatan tersebut baik melalui beritanya maupun juga gambar atau foto kegiatan 

tersebut. 

 

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



7. Meliput kegiatan yang dilakukan diwilayah Sragen 

Kegiatan tersebut biasanya diadakan diluar kantor Pemkab Sragen. Dalam 

liputannya penulis harus mampu membuat berita dari kegiatan tersebut yang 

kemudian berita tersebut akan dijadikan berita on line diwebsite humas sendiri dan 

website Sragenkab. Kegiatan tersebut seperti : 

· Pelatihan sanggul yang dilakukan di Lapas Sragen 

· Pelatihan bersama, INKAY  di Alun-alun Sragen 

· Pemberian bantuan banjir dari ke sekolah-sekolah 

· PPL yang melakukan kaji terap pupuk organik 

· Mengikuti liputan Trans TV tentang batik Sragen di Batik Brotoseno 

· Meliput Gor Diponegoro Sragen sebagai tempat olahraga dan rekreasi 

· Lomba Volly Bupati Cup di Gor Diponegoro Sragen 

· Program Magister ITB yang menggelar dialog interatif dengan jajaran 

Pemkab Sragen di Aula Sukowati. 

· Liputan kegiatan Tepat bayar Pajak 

· Try Out Perdana SMA se-Kabupaten Sragen di Gor diponegoro 

 

8. Menjadi dubber video dalam berita yang dimuat diwebsite humas 

Pada websitenya humas, ada berita yang dikemas dalam bentuk video. Dalam hal 

ini, penulis menjadi dubber dari berita tersebut. Hal ini jarang ditemui diluar 

Kabupaten Sragen. Selain lengkap berita dan informasinya, penggunaan internet 
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dalam kinerja humas sangat dirasa sangat efektif. Beberapa contoh dubbing dari 

berita on line yang penulis lakukan adalah :  

· ”Terketat Seleksi Penerimaan CPNS Pemkab Sragen” 

· ”Keripik Tempe” 

· ”1000 Peserta INKAI mengadakan Gashuku di Sragen” 

 

9. Membuat baliho 

Membuat baliho yang akan digunakan di kecamatan-kecamatan wilayah 

kabupaten Sragen. Tetapi setiap desain harus di edit dan disetujui oleh 

pembimbing magang. 

 

10. Hunting foto 

Setiap liputan, selain mencari dan membuat berita, penulis juga melakukan 

hunting foto agar bukti-bukti gambar tersebut dapat didokumentasikan. Selain itu, 

foto-foto tersebut juga berguna untuk gambar dalam berita yang dimuat di 

website. 

 

Perkembangan teknologi sekarang ini semakin maju sehingga banyak publik 

yang mengikuti perkembangan tersebut. Terutama perkembangan yang mengarah 

pada berkembangnya internet. Dalam kegiatan kehumasan pemkab sragen selalu 

berhubungan dengan internet dalam menyampaikan sebuah informasi dan berita-
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berita terbaru kepada publik. Setiap press release dan berita yang penulis buat selalu 

dimuat diwebsite humas maupun website sragenkab. Proses penyampaian tersebut 

sangat efektif mengingat perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju. 

  

B. HAMBATAN 

Banyak sekali pengalaman dan pelajaran berharga yang penulis dapatkan 

selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja media tersebut. Tetapi itu semua juga 

tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan KKM. 

Misalnya, penulis belum terbiasa dengan dunia kerja dan lingkungan kerja yang  

penulis tempati dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, pada awal pelaksanaan 

Kuliah Kerja Media tersebut. Penulis belum mengetahui secara spesifik tentang 

fungsi humas pemkab Sragen secara keseluruhan diawal pelaksanaan KKM. Awalnya 

penulis belum mandiri dalam melaksanakan liputan, karena belum mengetahui tugas 

dan pekerjaan yang bagaimana yang harus dilakukan. 

Beberapa cara yang penulis lakukan untuk mengatasi kesulitan dan hambatan 

selama melaksanakan KKM di pemkab Sragen, antara lain; penulis harus cepat dan 

cekatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, baik dengan rekan kerja 

maupun dengan pekerjaan yang dilakukan. Penulis tidak malu bertanya mengenai 

spesifikasi tugas humas pemkab Sragen dan meminta pengarahan kepada 

pembimbing magang. Penulis juga meminta pekerjaan yang belum pernah penulis 

lakukan sehingga menambah pengalaman dan pekerjaan penulis selama 

melaksanakan KKM. 
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C. MANFAAT 

Banyak sekali kemajuan yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan 

KKM dipemkab Sragen. Penulis mendapatkan kesempatan untuk megaplikasikan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media tersebut, 

sehingga penulis mampu membuat Press Release dan berita sesuai aturan jurnalistik 

dan kebutuhan publik, dan juga dapat mengetahui tugas dan fungsi humas dalam 

pemerintahan. Penulis juga mengetahui fungsi humas dalam menginformasikan 

berita, sehingga penulis mampu mengkualifikasikan berita yang ada di website karena 

pemkab Sragen menggunakan media internet dalam pemberitaan informasinya. 

Penulis juga mampu melakukan liputan secara individu dan membuat laporan berita 

yang dapat diakses di internet. 

Setelah melakukan beberapa liputan dan kunjungan, penulis mendapatkan 

pengalaman baru dan dapat mengetahui daerah-daerah yang berpotensi di kota 

Sragen. Dengan demikian penulis dapat mengetahui peran humas dalam mengontrol 

seluruh kegiatan yang ada di pemkab Sragen. Juga mengetahui peran humas dalam 

membangun image positif dan kepercayaan publik tentang pemkab Sragen melalui 

berita online di internet. Dalam menjaga citra pemkab Sragen, penulis juga mampu 

menyampaikan informasi kepada publik dengan etika-etika yang sesuai dengan aturan 

pemkab Sragen, serta tidak merugikan pihak lain. 

Pada dasarnya seluruh kegiatan pemkab Sragen berpusat pada bagian humas. 

Karena apabila ada suatu kegiatan atau kunjungan dipemkab Sragen, bagian 

humaslah yang bertanggung jawab penuh dalam acara tersebut. Mulai dari protokol 
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sampai teknisi pengambilan gambar. Itu semua pekerjaan yang dilakukan humas 

pemkab Sragen yang kemudian juga harus menginformasikan berita tersebut kepada 

publik. 

Tidak hanya kegiatan dalam lingkup kantor pemkab Sragen saja, tetapi 

kegiatan yang diadakan diwilayah Sragen juga menjadi tanggung jawab humas 

pemkab Sragen dalam mengontrol acara, melakukan liputan dan membuat berita yang 

kemudian di informasikan kepada publik baik melalui internet maupun media massa. 

Untuk mendapatkan berita terbaru para wartawan juga langsung berhubungan dengan 

pihak humas, karena pusat berita dan informasi pemkab Sragen berada di bagian 

kemumasan. 

Semua berita dan informasi terbaru pemkab Sragen dapat diakses melalui 

internet. Ini membuktikan bahwa pemkab Sragen juga tidak ketinggalan dengan kota-

kota besar yang sudah berkembang. Hal ini membuat penulis faham akan fungsi 

humas sebagai media komunikasi relations pemkab sragen dalam internet, yang 

memberikan berita dan informasi terbaru serta mempu manyaring berita sebelum 

sampai kepada publik.  

Informasi yang dapat diambil dari website humas sangat banyak. Mulai dari 

perkembangan pembangunan kota Sragen, daerah-daerah potensial, pendidikan, 

kebudayaan, kesenian, keunggulan, bahkan sampai kepemerintahan kota Sragen. 

Sedangkan berita yang dimuat dalam website humas maupun website Sragenkab 

merupakan press release, future, profil, bahkan setiap kegiatan yang berlangsung atau 

kejadian yang terjadi khususnya diwilayah kota Sragen. 
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Berita-berita dan informasi terbaru dapat dengan cepat diketahui publik 

dengan mengakses website tersebut. Selain bagi publik, hali ini juga menguntungkan 

bagi pers. Karena mereka bisa mendapatkan informasi terbaru tentang kegiatan atau 

kejadian yang terjadi diwilayah Sragen, tanpa harus datang langsung ke pemkab 

Sragen. Dalam pelaksanaannya pihak humas juga selalu mengirimkan berita terbaru 

kepada wartawan melalui e-mail, sehingga berita tersebut dapat dipublikasikan 

melalui media massa. 

Jadi, selain di internet berita tersebut juga dapat dibaca oleh publik lewat 

media massa. Sehingga berita tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak apabila 

tidak sempat mengakses internet. Publik dapat mengakses informasi dan berita-berita 

terbaru tentang Sragen lewat website http://www.sragen.go.id/  atau 

http://humas.sragenkab.go.id/ . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Sebagaimana diketahui tugas Bagian Humas Setda Sragen adalah membantu 

Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang informasi, komunikasi dan kehumasan, 

sehingga tercipta sistem informasi komunikasi dan kehumasan, yang sangat penting 

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen. 

Penggunaan internet dalam kegiatan kehumasan telah terbukti efektif dan 

menekan biaya operasional seminim mungkin dan mampu mendekatkan perusahaan 

dengan publiknya. Dunia kehumasan dalam internet telah membuka perspektif 

(paradigma) baru dalam bidang hubungan masyarakat. 

Pemkab Sragen sangat peka akan kebutuhan publik dalam bidang informasi, 

sehingga dengan adanya website baru humas, publik akan dengan mudah dan cepat 

mengakses berita-berita melalui internet. Ini merupakan keunggulan pemkab Sragen 

dalam penyampaian informasi sehingga akan lebih efektif dan kebenaran berita juga 

informasinyapun dapat dipertanggung jawabkan.  

Humas berfungsi sebagai media komunikasi relations yang dapat memberikan 

informasi dan berita-berita terbaru kepada publik melalui internet. Dengan adanya 

website humas dan Sragenkab tersebut, akan memudahkan bagi publik yang berada 

diluar daerah Sragen atau diluar pulau Jawa yang ingin mengetahui informasi tentang 
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Sragen. Karena mereka tidak perlu datang langsung ke Pemkab Sragen, tetapi dapat 

dengan mudah mengakses berita melalui internet. 

Kegiatan humas Pemkab Sragen dalam menginformasikan berita melalui 

internet masih jarang dilakukan didaerah kabupaten lain. Dan hal ini juga menjadi 

prespektif baru bagi humas, karena prakteknya Humas Pemkab Sragen 

mempergunakan internet sebagai media untuk memperkenalkan keunggulan-

keunggulan daerah Sragen, menghimbau masyarakat terhadap suatu masalah tertentu, 

dan memberikan informasi secara efektif. 

Semua aktivitas humas pemerintahan yang yang dilakukan melalui internet 

tersebut, akan memungkinkan humas mampu menjalin hubungan baik untuk 

mempertahankan dukungan publik internal dan eksternalnya. Publik akan sangat 

tergantung kepada humas sebagai sumber informasi berita yang tidak tersaji di 

internet atupun surat kabar dan media massa lainnya. Melalui internet humas dapat 

menghemat biaya dibanding harus mengirim Press Release  melaui pos atau faks. 

 

B. Saran – saran  

 

1. Selama melaksanakan Kuliah Kerja Media di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sragen, penulis berharap Pemkab Sragen lebih meningkatkan kinerja pegawai 

sehingga peran Humas dalam pemerintahan dapat dirasakan publik pada 

umumnya.  
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2. Sangat menguntungkan apabila internet digunakan sebagai suatu fasilitas dalam 

melakukan pendekatan dalam suatu hubungan pers di Pemkab sragen. 

3. Diharapkan Program D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, lebih ditingkatkan lagi. Sehingga 

akan menghasilkan sumber daya manusia yang aktif dan profesional karena lebih 

berpengalaman dalam dunia kerja. 

4. Fungsi dan tugas humas dalam prakteknya sangat berpengaruh dalam suatu 

pemerintahan. Akan lebih baik apabila penerapan fungsi humas tersebut dapat 

dilakukan oleh semua pegawai humas Pemkab sragen. 

5. Program D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta, diharapkan tetap menjaga hubungan baik 

dengan lembaga atau instansi.  
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