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Kata Kunci : Peran, Humas 

Humas mempunyai peran penting dalam menjaga hubungan baik antara organisasi 
dengan publiknya. Adanya Humas akan menciptakan arus komunikasi dua arah secara timbal 
balik antara organisasi dengan publiknya, sehingga proses take and give informasi dari 
organisasi kepada publiknya berjalan lancar. Berdasarkan Latar Belakang di atas, diutarakan 
beberapa permasalahan yang ada, yaitu: (1) Bagaimana peran Humas pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Semarang dalam mensosialisasikan progam serta kebijakan-kebijakan pemerintah 
daerah?, (2) Apa saja kegiatan Humas dalam membina hubungan komunikasi dengan 
masyarakat?, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pegawai Humas dalam 
melaksanakan tugasnya?, sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah: (1) 
Untuk mengetahui peran Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam 
mensosialisasikan program serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, (2) Untuk mengetahui 
kegiatan Humas dalam membina hubungan komunikasi dengan masyarakat, (3) Untuk 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pegawai Humas dalam melaksanakan tugasnya. 

Penelitian ini dilakukan di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten 
Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa peran humas pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Semarang sangat penting. Humas berperan sebagai perantara komunikasi dan 
informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di lingkungannya sehingga setiap 
program dan kebijakan dari pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada 
masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan kehumasan pada instansi ini adalah kendala-
kendala yang berasal dari dalam Bagian Humas sendiri serta kendala-kendala dari luar yang 
berasal dari masyarakat sebagai sasaran kegiatan kehumasan yang diselenggarakan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Humas pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Semarang dalam mensosialisasikan program serta kebijakan pemerintah 
daerah sudah dijalankan, akan tetapi masih kurang optimal dari segi hasilnya karena masih 
banyak masyarakat yang kurang mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah. Untuk 
itu disarankan agar Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang meningkatkan 
penyelenggaraan kegiatan kehumasan menjadi lebih baik, serta sedapat mungkin mengatasi 
kendala-kendala yang dapat menghambat kegiatan kehumasan sehingga transfer informasi dari 
pemerintah daerah berjalan lancar. 
 


