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Hubungan Masyarakat atau biasanya disingkat dengan Humas, yang mempunyai 
pengertian yaitu, salah satu bagian dalam perusahaan yang bertugas sebagai penghubung 
antara perusahaan dengan masyarakat, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. 
Setiap kegiatan yang dilakukan DPRD Jateng selalu menjadi sorotan publik maka dari itu 
dibutuhkan publikasi agar masyarakat mengetahui semua yang berkaitan dengan anggota 
dewan. Bagaimana  masyarakat juga mempercayakan aspirasi mereka ditangan anggota 
dewan, sebab itu bagi bagian Humas melakukan publikasi melalui media massa sangat 
dibutuhkan guna memperlancar jalanya penyampaian informasi tentang apa yang 
berkaitan dengan anggota dewan, melalui pemberitaan yang telah dimuat di media massa 
akan terbentuk opini di kalangan masyarakat.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dan hambatan  
dalam proses publikasi berita melalui media massa yang dilakukan bagian humas pada 
sekretariat DPRD Jateng, serta bagaimana cara penyelesaiannya. 

Lokasi penelitian adalah pada bagian humas kantor sekretariat DPRD Propinsi 
Jateng. Obyek kajian dan penelitian adalah kegiatan humas dalam mempublikasikan 
berita melalui media massa pada sekretariat DPRD Jateng. Adapun metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif. 

Hasil penelitian ini yaitu, humas erat kaitannya dengan menjalin hubungan 
dengan masyarakat, dan salah satu kegiatannya dengan publikasi. Dalam kegiatan-
kegiatan humas mempublikasikan berita antara lain: Ekspose, Dialog Interaktif, 
Pertemuan / Rapat / Seminar, Kerjasama dengan surat kabar harian, Jumpa Pres dan Pers 
Tour atau Kunjungan Dinas, Penerbitan majalah Mimbar dan Papan Informasi, 
Kerjasama dengan Radio dan Televisi.      

Simpulan yang didapat setelah melakukan penelitian adalah kegiatan humas 
dalam pempublikasian berita melalui dua  media yaitu,  media  cetak seperti harian surat 
kabar, majalah, papan informasi dll, selain itu juga dengan media elektronik, seperti 
siaran televisi, radio, film, internet, dan sebagainya. Saran 1). Dalam mengadakan 
kegiatan publikasi, humas harus lebih teliti dalam hal tamu undangan, materi dan 
perlengkapan, agar kegiatan berjalan lancar. 2). Untuk penempatan staf humas lebih 
mempertimbangkan pendidikan, kemampuan, pengalaman, dan wawasan agar dalam 
menjalankan tugasnya  lebih baik, cepat dan tepat. 3). Sekretariat DPRD Jateng  harus 
menambah keamanan di pintu-pintu masuk saat mengadakan kegiatan tertentu agar 
wartawan dan tamu tanpa undangan tidak mudah keluar masuk saat kegiatan berlangsung.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, sangat 

berpengaruh pada kemajuan di sektor pemerintah maupun swasta. Mereka 

bersaing untuk selalu dapat meningkatkan kemampuan kerja di lingkungan kerja 

yang mereka hadapi. Gerak dan dinamika suatu organisasi tidak dapat lepas 

hubungannya dengan kegiatan organisasi lain dan lingkungannya, oleh karena itu 

salah satu kebutuhan akan tersedianya informasi sangat diperlukan (Fuad, 

2004:14). 

Untuk itu diperlukan informasi yang teliti, tepat dan cepat. Informasi 

tersebut dapat meliputi pemberitahuan, pertanyaan, laporan atau buah pikiran 

yang ingin disampaikan kepada pihak lain baik perorangan, organisasi maupun 

masyarakat.  

Di dalam setiap perusahaan ataupun organisasi swasta maupun pemerintah 

tentunya mempunyai banyak bagian yang diantaranya yaitu bagian humas yang 

bertujuan untuk mengembangkan perusahaan supaya diketahui masyarakat luas 

(Ruslan, 2002:24). 

Kegiatan humas adalah memberikan informasi baik intern maupun ekstern 

yang mana arti humas itu sendiri adalah perantara antara pimpinan organisasi 

dengan bawahan dan masyarakat, baik dalam membina hubungan masyarakat 
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internal maupun eksternal, sebagai staf humas berhak mengetahui rencana 

kebijaksanaan, aktivitas program kerja, dan rencana-rencana usaha suatu 

perusahaan berdasarkan harapan-harapan keinginan publik ( Anggoro, 2002:3). 

Pada bagian humas terdapat usaha-usaha yang dilakukan antara lain, yaitu 

: (1) mewujudkan hubungan yang harmonis suatu badan organisasi dengan 

masyarakat, (2) memberi dan menanamkan kesan yang menyenangkan bagi 

masyarakat luas  (Ruslan, 2002:45). 

 Diharapkan dari usaha-usaha tersebut akan menimbulkan opini publik 

yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup organisasi. Harapan tersebut dapat 

diwujudkan apabila mampu menunjukkan hal-hal yang positif tentang apa yang 

telah dilaksanakan dan direncanakan oleh organisasi/perusahaan. 

Sebagai lembaga  legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh 

masyarakat pastinya masyarakat juga ingin mengetahui apa saja yang dilakukan 

anggota dewan, apa yang terjadi di gedung DPRD, apa saja yang anggota dewan 

bahas dan bagaimana anggota dewan memutuskan sesuatu, harusnya memang 

diketahui oleh masyarakat luas yang suaranya di aspirasikan melalui wakil rakyat 

yang duduk di gedung parlemen. 

Agar masyarakat luas dapat mengetahui apa yang terjadi di gedung 

parlemen maka salah satu kegiatan yang dilakukan bagian humas adalah 

publikasi. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk menceritakan 

kepada masyarakat luas tentang hasil perusahaan/lembaga. Publikasi ini 

menghasilkan suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai 

yang diperoleh publik. Publikasi biasanya dilakukan melalui hubungan pers. Cara 
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pemberitaan dapat dilakukan melalui siaran penerbitan media massa baik media 

cetak mapun elektronik (Rahmadi, 2002 : 38 ). 

Dengan publikasi melalui media masa, kita bisa memperoleh informasi 

melalui media pula masyarakat dapat lebih mudah mengetahui apa yang terjadi di 

gedung parlemen pada media masa baik cetak maupun elektronik banyak dimuat 

berita-berita mengenai kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan DPRD. 

Media massa sangat diperlukan bagian humas, yang bertujuan 

memperlancar proses publikasi atau cara menyampaikan informasi kepada 

masyarakat, yang berguna untuk menjalin hubungan antara anggota dewan dengan 

masyarakat, dan salah satu media sebagai tempat aspirasi rakyat dan yang lainnya 

(Effendy, 2001:39). 

Melalui media massa keterangan-keterangan dapat diberikan pada publik 

dengan jujur, sehinggga publik merasa menerima informasi dengan baik dan jelas. 

Selain jurur, penyampaian informasi juga harus simpatik, ramah dan berkaitan 

dengan kata-kata sopan, yang menunjukkan perhatian kepada masyarakat, 

perhatian terhadap kritik dan saran masyarakat dengan kebijaksanaan akan dapat 

memberi kepuasan usaha humas itu sendiri. 

Dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat, humas berusaha 

menyediakan informasi yang lengkap. Tetapi dalam menyediakan informasi 

melalui media massa tidaklah mudah, karena banyaknya proses dan melibatkan 

banyak pihak dalam mempublikasikan berita membuat bagian humas harus lebih 

sabar dan teliti, aktif dan kreatif. Didalam melaksanakan kegiatan publikasi 

Sekretariat DPRD sering membuat acara untuk mempublikasikan berita, tetapi 
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dalam pelaksanaannya sering kali bagian humas kurang memikirkan hal-hal yang 

dapat mengganggu acara, misalnya kedisiplinan pemakaian identitas dan 

keamanan. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan, penulis tertarik menyusun Tugas 

Akhir dengan judul “KEGIATAN HUMAS DALAM MEMPUBLIKASIKAN 

BERITA MELALUI MEDIA MASSA PADA SEKRETARIAT DPRD 

PROVINSI  JAWA TENGAH”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan adanya uraian diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa 

permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan humas dalam mempublikasikan berita 

melalui media massa pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi humas dalam mempublikasikan berita 

melalui media massa pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam 

mempublikasikan berita melalui media massa pada Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui kegiatan-kegiatan humas dalam mempublikasikan berita 

melalui media massa pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.  
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2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi Humas dalam 

mempublikasikan berita melalui media massa pada Sekretariat DPRD 

propinsi Jawa Tengah. 

3. Mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan dalam 

mempublikasikan berita melalui media massa pada Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Mahasiswa                                                                                                                   

1) Dapat mengetahui gambaran penerapan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya. 

2) Menambah pengalaman mahasiswa dalam menghadapi  dunia kerja. 

3) Menambah ilmu yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan. 

b. Bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

a. Sebagai sarana pengabdian pada masyarakat dan negara, khususnya 

di bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. 

b. Sebagai media yang dapat membantu para karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya agar lebih mudah dan ringan dalam 

menyelesaikan pekerjaan mereka. 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang. 

a. Merupakan salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang telah 

dikuasai mahasiswa. 
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b. Dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 

c. Memperoleh informasi dari Sekretariat DPRD Propinsi Jawa 

Tengah mengenai lapangan pekerjaan dan informasi lainnya. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk 

penelitian lanjutan bagi peneliti / pihak lain. 

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang di 

dapat dibangku perkuliahan dengan fakta yang didapat di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Organisasi 

Organizing (mengorganisir) adalah proses pengelompokan kegiatan-

kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada 

seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi 

anggota-anggota kelompok (Terry, 2000:82). 

Dalam arti dinamis, organisasi (organizing) terdiri atas kegiatan-kegiatan 

memperinci tugas-tugas dan tanggung jawab terperinci membagi-bagi pekerjaan 

menjadi bidang-bidang atau kotak-kotak tertentu dan membagikan kepada 

pejabat-pejabat, memperinci hubungan antara bagian-bagian dan menentukan 

cara-caranya untuk menempati jabatan-jabatan yang telah ditentukan. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-

sumber yang diperlukan, termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki 

dapat dilaksanaksn dengan berhasil (Terry, 2000:83). 

Di dalam setiap organisasi, humas merupakan bidang atau fungsi tertentu 

yang diperlukan. Kebutuhan akan kehadiran seorang humas tidak dapat dicegah, 

terlepas dari kita menyenanginya atau tidak, karena humas merupakan salah satu 

elemen yang menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi secara positif 

(Anggoro, 2002:1). 
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2.2 Pengertian Humas 

Humas singkatan dari hubungan masyarakat, dan arti humas itu sendiri 

adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara. Jadi, humas 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu 

rangkaian secara berkesinambungan dan teratur (Anggoro, 2002:2). 

Selain itu humas juga berarti suatu fungsi manajemen dari sikap baik yang 

direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, 

dan membina saling pengertian, mendapatkan dukungan dengan tujuan sebisa 

mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan guna mencapai 

kerjasama yang lebih produktif, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan 

tersebar luas (Assumpta, 2002:11). 

Jadi Humas itu sendiri adalah salah satu bagian perusahaan yang memiliki 

tugas, menjalin hubungan antara perusakaan dengan masyarakat, membuat citra 

positif perusahaan, dan menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan 

perusahaan. 

Humas sangat erat hubungannya dengan perkembangan sosial, humas 

muncul karena hal-hal berikut: 

1. Adanya kebutuhan memperbaiki hubungan baik dengan publik 

sehingga terdapat saling pengertian, publik bisa mengerti bagaimana 

organisasi tersebut, publik bisa lebih mengenal dan mengerti lebih jelas, 

kemudian akan saling percaya, membawa kemajuan, perkembangan 

organisasi, dan kebutuhan politik kedua belah pihak. 
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2. Adanya keinginan untuk bersikap terbuka terhadap publik dengan 

menggunakan komunikasi dua arah. 

3. Adanya kebutuhan untuk semakin memasyarakatkan yang merupakan 

proses mencapai kemenangan dalam mempengaruhi hal-hal penting 

bagi kepentingan umum sehingga membuat publik semakin mengenal 

organisasi/perusahaan dengan lebih baik, dan publik semakin mengerti 

mengenai kebutuhan, keinginan, dan keluhan. 

4. Adanya kebutuhan komunikasi dua arah dalam menghadapi masalah 

sosial yang kompleks, dan semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan 

hubungan sosial yang sehat dan etis (Asumpta, 2002:203). 

  

2.3 Ciri Humas 

Berfungsi tidaknya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari 

ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya. Dan ciri-ciri humas antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam bentuk organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik. 

2. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

manajemen suatu organisasi. 

3. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan 

publik intern. 

4. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya salah paham, baik 
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yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik (Effendy, 

2001:36). 

 

2.4 Tujuan Humas 

Secara umum ada beberapa tujuan humas. Ruang lingkup tujuan humas itu 

sendiri ternyata sedemikian luas. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber 

daya, akan selalu membuat skala prioritas. Dari sekian banyak hal yang bisa 

dijadikan tujuan kegiatan humas dari sebuah perusahaan, beberapa di antaranya 

yang pokok adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  mengubah citra dimata khalayak sehubungan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan bobot atau kualitas perusahaan-perusahaan yang 

akan direkrut. 

3. Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh 

perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. 

4. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta 

membuka pasar-pasar baru. 

5. Untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat karena terjadi suatu 

peristiwa yang mengakibatkan salah paham. 

6. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai masalah yang berhak 

diketahui oleh masyarakat dan berkaitan dengan perusahasaan 

(Winarni, 2003:28). 
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Setiap kegiatan organisasi pasti mempunyai maksud serta tujuan, 

begitu juga dengan kegiatan humas yang mempunyai tujuan baik internal 

maupun eksternal antara lain : 

1. Tujuan internal 

a. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap, tingkah laku dan opini 

publik terhadap perusahaan. 

b. Mengadakan suatu analisis dan perbaikan terhadap kebijaksanaan 

yang sedang dijalankan. 

c. Memberikan penerangan kepada publik, karyawan mengenai 

sesuatu kebijaksanaan perusahaan yang bersifat obyektif serta 

menyangkut berbagai aktivitas rutin perusahaan. 

d. Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan yang efektif dan 

bersifat internal. 

2. Tujuan eksternal 

a. Untuk mendapatkan dukungan dari publik. 

b. Untuk memperluas pemasaran. 

c. Untuk memperkenalkan sesuatu yang berguna bagi publik. 

d. Untuk mencari dan mengembangkan modal bagi pengusaha. 

e. Untuk mencapatkan citra yang positif dari masyarakat. 

f. Untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas 

penyampaian informasi secara lisan, tertulis atau melalui gambar 

(visual) kepada publik sehingga publik mempunyai pengertian 
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yang benar tentang perusahaan serta tujuan atas kegiatan yang 

dilakukan. 

g. Untuk memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta 

pendapat masyarakat. 

h. Untuk mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap 

kebijakkan perusahaan maupun segala macam pendapat. 

i. Untuk menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat atau 

media massa (Rohmadi, 2002:23). 

 

2.5 Fungsi Humas 

Diberbagai perusahaan sering dijumpai digabungkannya fungsi humas, 

tentu ini sangat disayangkan karena sasaran humas bukan saja konsumen, tetapi 

juga pihak-pihak lain, dan mengingat jangkauan khalayak humas memang jauh 

lebih luas, termasuk para pegawai perusahaan itu sendiri. Untuk itu dalam humas 

harus dibagi tugas-tugasnya sehingga terjalin sebuah komponen-komponen 

penting yang dapat memajukan sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan 

supaya tujuan perusahaan tercapai dengan baik apa yang telah direncanakan oleh  

perusahaan (Anggoro, 2002:108).       

Fungsi humas lainya adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, 

mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam 

menangani, mengatasi masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya 

masalah serta bersama-sama mencari dan menemukan kepentingan organisasi 

yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam 
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menciptakan adanya saling pengertian yang didasarkan pada kenyataan, 

kebenaran, pengetahuan yang jelas, dan lengkap serta diinformasikan secara jujur, 

jelas dan obyektif (Assumpta, 2002 : 34). 

Sedangkan fungsi humas yang lain adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari 

publik, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi 

dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan 

pandangan 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 (Cutlip dan Center, 

2001:67). 

Fungsi humas dalam mengembangkan perusahaan, yaitu memelihara, 

mengembangtumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang 

diperlukan dalam menangani dan mengatasi masalah yang muncul atau 

meminimalkan masalah. 

Sedangkan humas dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya, baik 

sebagai komunikator maupun organisator  dalam konsepnya adalah : 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dan mencapai tujuan 

bersama. 
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2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik 

sebagai khalayak dan sasaran. 

3. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran 

kepada pemimpin manajemen untuk tujuan dan manfaat bersama. 

4. Mengidentifikasi yang termasuk  opini masyarakat terhadap 

organisasi yang diwakili atau sebaliknya. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi kepada 

publik atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra yang positif bagi 

kedua belah pihak (Ruslan, 2002:9). 

Langkah-langkah humas dalam melakukan fungsinya untuk 

mengembangkan organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan organisasi harus jelas, transparan, dan perlu diperhatikan 

antara teori dan praktek. 

2. Peninjauan kembali, perlu duduk bersama dengan direksi, bersama-

sama mempertimbangkan, menggunakan komunikasi yang sehat dan 

etis, demi pencapaian tujuan untuk kepentingan semua pihak. 

3. Membuat konsep, kualitas produk atau jasa yang akan direalisasi 

dengan segala sesuatu yang terkait termasuk sarana prasarana 

sehingga bisa direalisasikan. 

4. Produk atau jasa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, 

harapan publik, dan pengguna jasa dengan memperhitungkan 
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kemampuan, kepentingan organisasi/perusahaan demi keuntungan 

bersama. 

5. Humas sebaiknya perlu minta pada pimpinan untuk memberikan ide, 

usulan, dan terutama kritiknya. Supaya benar-benar lengkap semua 

kebutuhan integrasinya sehingga semua pihak puas, tanpa ada suatu 

ganjalan. 

6. Memilih atau menggunakan media yang tepat. Maksudnya mengenal 

masing-masing keunikan media dalam penggunaanya. 

7. Seorang humas harus memiliki kepekaan, kedewasaan, dan 

kematangan (Assumpta, 2002:36-37). 

 

2.6 Peranan Humas 

Peranan praktisi humas dalam hal proses pemecahan masalah/persoalan 

humas, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi 

sebagai penasehat hingga mengambil keputusan dalam mengatasi masalah atau 

krisis yang dihadapi.  

Biasanya dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi maka 

dibentuk suatu tim yang dikoordinasi praktisi  ahli humas dengan melibatkan 

berbagai departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu tim 

organisasi, perusahaan dan produk yang sedang menghadapi atau mengatasi 

persoalan krisis tertentu (Ruslan,2003:20-21). 

Peran humas yaitu diharapkan menjadi mata, telinga, dan tangan kanan 

bagi industri atau perusahaan, yang antara lain tugasnya meliputi : 
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1. Membina hubungan kedalam (publik internal) 

                Yang dimaksud publik internal adalah publik yang menjadi 

bagian dari perusahaan/organisasi itu sendiri. Dan mampu 

mengidentifikasi atau mengenal hal-hal yang menimbulkan gambaran 

negatif di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan oleh 

organisasi. 

2. Membina hubungan keluar (publik eksternal) 

                Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum                   

(masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif 

terhadap lembaga yang diwakili. 

Jadi peranan humas tersebut bersifat dua arah yaitu berinteraksi 

kedalam dan keluar. Beberapa kegiatan dan sasaran humas sebagai 

pendukung proses publikasi antara lain yaitu : 

1. Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. 

2. Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan 

berbagai pihak. 

3. Menangani komplain dan menghadapi persoalan yang terjadi. 

4. Membantu mencari solusi dan menyelesaikan persoalan hubungan 

dengan masyarakat luas  (Ruslan, 2002:23-24). 

 

2.7 Strategi Humas 

Strategi selalu disejajarkan dengan kata cara, strategi kemudian 

mempunyai makna yaitu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Yang membedakan 
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antara strategi dan cara adalah bahwa strategi mempunyai arti yang luas dan 

kompleks. Kata cara dapat digunakan dalam banyak kondisi tetapi strategi adalah 

kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan atau aksi dalam organisasi untuk mencapai penampilan terbaiknya 

(Simanjuntak, 2003:79). 

Strategi humas akan membantu menciptakan reputasi perusahaan, 

sehingga akan mendukung tercapainya sasaran perusahaan dalam aspek 

pemasaran. Untuk itu suatu strategi humas yang baik harus dapat menerjemahkan 

posisi perusahaan yang dikehendaki (Rahmadi, 2002:27). 

 

2.8 Pengertian Komunikasi Massa 

Massa adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antara sosialnya 

tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu. Komunitas massa sangat efisien 

karena dapat menjangkau daerah yang luas dan tidak terbatas (Widjaja,2000:37).  

Komunikasi Massa adalah  komunikasi melalui media massa, pada banyak 

orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan 

dari media atau sarana komunikasi massa. Massa sendiri artinya “orang banyak” 

atau “sekumpulan orang”, kerumunan, publik. 

Ciri-ciri dari komunikasi massa adalah, sebagai berikut: 

1. Sumber : bukan satu orang, tapi organisasi formal.  

2. Pesan : beragam, dapat diperkirakan, dan diproses, selalu diperbanyak. 

4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 
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5. Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak 

penerima (Winarni, (2003:105). 

 

2.9 Publikasi 

Informasi adalah berbagai macam berita, materi yang berisikan riwayat, 

berbagai kegiatan, fungsi, cara kerja lengkap yang harus diketahui oleh orang 

lain/masyarakat (Anggoro,2002: 222). 

Salah satu kegiatan humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah 

kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau 

jasa perusahaan/lembaga. Dengan publikasi dapat menghasilakan suatu citra dan 

itu berhubungan dengan informasi yang memadai yang diperoleh publik 

(Widjaja,2000:42). 

Publikasi biasa menggunakan jalur-jalur mana yang akan dipilih. Dan 

jalur-jalur publikasi tersebut adalah: 

1. Media Cetak 

a. Koran yang dibagi secara gratis. 

b. Media berkala. 

c. Jurnal intern. 

d. Laporan tahunan.  

e. Surat kabar. 

f. Surat khusus. 

2. Media Elektronik 

a. Radio. 
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b. Televisi. 

c. Film. 

3. Komunikasi Antar Pribadi 

a. Pertemuan. 

b. Ceramah. 

c. Konfrensi. 

d. Seminar. 

4. Peragaan 

a. Pameran. 

b. Poster. 

c. Iklan. 

5. Acara-Acara Khusus 

a. Jumpa pers. 

b. Pertemuan umum (Oxley,2000:96). 

 

2.10 Media Massa 

Karakteristik media massa sebagai berikut: 

1. Satu sarah 

Komunikasi yang menggunakan media massa berlangsung satu 

arah. Dengan demikian tidak dapat mengetahui reaksi atau respon pada 

saat komunikasi berlangsung, kalaupun  ada umpan balik datangnya 

terlambat, ini dinamakan umpan balik yang tertunda. Contohnya : 

televisi. 
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2. Umum 

Umum adalah ciri lain dari publikasi melalui media massa, yang 

berarti bahwa pesan yang disampaikan tertuju kepada masyarakat 

umum.Contohnya: surat kabar dan radio 

3. Serempak 

Ciri berkutnya dari media massa sebagai sarana komunikasi, 

adalah kemampuannya untuk menyampaikan suatu pesan secara 

serempak kepada khalayak. Contohnya : Pidato Presiden dari Jakarta 

dapat dilihat dan didengar melalui secara serempak di seluruh Indonesia 

(Efendy, 2001:54). 

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada 

tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain 

untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, 

istilah ini sering disingkat menjadi media. 

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan 

kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan 

tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan 

tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak 

media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber/ahli dibandingkan 

mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu (Oxley, 

2000:112). 

Ada dua macam media massa yaitu madia massa tradisional dan media 

massa modern. 
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1. Media massa tradisional 

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan 

memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa dimana terdapat ciri-

ciri seperti: 

a. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan. 

b. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui 

saluran tertentu. 

c. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan 

menyeleksi informasi yang mereka terima. 

d. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 

Macam-macam media massa tradisional 

1) surat kabar 

2) majalah 

3) radio 

4) televisi 

5) film (layar lebar) 

2.  Media massa modern 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah 

berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam 

media massa seperti internet dan telepon selular. 

Media massa modern ini memiliki ciri-ciri seperti: 

a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima 

(melalui SMS atau internet). 
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b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun 

juga oleh individual. 

c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. 

d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam. 

e. Penerima yang menentukan waktu interaksi. (Fuad, 2004:34) 

 

2.11 Jenis Media  

Media massa terdiri dari beberapa jenis, antara lain : 

1. Media pers 

Media ini terdiri dari berbagai surat kabar yang beredar di 

masyarakat secara umum, baik yang berskala regional, nasional atau 

bahkan internasional. 

2. Audio-visual 

Media ini terdiri dari slide dan kaset video atau bisa juga 

gulungan film-film dokumenter. 

3. Radio 

Media ini meliputi radio yang berskala lokal, nasional maupun 

internasional, baik yang dipancarkan secara luas maupun yang dikemas 

secara khusus. 

4. Televisi 

Media ini yang sering digunakan sebagai media humas karena 

lebih detail dan siaranya lebih luas. 
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5. Pameran 

Media ini juga sering dimanfaatkan, contohnya pameran 

perdagangan luar negeri atau pameran dalam rangka memperkenalkan 

produk baru. 

6. Bahan-bahan cetakan 

Yaitu berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, 

informatif, dan menghibur yang disebarkan untuk mencapai tujuan 

humas. 

7. Penerbitan buku khusus 

Buku ini berisi seluk beluk organisasi dan semua produk yang 

berasal dari organisasi itu sendiri. 

8. Surat langsung 

Alat ini senantiasa digunakan humas sebagai alat penyampaian 

pesan kehumasan, baik untuk pribadi maupun lembaga yang relevan. 

9. Pesan-pesan lisan 

Cara ini berupa komunikasi langsung atau tatap muka, contohnya 

lewat telepon, seminar, sarapan pagi bersama dan masih banyak lagi.  

10. Pemberian sponsor 

Atau juga disebut penyandang dana untuk penyelenggaraan acara 

seni, olah raga, ekspedisi, beasiswa, dan sebagainya. Dan didalamnya 

terkandung elemen humas karena ada niat baik organisasi yang 

memberikanya. 
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11. Jurnal organisasi 

Ada dua macam jurnal yaitu: 

a. Jurnal yang bersifat internal 

Baik itu yang berupa paparan berita atau siaran berita, majalah 

terbatas yang dibagikan pada para pegawai, pimpinan, nasabah dan 

sebagainya. 

b. Jurnal eksternal 

Yakni suatu terbitan yang dibagikan kepada semua kalangan 

atau untuk umum. 

 

12. Ciri khas dan identitas perusahaan 

Biasanya dibuat untuk mengingatkan khalayak atas keberadaan 

dari organisasi yang bersangkutan (Anggoro, 2002:86). 

 

2.12 Pers 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan baik dengan 

pers, yaitu: 

1. Orang pers yang dilibatkan harus yakin bahwa orang-orang organisasi 

yang bekerja dengannya tidak mencoba untuk “menggunakannya”. 

2. Hubungan dengan wartawan hendaknya dilakukan seolah-olah dengan 

tujuan yang sungguh-sungguh untuk terus berhubungan secara 

bertahun-tahun. 
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3. Orang-orang pers secara fundamental berkaitan langsung dengan 

ketelitian. 

4. Rencana pemberitaan harus dihormati. Untuk editorial, waktu 

selamanya merupakan suatu faktor. 

5. Tulisan yang baik bersifat esensial. Terdapat banyak hal untuk 

diceritakan bagi pemikiran yang gamblang guna dinyatakan secara 

sederhana. 

6. Berusahalah untuk menimbulkan imajinasi dan kesegaran. Terdapat 

banyak hal untuk diceritakan untuk pendekatan baru terhadap suatu 

persoalan (Abdurahman, 2001:68). 

Pentingnya perhatian istimewa terhadap hubungan dengan pers ialah 

karena pers terutama menyiarkan berita, sedangkan media elektronik terutama 

menyiarkan hiburan. Disamping itu, pers  berfungsi sebagai sarana kontrol sosial 

yang dalam pemberitaannya meliputi segala kehidupan rakyat, termasuk yang 

sosial seperti : pembunuhan, perampokan, perkosaan, korupsi dan lain-lain yang 

amat jarang disiarkan oleh radio atau televisi. 

Pers khususnya dan media massa umumnya dapat dimanfaatkan oleh 

humas dengan berbagi cara, antara lain : 

1. Jumpa pers 

2. Wisata pers 

3. Siaran pers 

4. Periklanan (Oxley, 2000:115). 
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2.13 Pres Release 

Pers Release atau siaran pers merupakan media yang banyak digunakan 

dalam kegiatan humas karena dapat menyebarkan berita. 

Istilah pres release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya 

berkenaan dengan media cetak, seperti surat kabar dan majalah, tetapi juga media 

elektronik, seperti radio dan televise (Oxley,2000:195). 

1. Pres release sebagai publikasi 

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah publikasi mempunyai makna 

yang lebih luas. Publikasi adalah pengumuman apa saja yang 

disebarkan melalui media apa saja. 

2. Persyaratan pres release 

Agar pres release yang dikirimkan humas kepada media massa 

berkenaan disiarkan, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut ini : 

a. Mengandung nilai berita 

Kisah yang mengandung nilai berita adalah kisah mengenai 

hal-hal atau peristiwa yang menimbulkan rasa aneh, kagum, heran, 

yang luar biasa atau pertama kali terjadi. 

b. Faktanya termasa 

Yang dimaksud dengan termasa dalam konteks pemberitaan 

ialah waktu terjadinya peristiwa yang relatif baru. Ketermasaan 

suatu berita  dalam surat kabar terukur oleh waktu 24 jam. Jadi, jika 

suatu peristiwa terjadi kemarin, dan dikirim dengan pres release 

kepada media massa hari ini, termasuk berita termasa. 



27 

 

c. Disusun secara piramida terbalik 

Piramida terbalik merupakan istilah jurnalistik, yaitu bahwa 

dalam susunan kisah berita didahulukan segi terpenting yang 

disusul berturut-turut oleh bagian yang berkadar semakin rendah, 

penting, agak penting, kurang penting, dan kurang penting. 

Cara menyusun secara piramida terbalik itu memudahkan pula 

bagi pekerja redaktur media massa, terutama surat kabar. Jika suatu 

pres release terlalu panjang maka dapat membuang alinea paling 

bawah. Bila ternyata, setelah disesuaikan dengan ruangan yang 

tersedia, masih terlalu panjang dapat menghilangkan alinea 

berikutnya dari susunan paling bawah. Cara seperti ini tidak akan 

merusak kisah berita, sebab bagian terpenting sebagai inti dari 

kisah berita pada pres release itu terdapat di alinea pertama. 

d. Mengandung rumus “5W & 1H” 

Dalam jurnalistik dikenal rumus “5W & 1H” yang dengan 

sendirinya harus menjadi persyaratan pres release. Rumus tersebut 

adalah singkatan dari : 

- What -  Apa : Apa yang terjadi? 

- Who -  Siapa : Siapa yang terlibat? 

- Where -  Di mana : Di mana terjadinya? 

- When -  Kapan : Kapan terjadinya? 

- Why -  Kenapa : Kenapa terjadi demikian? 

- How -  bagaimana : Bagaimana terjadinya? 
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Secara ideal pres release yang baik adalah bila mengandung 

keenam unsur tersebut. Tetapi terkadang unsur “kenapa” tidak 

diketahui pada saat peristiwa terjadi, sedangkan untuk mencari 

sebab-sebab terjadinya peristiwa yang diberitakan itu memerlukan 

waktu. Oleh karena itu pres release tanpa unsur “kenapa” itu oleh 

redaksi media massa akan dimaklumi, sebab banyak juga kisah 

berita demikian dibuat oleh para wartawan. 

e. Disusun dengan kata-kata lazim 

Sasaran media massa adalah beraneka dalam banyak hal: jenis 

kelamin, usia, agama, bangsa dan suku bangsa, pendidikan, 

kebudayaan, gaya hidup, hobi dan sebagainya. 

Meskipun persyaratan itu telah dipenuhi, tidaklah menjadi 

jaminan akan disiarkan oleh media massa. Tidak boleh dilupakan 

oleh bagian humas bahwa yang mengirimkan pres release itu 

tidaklah satu atau dua organisasi, tetapi banyak setiap harinya.  

Selain syarat pres release itu sendiri press releseae akan 

disiarkan apabila bahasa dan kata-katanya lazim atau mudah 

dimengerti masyarakat. (Oxley, 2000: 197) 

 



 

29 

BAB III 

METOE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

Tepatnya di jalan Pahlawan No. 7 Semarang. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data 

diperoleh (Suharsimi,2002:129). Sumber data diperoleh dari staf 

bagian humas di Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dala pembuatan Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer 

ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak 

instansi yang berkaitan, dalam hal ini sub bagian hubungan 

masyarakat (Marzuki,  2002:55). 
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Data primer yang diperoleh adalah data mengenai kegiatan 

dalam mempublikasikan berita melalui media massa pada 

Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti 

(penulis) secara langsung melakukan observasi ke objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari buku-

buku atau literatur, brosur-brosur, catatan-catatan tertulis yang  

terkait dan ada hubungannya  dengan penyusunan karya ilmiah 

sekaligus sebagai penunjang dalam penelitian. Data sekunder 

diperoleh dengan jalan menggunakan metode studi pustaka 

(Marzuki, 2002:56). 

Data sekunder data dari buku-buku, majalah DPRD Jawa 

Tengah, brosur-brosur atau publikasi lainnya. Data sekunder yang 

dikumpulkan antara lain gambaran umum instansi, struktur 

organisasi, jam kerja dan lain-lain yang berhubungan Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan langsung suatu objek 

yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk 



31 

 

mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian (Keraf, 

2001:162). 

Dalam hal ini dilakukan peninjauan dan pengamatan secara 

langsung pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Jawa Tengah antara lain mengenai kegiatan 

mempublikasikan berita melalui media massa.  

2. Metode Wawancara atau Interview 

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam 

suatu masalah  (Keraf,2001:161). 

Dalam metode ini data diperoleh dan dikumpulkan dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan bagian yang mempunyai 

wewenang yang berkaitan dengan humas terutama bagian publikasi. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara membaca atau memanfaatkan buku untuk memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan atau pendapat ahli dengan menetapkan 

kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan 

suatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-

pengutipan untuk memperkuat uraian (Keraf, 2001:163). 

4. Metode Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data yang telah disediakan oleh instansi/perusahaan 

(Suharsimi, 2002:49). 

Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan 

membuat catatan-catatan kecil, membaca laporan akhir tahun yang 

ada di perusahaan guna menyusun gambaran umum perusahaan dan 

mengumpulkan bahan untuk lampiran agar lebih memperkuat Tugas 

Akhir. 

4. Metode Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data (Meleong, 2002:103). 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode 

analisis data secara deskriptif kualitatif yang artinya didasarkan pada 

bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara 

sistematik dengan bentuk Tugas Akhir dan dari analisis data yang 

diperoleh kemudian membandingkan antara teori dan kenyataan yang 

terjadi yaitu yang berkaitan dengan kegiatan humas dalam 

mempublikasikan berita melalui media massa pada sekretariat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah. 

Penulis menggunakan metode ini dimaksud agar memperoleh 

gambaran dan data secara sistematik tentang berbagai hal yang berkaitan 
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dengan tinjauan mengenai kegiatan humas dalam mempublikasikan 

berita melalui media massa pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

 

4.1. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA 

TENGAH 

4.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Jawa Tengah  

Gedung Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah diresmikan oleh 

Presiden Soeharto pada Senin tanggal 17 Juli 1991. Gedung Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa Tengah ini mempunyai nama ‘’Tungal Gatra Trus 

Manunggal‘’ yang menunjukan tahun peresmian Gedung Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. Manunggal berarti 1 (satu ); Trus berarti 

7 (tujuh); Gatra berarti 9 (sembilan); dan Tunggal berarti 1 (satu). 

Istilah ‘’Tunggal Gatra Trus Manunggal‘’ disebut Candra Sangkala dan 

terukir pada papan kayu didepan ruang rapat paripurna dilantai empat. 

 Dalam mendirikan Gedung Sekretariat DPRD Propinsi 

Jawa Tengah, dipakai beberapa wawasan yang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan baik secara makro yaitu dalam peletakan secara 

tampilan bentuk dasar ruang luar bangunan, maupun secara mikro 

antara lain dalam hal penataan lantai dan ruang. Keselarasan antara 

eksekutif dan legislatif dicerminkan dalam keserasian  bentuk  
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bangunan tempat kerja kedua lembaga tersebut. Penempatan bangunan 

disini dimaksudkan untuk terwujudnya sentralisasi semua  unsur 

lembaga yang menunjang kelancaran dan efektifitas koordinasi lembaga 

Pemerintahan Daerah sebagai “loro-loroning tunggal” yang berarti satu 

yang menyatu. Maka terwujudlah suatu paduan bentuk yang secara 

simbolik terasa saling mendukung. 

 Bentuk dari Gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah 

menyerupai berlian menyimpan beberapa makna. Pertama bentuk 

berlian dapat mengingatkan orang yang melihatnya berkesan mewah 

dan istimewa, maksudnya supaya anggata legisltif lebih termotifasi 

untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, bentuk berlian 

mempunyai arti filosofi, juga ada semacam solusi arsitektual yang ingin 

disampaikan terhadap organisasi dan kebutuhan ruang. Di  bagian 

bawah kesan “mengundang” diwujudkan  dalam bentuk melebar di 

bagian atas. Ketiga, kesan “selamat datang” masih terasa sampai 

perencanaan interior lantai pertama yang dilambangkan dengan tangga 

melingkar. Tangga tersebut menghubungkan lantai satu ke lantai dua 

dimana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah 

berkantor, disini berarti masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya lewat 

jalur administrasi tetapi juga langsung pada pimpinan dewan di lantai 

dua. 

Bentuk bangunan ini melebar di bagian atas, disebabkan adanya 

tuntutan kebutuhan ruang yan lebih besar, hal ini tentu tidak lepas dari 
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mekanisme kerja yang menuntut keterlibatan lebih banyak orang. Dari 

sisi laveling (tata lantai) adanya lambang lain yang ingin ditampilkan 

yaitu jumlah sisi dari Pancasila. Simbol lain yang ingin dilambangkan 

dari tata lantai ini adalah mekanisme kerja DPRD. 

Pada lantai pertama berfungsi sebagai ruang kegiatan 

kesekretariatan dewan dalam menampung aspirasi masyarakat. Disini 

juga dilakukan kegiatan yang bersifat administratif sebelum 

disampaikan kepada Ketua DPRD di lantai dua. Dilantai dua ketua 

dewan menerima berbagai permasalahan kemudian mendistribusikan 

kepada komisi yang berada di lantai tiga. Didalam sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah terdapat lima komisi. Komisi merupakan alat 

kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk dewan pada masa 

permulaan keanggotaan dewan. 

Dari kelima komisi yang ada pada akhirnya semua aspirasi 

bersumber pada Sidang Paripurna yang terletak di lantai empat. Semua 

aktivitas dewan merupakan kegiatan organisasi yang diwakilinya, maka 

dilantai lima fraksi-fraksi sebagai tangan panjang organisasi mengawasi 

anggotanya. 

Nilai filosofi bangunan ini tidak hanya dimunculkan dalam 

bentuk makro saja, hampir setiap detail bangunan ini mengandung 

makna tersendiri. Garis-garis tajam yang mendominasi bagunan ini 

mencerminkan ketajaman pikiran dalam menyerap aspirasi rakyat, 

sementara lekukan-lekukan di ruang Paripurna melambangkan 
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keluwesan anggota dewan dalam memberikan keputusan-keputusan 

pada Rapat Paripurna. Artinya disamping menyampaikan pendapat 

sendiri, juga mendengar pendapat orang lain, karena produk dewan 

adalah hasil musyawarah mufakat. 

4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Kantor Sekretariat DPRD Propinsi 

Jawa Tengah. 

1. UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

4. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

5. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom. 

6. PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah. 

7. PD No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 

pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi 

Jawa Tengah. 

8.  Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 59 Tahun 2002 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa tengah. 
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4.1.3 Visi, Misi, Motto serta Tujuan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa 

Tengah. 

1. Visi DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta obsesi dan 

kebijaksanaannya telah dirumuskan dalam sebuah visi 

“Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD, 

Dalam Membantu Penyelenggaraan Tugas dan Kewenangan 

DPRD Propinsi Jawa Tengah”. 

2. Misi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah mempunyai misi 

untuk “Mewujudkan penyelenggaraan administrasi 

kesekretariatan yang terperinci dalam rangka pengelolaan 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan persidangan, 

keuangan, dokumentasi, dan keprotokolan DPRD Propinsi Jawa 

Tengah”. 

3. Motto Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil 

rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat, dewan senantiasa 

menjalankan tugasnya sesuai dengan mottonya, yaitu :  

a. SOPAN dalam menghadapi persoalan.  

b. SEDERHANA dalam penampilan. 

c. MENYENANGKAN dalam pelayanan. 
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d. MANUSIAWI dalam bersikap. 

e. SABAR dalam bertindak. 

4. Tujuan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Tujuan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan. Dalam upaya 

pencapaian misi ini terdapat alur yang jelas antara kegiatan visi 

dan misi yang harus dicapai organisasi.  

Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan waktu yang 

cukup panjang, dimana tujuan akan menjadi arah perjalann 

organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan tujuan ini 

maka, Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah dapat mengetahui 

apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil 

dalam rangka membantu kegiatan dewan. 

Sesuai dengan misinya maka tujuan Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

adalah: 

a. Tujuan Jangka Pendek 

Mampu menjadi katalisator, fasilitator, dan mediator 

bagi pewan, pemerintah dan masyarakat agar tercapai 

kesatuan gerak langkah dalam mata rantai kerja yang 

harmonis. 
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b. Tujuan Jangka Panjang 

Meningkatkan sumber daya aparatur dan 

kelembagaan agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik (Good Goverment). 

4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Jateng 

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu 

adanya pengorganisasian tugas-tugas dan tanggung jawab masing-

masing bagian yang ada dalam instansi. 

Dalam usaha mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

operasional Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah diperlukan 

suatu wadah dalam bentuk organisasi yaitu Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 

Suatu organisasi yang mantap didalamnya terdapat struktur 

organisasi, yang merupakan hubungan pertanggujawaban dan 

wewenang melalui tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 

Jawa Tengah merupakan pelayanan  terhadap Dewan Perwakilan 

Rakyat Propinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah yang 
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bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Jawa Tengah dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa 

Tengah terdiri dari : 

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa 

Tengah 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut 

di atas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa 

Tengah mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesekretariatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

c. Penyusunan perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan. 

d. Pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan 

serta menyiapan rancangan produk Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

e. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

f. Penyiapan penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah. 



42 

 

g. Pengamanan dan penertiban di lingkungan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

h. Pengelolaan urusan ketatausahaan. 

2. Bagian Umum 

Bagian umum mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana 

dan program, pelaporan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan 

bidang kesekretariatan DPRD serta pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi umum dan pelaksanaan di lingkungan Kesekretariatan 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok di atas, Bagian 

Umum mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan rencana dan program bidang kesekretariatan 

DPRD. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum 

dart kepegawaian. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah 

tangga dan perlengkapan. 

d. Penyiapan bahan pelaksanan sistem informasi bidang 

kesekretariatan DPRD. 

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang 

kesekretariatan DPRD. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 



43 

 

Bagian Umum terdiri dari : 

a) Sub Bagian Tata Usaha 

Mempunyai tugas pokok menyediakan bahan rencana dan 

program kerja, pelaksaan sistem informasi, evaluasi dan 

pelaporan bidang kesekretariatan DPRD pelaksanaan dan 

pelayanan bidang tata persuratan dan kearsipan, undangan, 

penggandaan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan 

administrasi umum. 

b) Sub Bagian Rumah Tangga 

Mempunyai tugas pokok menyediakan bahan rencana dan 

program kerja, pelaporan bidang rumah tangga, pelaksanaan dan 

pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan dan 

perawatan gedung dari kantor, poliklinik, barang inventaris dan 

keamanan lingkungan gedung dan kantor. 

c)  Sub Bagian Perlengkapan 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kerja, pelaporan bidang perlengkapan, pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi dan teknis analisis kebutuhan dan pengadaan, 

inventarisasi dan perubahan status hukum, perlengkapan, 

pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Seketariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 
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3. Bagian Persidangan dan Risalah 

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana dan program, pelaporan bidang 

persidangan dan risalah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis bidang rapat dan risalah serta komisi dan kepanitiaan. 

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:  

a.Menyiapkan bahan rencana dan program bidang Persidangan dan 

risalah. 

b. Penyiapan bahan dan pelayanan administrasi bidang persidangan 

dan risalah serta komisi dan kepanitiaan. 

c. Penyiapan bahan dan pelayanan teknis bidang rapat dan risalah 

serta komisi dan kepanitiaan. 

d. Penyiapan bahan pelaporan bidang persidangan dan risalah. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari : 

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan 

program, pelaporan bidang rapat dan risalah, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis bidang penyclengaraan dan 

penyusunan risalah rapat Dewan. 
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b.  Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan 

Mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program 

kerja, pelaporan bidang komisi dan kepanitiaan, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis bidang penyelengaraan dan 

penyusunan risalah rapat komisi dan kepanitiaan, serta 

penyelenggaraan kunjungan kerja dan sidang lapangan. 

Sub bagian sebagaimana dimaksud masing-masing 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan 

Risalah. 
 

4. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan 

bahan rencana dan program, pelaporan bidang keuangan, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang 

anggaran, pembukuan dan verifikasi di lingkungan Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

di atas Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan rencana dan program bidang keuangan. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 

bidang anggaran, pernbayaran, pembukuan dan verifikasi. 

c. Penyiapan bahan pelaksana dan pelayan teknis bidang anggaran.  

d. Bidang anggaran, pembayaran, pembukuan dan verifikasi.  
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e. Penyiapan bahan pelaporan bidang keuangan. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan 

program, pelaporan bidang keuangan, pelaksanaan dan 

pelayanan admnistrasi dan teknis anggaran.  

b.  Sub Bagian Pembayaran 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan 

program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan 

teknis bidang pembayaran keuangan pegawai, anggota dan 

pimpinan Dewan, kegiatan operasional Sekretariat DPRD 

Propinsi Jawa Tengah. 

c.   Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan 

program kerja, pelaporan bidang pembukuan dan verifikasi, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang 

pengendalian keuangan dan verifikasi, pembukuan dan 

keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa 

Tengah. 
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Sub Bagian sub bagian sebagaimana dimaksud di atas 

masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

5.  Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat 

Bagian Perundang-undangan dan hubungan masyarakat 

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program, 

pelaporan bidang perundang-undangan dan hubungan masyarakat, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang hukum 

dan perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan 

hubungan masyarakat dan protokol. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, 

Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat 

mempunyai fungsi : 

Penyiapan bahan rencana dan program perundang-

undangan dan hubungan masyarakat. 

1) Penyiapan bahan pelaksana administrasi hukum dan 

perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan, 

hubungan masyarakat dan protokol. 

2) Penyiapan bahan pelaksana dan perundang-undangan, 

pengkajian dan pengembangan, humas dan protokol. 

3) Penyiapan bahan pelaporan bidang peraturan perundang-

undangan dan hubungan masyarakat. 



48 

 

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

DPRD Propinsi Jawa Tengah. 

Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat 

terdiri dari : 

a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

Mempunyai tugas menyiapkan rencana dan program kerja, 

pelaporan bidang hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan 

dan pelayanan administrasi serta teknis bidang perencanaan 

keputusan pimpinan DPRD dan rancangan peraturan daerah. 

b. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan 

program kerja, pelaporan bidang pengkajian dan pengembangan, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta teknis pengkajian 

dan pengembangan bidang kegiatan dan produk hukum DPRD 

Propinsi Jawa Tengah serta penyelenggaraan perpustakaan. 

c. Sub Bagian Humas dan Protokol 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program 

kerja, pelaporan bidang humas dan protokol, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi serta teknis pemberitaan kegiatan 

DPRD dan penyampaian aspirasi serta penyelenggaraan 

protokoler, dokumentasi dan publikasi. 

Pada masing-masing sub bagian tersebut dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
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bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan 

dan Hubungan Masyarakat. 

6.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Sekretariat 

DPRD Propinsi Jawa 'I'engah yang terdiri dari sejumlah pejabat 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Tengah. Jumlah 

jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap 

pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4.1.6 Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Propinsi Jawa Tengah 

Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Tengah dalam melakukan 

tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Tengah, 

Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan 
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Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas 

pokok masing-masing. 

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan 

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Setiap Pimpinan Satuan Organisai dalam lingkungan 

Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab dalam 

memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. 

 

4.1.7 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 
Tabel Data Pegawai Sekretariat DPRD Propinsi Jateng 

Tahun 2008-2009 

Jumlah PNS 
Berdasarkan pangkat 

Jumlah PNS
Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah PNS 
Berdasarkan Umur 

Golongan IV/B        =       3orang
Golongan IV/A        =      1 orang 
Golongan III/ D       =    16 orang 
Golongan III/C        =    19 orang 
Golongan III/B        =    32 orang 
Golongan III/A        =    21 orang 
Golongan II/D         =       8 orang
Golongan II/C         =     12 orang
Golongan II/B         =       7 orang
Golongan II/A         =     23 orang
Golongan I/D          =       4 orang

Strata II (S2)        =  11 orang 
Strata I (S1)         =  49 orang 
Diploma III(D3) =  12 orang  
SMA                   =   40 orang 
SMP                    =   12 orang 
SD                       =   22 orang

> 55 tahun =    1orang
52-54 th     = 22 orang
49-51 th     = 20 orang
46-48 th     = 30 orang
43-45  th    = 37 orang
40 - 42 th   = 20 orang
37-39 th     = 10 orang
34-36 th     =   6 orang

Jumlah                 =    146 orang Jumlah               =  146 orang Jumlah     = 146 orang
    Sumber : Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
    Keterangan : Tenaga  kontrak  = 98 orang 
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4.1.8 Jam Kerja Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Jam Kerja pada Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah yaitu : 

1. Hari Senin – Kamis :  07.00 - 15.30 WIB 

2. Jumat   :  07.00 – 11.00 WIB 

3. Sabtu – minggu  :  Libur  

 

4.1.9 Lokasi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Lokasi instansi disebut juga letak atau tempat dimana instansi 

melaksanakan kegiatan dan aktivitas serta tugas setiap hari. Lokasi 

gedung Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah terletak pada 

tempat yang sangat setrategis yaitu berada di pusat kota.  

Gedung ini dibangun di kompleks Gedung Kantor 

Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah ( Blok E ) di jalan 

Pahlawan No. 7 Semarang. Denah lokasi Sekretariat DPRD Propinsi 

Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

Bagian humas sangat berperan dalam kegiatan DPRD Propinsi Jateng 

terutama dalam hal yang berkaitan dengan publik atau masyarakat, karena humas 

itu sendiri salah satu tujuannya adalah menjalin hubungan antara DPRD propinsi 

Jateng dengan masyarakat/pihak luar lainnya dalam memberikan 

informasi/keterangan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan pihak 

luar/ekstern. 
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Dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah, humas 

termasuk dalam bagian perundang-undangan, tetapi dalam bagian humas sendiri 

juga mempunyai struktur organisasi, yaitu dapat dilihat pada Lampiran 3.  

 

4.2.1 Tugas Humas DPRD Jateng 

Tugas Humas dalam struktur organisasi DPRD Propinsi Jateng 

antara lain : 

1. Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan komunikasi DPRD dengan 

masyarakat, media massa, dan sebagainya. 

2. Menghimpun, menyusun dan mengolah bahan informasi 

kegiatan DPRD untuk dipublikasikan. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan publikasi DPRD baik internal 

maupun eksternal. 

4. Melaksanakan konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD 

dalam rangka mengumpulkan bahan untuk publikasi. 

5. Menyusun kliping sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan 

anggota DPRD. 

6. Melaksanakan pelayanan bagi pimpinan dan anggota DPRD 

dalam rangka memberikan keterangan pers kepada media massa. 

7. Mengelola media publikasi berkala tentang kegiatan DPRD. 

8. Menyelenggarakan kegiatan dokumentasi seluruh kegiatan 

DPRD.  

4.2.2 Fungsi dan Tujuan Humas DPRD Jateng 

1. Fungsi Humas DPRD Jateng 
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a. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan DPRD Jateng kepada masyarakat. 

b. Memelihara komunikasi yang baik antara masyarakat, 

anggota dewan dan media massa. 

c. Menitik beratkan moral dan perilaku yang baik. Seperti pada 

saat memberikan informasi/berita kepada media massa dan 

masyarakat.  

2. Tujuan Humas DPRD Jateng 

a. Tujuan Internal 

1) Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap, tingkah laku 

dan opini publik terhadap DPRD Jateng. 

2) Mengadakan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang 

sedang dijalankan. 

3) Memberikan penerangan karyawan mengenai sesuatu 

kebijaksanaan DPRD Jateng yang menyangkut berbagai 

aktivitas rutin DPRD Jateng. 

4) Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan yang 

efektif dan bersifat internal. 

b. Tujuan eksternal 

1) Untuk mendapatkan dukungan dari publik. 

2) Untuk mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. 

3) Untuk bertanggung jawab atas penyampaian informasi 

secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada 
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publik sehingga publik mempunyai pengertian yang 

benar tentang DPRD Jateng serta tujuan atas kegiatan 

yang dilakukan. 

4) Untuk memonitor, merekan, dan mengevaluasi 

tanggapan serta pendapat masyarakat. 

5) Untuk menyelenggarakan hubungan baik dengan 

masyarakat atau media massa.  

6) Untuk menyebarluaskan informasi mengenai masalah 

yang berhak diketahui oleh masyarakat dan berkaitan 

dengan DPRD Jateng. 

4.2.3 Kegiatan-Kegiatan Humas DPRD Jawa Tengah Dalam 

Mempublikasikan Berita 

1. Ekspose 

Ekspose adalah kegiatan rutin yang dilakukan dua bulan 

sekali pada bulan-bulan genap, dengan cara mengundang 

wartawan untuk mendengarkan kinerja anggota dewan dalam 

jangka waktu dua bulan tersebut. 

Materi yang dipaparkan setiap perwakilan komisi adalah hal-

hal atau kegiatan dari masing-masing komisi itu sendiri selama 

dua bula terakhir dan rencana kegiatan pada dua bulan 

mendatang. 

Contohnya pada bulan Juni, tiap-tiap komisi memaparkan 

apa yang sudah mereka lakukan pada bulan April dan Mei, dan 
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apakah telah sesuai dengan program yang sudah dikemukakan 

pada awal bulan April lalu. Selain itu masing-masing komisi juga 

memaparkan program kerja untuk bulan Juli dan memaparkan 

evaluasi juga program kerja anggota dewan pada acara ekspose, 

dibuka pula tanya jawab bagi kedua belah pihak (wartawan dan 

anggota dewan).  

2. Dialog Interaktif 

Dialog Interaktif ini merupakan agenda rutin yang dilakukan 

setiap tiga kali dalam setahun disesuaikan dengan program kerja 

dewan yang melibatkan semua komisi yang ada . Dialog ini 

dilakukan anggota dewan dengan para organisasi masyarakat, 

pers lokal, tokoh masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang 

berkaitan. 

3. Pertemuan / Rapat 

Pertemuan atau rapat merupakan suatu kegitatan dalam 

membahas sesuatu hal, pertemuan dapat terencana maupun 

mendadak, dalam hal ini pertemuan / rapat terencana misalnya 

Rapat Paripurna yang diadakan setiap tiga bulan sekali, 

sedangkan rapat / pertemuan mendadak misalnya dalam keadaan 

tertentu ada hal harus segera diselesaikan saat itu juga jadi mau 

tidak mau harus mengadakan rapat/pertemuan dadakan. 
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4. Seminar 

Seminar dengan topik tertentu. Dalam seminar ini pembicara 

yang hadir adalah wakil dari komisi DPRD yang bidangnya 

sesuai dengan topik yang dibahas dalam seminar dan orang-orang 

yang memiliki pengetahuan dan pengaruh sesuai dengan tema 

seminar. 

Contohnya orang dari kalangan akademis, organisasi 

masyarakat dan pihak lain yang bersinggungan dengan tema 

seminar. 

5. Kerjasama dengan surat kabar harian 

Melakukan kerjasama dengan beberapa surat kabr harian 

terkemuka di Jawa Tengah untuk memuat artikel dalam kolom 

khusus. Artikel tersebut berisi tentang kegiatan dan hal-hal yang 

berhubungan dengan DPRD. 

Kolom-kolom Gedung berlian di surat kabat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Gema Gedung Berlian di harian Suara Merdeka. 

b. Terompet Berlian di harian Wawasan. 

c. Gema Parlemen pada harian Jawa Pos. 

d. Mimbar Legislatif di harian Kedaulatan Rakyat. 

e. Suara Berlian pada harian Bernas. 

f. Gema Berlian DPRD Jateng di harian Meteor. 
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Selain mengirinkan siaran pers untuk kolom khusus tersebut. 

Humas juga mengirimkan siaran pers yang berkenaan dengan 

kegiatan DPRD Jateng dalam mensejahterakan raktyat. Dan  

tulisan yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan DPRD 

lainnya. Tulisan diluar kolom khusus tersebut tidak tentu dimuat 

oleh pihak redaksi surat kabar, tergantung kebijakan redaksi 

masing-masing untuk mengambil keputusan dimuat atau tidaknya 

siaran pers tersebut. 

6. Jumpa pers 

Dalam jumpa pers dilakukan secara mendadak. Jumpa pres 

ini bukanlah program rutin yang dilakukan Humas dalam rangka 

publikasi. Jumpa pers tersebut dilakukan pada saat anggota dewan 

menginginkan adanya publikasi suatu kebijakan atau hal-hal yang 

harus diketahui masyarakat, dengan cara mengundang wartawan 

dari berbagai media untuk meliput dan nantinya akan dimuat pada 

surat kabar mereka.  

7. Pers Tour atau Kunjungan Dinas 

Kunjungan dengan cara mengundang wartawan melihat 

kegiatan yang dilakukan anggota dewan. Program ini ditujukan 

agar wartawan media massa dapat meliput kegiatan yang 

dilakukan anggota dewan dan nantinya akan diinformasikan 

kepada masyarakat melalui media massa mereka. 
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8. Penerbitan majalah Mimbar 

Penerbitan majalah Mimbar yang nantinya akan 

didistribusikan ke daerah-daerah seluruh Jawa Tengah. Majalah 

Mimbar tersebut diterbitkan dua bulan sekali dan berisi tentang 

informasi tentang DPRD, yang nantinya dapat diketahui oleh 

masyarakat, mengenai apa dan bagaimana yang dilakukan para 

anggota dewan dalam Gedung Berlian. 

9. Papan Informasi  

Papan informasi yang dipasang di Gedung Berlian, pada 

papan informasi tersebut ditanyangkan foto-foto kegiatan yang 

dilakukan para anggota dewan sesuai dengan komisi masing-

masing. 

Papan informasi tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

berisi foto-foto yang ditampilakan secara slide terdapat pada 

sebelah kiri sebelum pintu masuk dan papan informasi yang 

berisikan kegiatan-kegiatan anggota dewan yang hanya ditempel 

terdapat pada sebelah kanan pintu masuk.  

Dan untuk papan informasi yang ditayangkan secara slide 

diperbaharui setiap dua bulan sekali dan yang berupa foto yang 

ditempel saja diperbaharui setiap 10 hari sekali. 

10. Kerjasama dengan Radio dan Televisi 

Kerjasama yang dilakukan Bagian Humas DPRD Jateng 

dengan pihak radio maupun televisi sama dengan kerjasama 
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melalui surat kabar yaitu jika radio Humas DPRD kerjasama 

dengan RRI (Radio Republik Indonesia),dan stasiun radio lokal 

lainnya. Sedangkan kalau dengan televisi Humas DPRD Jateng 

bekerja sama dengan TVRI baik lokal maupun nasional dan 

stasiun televisi lokal lainnya. 

4.2.4 Tujuan Kegiatan Publikasi DPRD Jawa Tengah 

Tujuan dari beberapa kegiatan yang dilakukan Humas dalam 

rangka mempublikasikan berita adalah agar masyarakat luar 

mengetahui dan mengerti semua kegiatan yang dilakukan oleh 

anggota DPRD Jateng, sehingga nantinya mengurangi kesalah 

pahaman dengan masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui apa yang 

dilakukan para anggota dewan, tidak hanya datang, duduk dan 

menerima gaji, tetapi mereka juga menyelesaikan tugasnya masing-

masing. 

Publikasi yang dilakukan bagian humas disebarkan kepada 

seluruh masyarakat Jawa Tengah melalui media massa dengan 

menggunakan program-program yang telah direncanakan. Program 

tersebut nantinya akan terbentuk suatu kegiatan publikasi, yaitu 

dengan dimuatnya kegiatan-kegiatan tersebut melalui media cetak 

maupun media elektronik di seluruh Jawa Tengah. Maka dari itu, 

humas memilih surat kabar yang kiranya dirasa memiliki 

masyarakat yang luas di wilayah Jawa Tengah, seperti melalui surat 

kabar, radio, televisi dan lain-lain yang dipilih Bagian Humas 
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DPRD Jateng untuk bekerjasama dalam mempublikasikan kegiatan 

yang dilakukan anggota DPRD Jateng. 

Publikasi yang melalui surat kabar dapat mendatangkan 

opini dari masyarakat dan lama kelamaan akan memunculkan 

persepsi tentang DPRD Jateng. Dan hal tersebut akan 

mempengaruhi citra DPRD sebagai lembaga legislatif di kalangan 

masyarakat. Bila pemberitaan yang dimuat adalah berita positif 

maka citra yang terbentuk mengenai DPRD baik dan sebaliknya 

bila pemberitaan yang dimuat media massa bersifat negatif maka 

citra mengenai DPRD akan turun atau kurang baik. Maka manfaat 

publikasi yang utama adalah membentuk citra perusahaan tersebut. 

4.2.5 Manfaat Publikasi 

Publikasi yang dilakukan bagian Humas DPRD melalui 

media massa dapat mendatangkan opini dari masyarakat dan lama 

kelamaan akan memunculkan persepsi tentang DPRD. Dangan 

memunculkan persepsi tentang DPRD. Dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi citra DPRD sebagai lembaga legislatif dikalangan 

masyarakat.  

Apabila pememberitaan yang dimuat adalah berita positif 

maka citra yang terbentuk tentang DPRD akan baik tetapi 

sebaliknya bila pemberitaan yang ada adalah berita yang negatif 

maka terbentuklah citra DPRD yang buruk atau kurang baik di 

kalangan masyarakat. 
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4.2.6 Dokumentasi mengenai berita-berita yang dimuat 

1. Kliping 

Dokumentasi dengan cara kliping sering digunakan saat 

mendokumentasikan berita-berita yang dimuat oleh surat kabar. 

Biasanya ada bagian tersendiri untuk mengerjakan. 

 Kemudian berita yang ada si surat kabar dipotong dan 

ditempelkan di lembar kertas yang disediakan, diberi keterangan 

tanggal berapa terbit dan dari harian apa. Setelah itu dimintakan 

tandatangan kepada Kabag. Humas dan digandakan lalu diberikan 

kepada yang pihak-pihak yang bersangkutan yang lainnya 

disimpan bagian arsip Humas. 

2. Foto 

Dokumentasi dengan cara foto yaitu, pada acara tertentu 

yang berhubungan dengan DPRD Jateng selalu ada bagian 

dokumentasi foto. Salah satu dari mereka bertugas untuk 

mengikuti jalannya acara/kunjungan, yang lain mencetak foto, 

menempelkan di papan informasi baik slide maupun papan 

informasi biasa, foto yang ditempel sebelumnya diambil dan 

didokumentasikan di album sesuai acara dan waktu, cara 

penempelan di album pun harus urut sesuai waktu karena untuk 

mempermudah pencarian saat dibutuhkan.  
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3. Film/kaset/rekaman 

Dokumentasi melalui film/kaset/rekaman lainnya adalah 

dokumentasi yang mudah. Hanya staff  humas merekam jalannya 

acara/kegiatan yang dilakukan anggota dewan, tetapi kegiatan 

tidak hanya direkam dengan satu alat minimal dua alat untuk 

mengantisipasi apabila terjadi kesalahan pada rekaman. 

Kemudian setelah selesai staff humas beserta bagian yang 

bersangkutan melihat hasilnya, lalu disimpan pada lemari yang 

telah disiapkan untuk penyimpanan file rekaman. 

4. Arsip 

Dokumentasi dengan arsip biasanya hanya untuk file yang 

berupa selebaran atau dokumen-dokumen, seperti surat-surat, 

dokumen rapat, dan lain-lain, cara penyimpanannya pun seperti 

penyimpanan surat-surat pada umumnya sesuai tanggal atau 

waktu, agar saat dibutuhkan mudah mencarinya. 

 

4.2.7 Kelemahan publikasi melalui media massa 

1. Media Cetak 

a. Mahal karena harus membeli dahulu. 

b. Terkadang pembaca cepet bosan dan jenuh karena berita 

mayoritas hanya berupa tulisan saja. 

2. Media Elektronik 

a. Tidak dapat di dokumentsikan oleh pembaca. 
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b. Lebih mahal dan proses publikasi beritanya. 

c. Untuk mengetahui berita waktunya tidak dapat ditentukan 

sendiri. 

4.2.8 Kelebihan publikasi media massa 

1. Media Cetak 

a. Dapat didokumentasikan jika suatu saat beritanya masih 

dibutuhkan. 

b. Dalam mempublikasikan berita biayanya lebih murah 

dibanding dengan media elektronik. 

c. Dapat dibaca dan dilihat dimana-mana dan mudah 

mendapatkannya, selain itu juga dapat dibaca sewaktu-waktu. 

2. Media Elektronik 

a. Bagi pembaca, biayanya yang dikeluarkan lebih murah karena 

tidak harus membeli tapi cukup dilihat di televisi atau 

mendengar di radio saja. 

b. Lebih menarik karena berita tidak hanya berupa tulisan dan 

gambar tetapi bisa suara dan gambar bergerak.  

4.2.9 Kendala-kendala dalam publikasi 

1. Kendala di lapangan berupa dimana teori tidak sesuai dengan 

praktek. Misalnya pada saat mengadakan kegiatan penting, 

wartawan yang diundang untuk setiap media hanya satu atau dua 

tetapi yang datang lebih dari itu dan pastinya dana yang 

dikeluarkan untuk akomodasi wartawan bertambah. Belum lagi 
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para wartawan tanpa media yang tiba-tiba datang, dan tidak 

mungkim para panitia mengusirnya. 

2. Hambatan saat proses publikasi yaitu saat anggota dewan akan 

memuat informasi yang penting dan harus dimuat pada saat 

mendadak. Setelah pres relese dikirimkan kepada media massa 

ternyata tidak dapat dimuat karena alasan terlambat atau lain 

sebagainya. 

3. Dalam pembuatan pres release pihak humas tidak menunjuk 

orang atau siapa yang akan membuat press release karena 

disebabkan tidak semua bagian humas memiliki keahlian dalam 

bidang jurnalistik. 

4.2.10 Solusi-solusi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi pada 

saat publikasi 

1. Dalam mengadakan acara tertentu untuk mencegah wartawan 

yang tidak diundang masuk sebaiknya bagian Humas menambah 

keamanan, menyiapkan daftar tamu atau wartawan yang 

diundang, lebih baik juga menyiapkan ID Card / kartu identitas 

wartawan agar dapat mengetahui mana wartawan yang resmi atau 

tidak diundang dan memperketat keamanan. 

2. Agar saat berita yang penting dan harus segara dimuat dapat di 

muat di media massa sebaiknya bagian Humas tidak hanya 

memilih salah satu media saja untuk memuatnya, tetapi harus 

menyiapkan beberapa media massa yang lain untuk 
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mengantisipasi saat media yang satu tidak dapat memuat atau 

menerbitkannya.  Tetapi lain halnya apabila memang setelah 

berusaha ternyata semua media massa sudah tidak dapat 

memuatnya untuk hari itu, jadi harus dimuat untuk lain hari. 

3. Pemberian  pendidikan khusus bidang jurnalistik yang lebih 

mendalam bagi staf bagian humas. Karena bagian humas 

mengirimkan siaran pers release setiap hari ke media massa, maka 

dibutuhkan orang-orang yang profesional dan benar-benar 

menguasai bidang tulis menulis berita. 

4.2.11 Hasil analisis 

Untuk hasil analisis mengenai penelitian di Kantor Sektretariat 

DPRD Propinsi Jawa Tenggah, ternyata bagian humas sangat 

berperan terutama dalam hal untuk publikasi berita atau informasi. 

Karena salah satu fungsi dan tujuan humas itu sendiri adalah 

memberikan informasi dan menjalin hubungan yang harmonis baik 

internal mapun eksternal.      

Humas terdiri dari beberapa bagian salah satunya adalah 

bagian publikasi, dalam mengadakan dan melaksanakan kegiatan 

publikasi, humas sudah cukup baik malaksanakan tugas dan 

fungsinya. Semua kegiatan yang direncanakan, pada saat 

pelaksanaannya selalu berjalan lancar. 

Hanya saja untuk faktor keamanan gedung dan faktor dari 

media massa yang mungkin  harus diperbaiki kembali. Faktor dari 
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keamanan gedung yaitu karena kurangnya petugas keamanan di 

pintu masuk gedung pada saat acara tertentu yang dianggap penting 

misalnya rapat paripurna, seharusnya rapat diikuti oleh undangan 

saja, tetapi karena kurangnya keamanan wartawan yang tanpa 

undangan pun diperbolehkan masuk dan mungkin hampir semua 

kalangan bisa masuk ke dalam gedung, seperti misalanya : pedagang 

koran dan tukang sepatu. 

Kemudian faktor dari luar yaitu wartawan media massa, sering 

kali wartawan bebas keluar masuk gedung dengan leluasa mencari 

berita. Tetapi sering kali pula terutama bagian humas mengeluh 

karena wartawan-wartawan tersebut saat bertugas tidak mempunyai 

tanda pengenal, jadi bagian humas kurang nyaman saat memberikan 

informasi terutama berita yang penting. Misalnya : pernah terjadi 

saat selesai kegiatan, biasanya untuk kelengkapan data para 

wartawan, bagian humas membuat Berita Acara Kegiatan yang akan 

dibagikan kepada wartawan undangan. Tetapi karena kurangnya 

kerjasama dan ketelitian Berita Acara itu diberikan wartawan lain. 

Pernah juga wartawan mengambil sendiri Berita Acara tanpa 

sepengetahuan dari pihak  humas. 

Semua ini dibutuhkan ketelitian dan ketegasan bagian humas 

untuk para wartawan media massa. Agar tidak terjadi kembali saat 

bagian humas mengeluh karena wartawan tanpa tanda pengenal. 

Tetapi humas sudah cukup baik dalam menjalin hubungan kerjasama 
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baik internal maupun eksternal dan melaksanakan tugas-tugas 

humas.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Kegiatan humas sebagai sarana untuk publikasi antara lain yaitu : 

jumpa pers, ekspose, dialog ,pertemuan/rapat, kerjasama dengan 

media massa, kunjungan dinas, dan lain  sebagainya. Kegiatan 

tersebut bertujuan sama yaitu untuk publikasi atau memberikan 

informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah. 

2. Dalam melaksanakan publikasi humas tidak terlepas dari 

permasalahan atau kendala dalam publikasi, baik itu permasalahan 

dari pihak bagian humas yaitu: kurangnya pengetahuan tentang 

publikasi maupun jurnalistik dan kurangnya keamanan saat 

mengadakan kegiatan penting. Sedangkan dari pihak luar yaitu: 

kurangnya kesadaran wartawan akan penggunaan tanda pengenal.  

3. Solusi atau cara penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi antara lain yaitu, sebaiknya bagian humas dalam 

mengadakan suatu kegiatan harus terencana dan terorganisir dengan 

baik. Pimpinan dewan dalam menempatkan pegawainya sebaiknya 
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sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Untuk menambah 

kemampuan dan wawasan anggota dewan khususnya staff bagian 

humas, sebaiknya lebih sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan, 

misalnya seminar, diklat, ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Dan humas harus lebih tegas kepada wartawan akan 

penggunaan tanda pengenal. 

 

5.2 SARAN 

Setelah menarik kesimpulan penulis bermaksud memberikan saran 

sebagai berikut : 

5.2.1 Dalam mengadakan kegiatan publikasi humas harus lebih teliti 

baik dalam hal tamu undangan, materi, keamanan, perlengkapan dan 

lain sebagainya, selain itu dibutuhkan kesadaran akan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing bagian agar semua kegiatan humas 

menjadi lebih baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana.          

5.2.2 Pimpinan Dewan sebaiknya saat menempatkan pegawai di bagian 

masing-masing harus mempertimbangkan pendidikan, prestasi, 

kemampuan, pengalaman, dan sebagainya, atau memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang masing-masing, 

misalnya dengan cara, seminar, diklat atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

5.2.3 Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Tengah harus lebih tegas dan 

menambah keamanan di pintu-pintu masuk agar tidak sembarang orang 
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dapat mudah keluar masuk. Seperti wartawan media massa yang tidak 

diundang.   
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