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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.  


