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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salatiga merupakan nama sebuah kota kecil yang berada di wilayah provinsi 

Jawa Tengah dimana hari jadinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II 

Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Hari Jadi Kota Salatiga yaitu pada tanggal 24 Juli 

tahun 750 Masehi seperti berdasarkan pada prasasti Plumpungan. Pada zaman 

penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan 

Staatblad 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stood Gemente Salatiga yang 

daerahnya terdiri dari 8 desa. 

Berdasarkan kesadaran bersama dan didorong kebutuhan areal 

pembangunan demi pengembangan daerah, muncul gagasan mengadakan 

pemekaran wilayah yang dirintis tahun 1983. Kemudian terealisir tahun 1992 

dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992 yang menetapkan luas 

wilayah Salatiga menjadi 5.898 Ha dengan 4 Kecamatan yang terdiri dari 22 

Kelurahan.  

Berdasar pula pada amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berubah 

penyebutannya menjadi Kota Salatiga. Letaknya yang berada di lereng gunung 

Merbabu, membuat Salatiga berhawa sejuk. Salatiga juga dikenal sebagai Kota 

pendidikan, olah raga, perdagangan, dan transit pariwisata. Dengan luas wilayah 

yang pada awalnya hanya 17,82 km setelah realisasi pengembangan daerah, kini 

menurut data Dukcapil Salatiga telah memiliki luas wilayah sebesar 56,781  km² 

yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan serta berpenduduk sebanyak 

177.088 hingga akhir tahun 2011 lalu.  

 Perluasan wilayah Kota Salatiga tentu memerlukan pengelolaan yang baik 

agar dapat menambah kemajuan kota Salatiga. Oleh karena itu, sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuklah 

Pemerintahan di tingkat daerah hingga bagian terkecil yaitu kota / kabupaten yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan telah memiliki 



2 

 

kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah masing-masing dengan 

menimbang dan mengingat isi Undang-Undang Republik Indonesia. 

Begitu pula dibentuklah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota 

Salatiga yang kemudian membentuk Tata Kerja Sekretariat Daerah seperti yang 

tertuang dalam isi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008. 

Pembentukan Tata Kerja Sekretariat Daerah menimbulkan kesadaran Pemerintah 

bahwa Pemerintah juga perlu membentuk relasi yang baik dengan stakeholdernya 

untuk membentuk citra positif Pemerintah secara khusus dan Kota Salatiga secara 

umum. 

Stakeholder adalah orang, kelompok, atau organisasi yang berada di luar 

kendali anda yang berkecimpung di dalam proyek anda. Hampir semua 

stakeholder akan menyediakan layanan (pemenuhan permintaan, keahlian, 

peralatan, dan lain-lain) ke proyek anda, menerima layanan (data, fungsi, dan lain-

lain), atau memiliki hubungan dua arah. Para stakeholder dapat berasal dari dalam 

perusahaan atau dari perusahaan lain (Thomsett, 2006:80) 

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan Pemerintah terhadap relasi yang baik 

dengan stakeholder dalam membentuk citra positif Pemerintah juga Kota Salatiga, 

maka dibentuklah bagian Hubungan Masyarakat yang berada dibawah Sekretariat 

Daerah seperti terdapat pada Himpunan Peraturan Walikota Salatiga Tentang 

Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas Pejabat (Tupoksi) Tahun 2011, Bab II 

mengenai Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Pasal 2, butir d, bagian 3. 

Hubungan Masyarakat (Humas), begitu nama yang dikenal dalam 

lingkungan Pemerintahan, atau pada perusahaan lebih dikenal dengan nama 

Public Relations (PR) adalah bagian atau divisi yang selalu berhubungan secara 

langsung dengan para stakeholdernya. Adapun Bagian Humas Sekretariat Daerah 

Kota Salatiga terbagi dalam tiga sub-bagian yaitu Analisis Kemitraan Media 

(AKM), Protokoler serta Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data 

Elektronik (DPPDE). 

Bagi Bagian Humas Setda Kota Salatiga, seperti disampaikan oleh Kasubag 

AKM, Ibu Tri Prawiati, S.T. yang merupakan stakeholder bagi humas adalah 

masyarakat baik atas nama pribadi maupun kelompok, institusi media, serta 
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instansi lain baik swasta maupun BUMN yang memiliki keterkaitan dengan 

program-program pemerintah serta para pegawai pemerintahan sendiri. 

Dalam penelitian kali ini, stakeholder Bagian Humas Setda Kota Salatiga 

yang diteliti hanya berfokus pada instansi media. Media adalah stakeholder yang 

mampu membantu humas dalam mensosialisasikan program kerja Pemerintah 

kepada stakeholder Pemerintah yang lain terutama kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, humas sebagai corong Pemerintah perlu melakukan upaya untuk 

menjalin relasi yang baik lebih dulu dengan media atau yang biasa disebut dengan 

istilah media relations hingga humas dapat membentuk citra positif di mata 

masyarakat melalui pemberitaan positif yang disampaikan melalui media massa. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kabag Bagian Humas 

Setda Kota Salatiga, Bapak Adi Setiarso, S.E didapat pernyataan hubungan 

Humas dan media semakin hari semakin baik. Hubungan yang semakin baik juga 

diikuti dengan berita positif mengenai Kota Salatiga dan Pemerintah yang 

memiliki jumlah lebih banyak daripada berita negatifnya dalam setiap bulan. 

Secara lebih jelas, pemberitaan tentang Kota Salatiga dan pemerintahannya dapat 

dilihat pada media cetak terutama pada media cetak surat kabar yang memiliki 

halaman khusus untuk berita seputar Kota Salatiga. 

Sesuai  data analisis media yang dibuat oleh sub-bagian analisis kemitraan 

media pada Bagian Humas Setda Kota Salatiga, jumlah berita mengenai Kota 

Salatiga yang meliputi segala kejadian baik di masyarakat maupun di 

pemerintahan selama 5 bulan mulai  Mei-September 2014 yang disajikan melalui 

media cetak dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Jumlah Berita Kota Salatiga di Media Cetak 

 

BULAN BERITA BERITA (+) BERITA (-) JUMLAH BERITA 

Mei 2014 243 128 371 

Juni 2014 268 107 375 

Juli 2014 233 73 306 

Agustus 2014 273 102 375 

September 2014 218 138 356 
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Hubungan baik antara Humas Setda Kota Salatiga dan jurnalis media 

kontributor Kota Salatiga juga terlihat dengan tidak di blow-up nya kasus 

mengenai sengketa tanah di Salatiga oleh media. 

Berdasarkan uraian dan data diatas, dijelaskan mengenai adanya upaya 

humas dalam mendukung dan melibatkan jurnalis media serta peningkatan berita 

positif mengenai Kota Salatiga dan pemerintahannya di media terutama media 

cetak, serta adanya peningkatan berita positif yang mengikuti. 

Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu untuk mengungkap dan 

mengetahui aktifitas media relations yang dilakukan Humas Setda Kota Salatiga 

kepada jurnalis media kontributor Kota Salatiga (jurnalis yang mendapatkan tugas 

untuk mencari berita-berita seputar Salatiga) serta peranannya dalam membentuk 

berita positif di media cetak yang dituangkan dalam judul penelitian yaitu “Peran 

Aktifitas Media Relations Dalam Membentuk Berita Positif Di Media Cetak”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Setelah mengetahui latar belakang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 

Humas Setda Kota Salatiga selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan 

media yang bersamaan dengan itu banyak berita positif tentang Salatiga dan 

Pemerintahan. Oleh karenanya, masalah yang dirumuskan adalah : 

“Bagaimana peran aktifitas media relations  yang dilakukan Humas Setda Kota 

Salatiga kepada jurnalis media kontributor Kota Salatiga dalam membentuk berita 

positif di media cetak?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian tidak melebar dan dapat lebih terfokus dalam 

pengumpulan dan penyusunan data, maka penelitian ini memiliki batasan     

sebagai berikut: 

- Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data aktifitas Humas Setda 

Kota Salatiga yang didalamnya ada keterlibatan dari jurnalis media cetak 
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surat kabar selama bulan Mei-September 2014 dan  proses aktifitas media 

relations tersebut berlangsung serta bentuk kerjasama humas dan media 

dalam aktifitas media relations tersebut. 

- Sebagai bukti atas jumlah berita positif dan negatif tentang Kota Salatiga, 

maka dilakukan analisis media mengenai berita di media massa cetak yaitu 

surat kabar saja, karena prosentase berita tentang Kota Salatiga dan 

pemerintahan terbanyak dan tersering ada pada media cetak surat kabar. 

- Berita tentang Kota Salatiga yang dimaksud adalah berita tentang 

Pemerintah Kota Salatiga yang dimuat pada media cetak surat kabar yang 

memiliki jurnalis sebagai  kontributor Kota Salatiga juga  memiliki lembar  

khusus untuk berita-berita tentang Salatiga yang pada bulan Mei-September 

2014 tercatat datanya di Bagian Humas Setda Kota Salatiga. Adapun media-

media tersebut adalah Wawasan, Jateng Pos, Jawa Pos - Radar Semarang 

dan Suara Merdeka. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menjawab perumusan masalah yang ada, yaitu: 

“Mengetahui peran aktifitas media relations yang dilakukan Humas Setda Kota 

Salatiga kepada jurnalis media kontributor Kota Salatiga dalam membentuk berita 

positif di media cetak”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu manfaat secara teori 

dan manfaat secara praktis. Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan : 

- Secara Teori : 

Menambah ilmu ke PR-an atau ke Humas-an terutama mengenai Humas 

Pemerintah yang erat kaitannya dengan media relations dan mengetahui 

peranannya dalam membentuk berita positif di media cetak serta dapat 

menjadi pedoman juga referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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- Secara Praktis : 

 Bagi Instansi Pendidikan 

Mendapatkan tambahan arsip karya ilmiah yang dapat dijadikan pedoman 

bagi penelitian selanjutnya dengan topik media relations juga mengenai 

topik yang berkenaan dengan pembentukan berita positif di media cetak. 

Bagi Pemerintah Kota Salatiga 

 Mengetahui aktifitas media relations yang telah dilakukan Pemerintah 

melalui bagian Humas yang merupakan corong masyarakat berikut peran 

aktifitas media relations dalam membentuk berita positif tentang Salatiga 

dan Pemerintahan di media cetak. Selain itu, penelitian ini kiranya dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Salatiga khususnya 

Humas untuk menetapkan langkah media relations selanjutnya demi 

pemberitaan yang lebih baik lagi. 

Bagi  Masyarakat 

Mengerti dan memahami aktifitas yang telah dilakukan Pemerintah Kota 

Salatiga melalui bagian Humas sebagai upaya membangun relasi yang baik 

dengan masyarakat dan publikasi kegiatan pemerintah secara luas 

menggunakan media massa cetak serta mengetahui peranan aktifitas tersebut 

dalam membentuk berita positif tentang Kota Salatiga di media cetak. 

 


