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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian kali ini, dengan judul Peran Aktifitas Media Relations Dalam 

Membentuk Berita Positif Di Media Massa yang dilaksanakan di Kantor Bagian 

Humas Setda Kota Salatiga, memiliki tujuan untuk mengetahui  peranan aktifitas 

media relations yang dilakukan Humas Setda Kota Salatiga sebagai wakil 

pemerintah dalam membentuk berita positif tentang pemerintahan di media massa 

cetak yang memiliki halaman khusus bagi berita-berita Salatiga. 

Setelah melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa 

observasi lapangan, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen dan foto, 

maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut : 

4.1.1 Profil Humas Setda Kota Salatiga 

4.1.2 Hubungan Humas Setda Kota Salatiga dan Media Massa 

4.1.3 Analisis Media Mengenai Berita tentang Pemerintah Kota Salatiga 

4.1.4 Keterkaitan Aktifitas Media Relations Humas Setda Kota Salatiga 

dengan Berita di Media Cetak 

   

4.1.1 Profil Humas Setda Kota Salatiga 

4.1.1.1  Makna Lambang Daerah Kota Salatiga 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Lambang Daerah Kota Salatiga 
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Berdasarkan Perda Kotamadya Salatiga Nomor 5 Tahun 1997, makna 

lambang daerah dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

1. Makna warna dalam lambang daerah : 

 -  Putih,  berarti kejujuran/kesucian ; 

 - Kuning Ema, berarti keluhuran / keagungan / kemuliaan / kejayaan ; 

  - Hijau, berarti kemakmuran ; 

  - Biru, berarti kedamaian ; 

  - Hitam, berarti keabadian/keteguhan ; 

  - Merah, berarti keberanian 

 

2. Makna bentuk dan motif yang terkandung dalam lambang daerah: 

 - Bentuk Perisai  Melambangkan pertahanan dan ketahanan wilayah/ 

daerah, sedangkan warna dasar biru laut melambangkan kesetiaan ; 

  - Bintang Bersudut Lima Berwarna Kuning Emas yang Disebut “Nur 

Cahaya”  Melambangkan bahwa rakyat Salatiga adalah insan yang 

percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing  ; 

 - Lukisan Sadak Kinang  Melambangkan kesuburan daerah Salatiga 

dan sumber kekuatan ; 

  - Lukisan Dua Buah Gunung yang Berhimpit Menjadi Satu  

Melambangkan bersatunya rakyat dengan Pemerintah Daerah, 

disamping melambangkan Kota Salatiga berada di daerah pegunungan 

yang berhawa sejuk ; 

  - Lukisan Padi dan Kapas  Melambangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat Salatiga sedangkan, 

   Jumlah Biji Padi Dua Puluh Empat Buah dan Daun Kelopak 

Bunganya Berjumlah Tujuh  Melambangkan tanggal dan bulan hari 

jadi Kota Salatiga; 

  - Lukisan Patung Ganesha  Melambangkan peranan dan fungsi 

Salatiga sebagai kota pendidikan ; 
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  - Susunan Batu Bata  Melambangkan status kota/kotamadya, dan 

Empat Lekukan serta Lima Kubu Perlindungan Melambangkan tahun 

1945 diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ; 

- Pita dengan Tulisan “SRIR ASTU SWASTI PRAJABHYAH”  

Mempunyai makna “Semoga Bahagia Selamatlah Rakyat Sekalian”; 

-  Di Atas Lambang Bertuliskan “SALATIGA”  Menyatakan bahwa 

lambang ini adalah lambang milik daerah Kota Salatiga ; 

- Lukisan Dasar Tanpa Batas Berwarna Biru Laut  Melambangkan 

kesetiaan. 

 

Untuk komposisi ukuran panjang lebar lambang memiliki perbandingan 

yang paten, yaitu 4,3 banding 3,2. Dalam pasal 4 Perda tersebut dijelaskan bahwa 

lambang daerah Kota Salatiga wajib dipasang ditempat-tempat kehormatan dan 

menjadi pusat perhatian sebagai Panji-panji, Lencana, Cap, Kop Kertas Surat, atau 

Tanda Pajak. 

Dalam pasal 5 tersurat adanya larangan mempergunakan lambang daerah 

yang oleh Walikota Kepala Daerah dianggap merendahkan atau tidak 

menghormati lambang daerah. Sedangkan pasal 6 berisi ancaman hukuman pidana 

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan bagi pelanggaran ketentuan pasal 5 

tersebut. 

 

4.1.1.2 Struktur Pemerintahan Kota Salatiga 

Demi menciptakan hasil yang baik dalam menjalankan suatu pekerjaan 

terutama yang menangani dan berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti 

kantor pemerintahan, diperlukan adanya pemimpin yang mengatur dan 

memutuskan segala sesuatu bagi kemajuan tempat dimana ia menjabat. Oleh 

karen itu, pada Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Salatiga, dibentuk pula 

struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ini diambil dari Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
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Salatiga. Adapun struktur pemerintahan pada Kantor Pemerintahan Setda Kota Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Kota Salatiga 
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Melalui gambar ini, dapat terlihat bahwa pemegang kedudukan tertinggi 

adalah Walikota karena Salatiga adalah sebuah Kota Madya sehingga dipimpin 

oleh Walikota dan didampingi oleh Wakil Walikota. Dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, Walikota dan Wakil Walikota memiliki Staf Ahli yang membantu 

memberi masukan dalam setiap pengambilan keputusan baik oleh Walikota 

maupun Wakil Walikota Salatiga. 

Staf Ahli sendiri memiliki kedudukan yang sama dengan Sekretariat Daerah 

dan diantara keduanya terjadi koordinasi satu sama lain. Sekretariat Daerah yang 

bertugas menjalankan program kerja pemerintah, selain membawahi Kelompok 

Jabatan Fungsional  juga memiliki 3 Asisten dalam menjalankan program 

kerjanya yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Administrasi. Di bawah Asisten Administrasi 

inilah Bagian Hubungan Masyarakat berada dan melaksanakan tugasnya. 

 

4.1.1.3 Visi dan Misi Bagian Humas Setda Kota Salatiga 

Menurut struktur pemerintahan Kota Salatiga, Bagian Humas berada di 

bawah Sekretariat Daerah (Setda). Oleh karena itu pada pelaksanaan kerjanya, 

bagian humas juga mengacu pada visi dan misi yang dimiliki oleh Sekretariat 

Daerah  Kota Salatiga. Adapun visi Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang juga  

menjadi visi dan misi bagian humas adalah: 

“Terwujudnya Manajemen Pemerintahan yang Baik Melalui Koordinasi 

yang Mantap” 

 

 Untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka misi Sekretariat Daerah Kota 

Salatiga adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan tata 

pemerintahan, hukum dan kerjasama. 

b. Mewujudkan koordinasi penyususnan kebijakan penyelenggaraan 

perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan  sosial. 

c. Mewujudkan koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan organisasi 

dan kepegawaian, umum serta hubungan masyarakat.   
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Visi dan misi yang ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut  pada 

tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapai nya visi dan misi yang 

tertulis dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Sekretariat Daerah. Sedangkan bagian Humas melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai upaya perwujudan dan pencapaian misi ketiga. 

 

4.1.1.4 Kepegawaian Bagian Humas Setda Kota Salatiga 

 Pada Bagian Humas Setda Kota Salatiga, dibentuk pula struktur 

kepegawaian sebagai jalur kordinasi yang baik dan teratur. Dengan adanya 

struktur kepegawaian ini, maka visi, misi dan program kerja Humas Setda Kota 

Salatiga dapat dilanksanakan  dan dicapai dengan baik. Struktur kepegawaian 

Humas Setda Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Kepegawaian Humas Setda Kota Salatiga 

 Dalam melaksanakan tugas pada Bagian Humas Setda Kota Salatiga, 

masing-masing jabatan  struktural dipercayakan kepada pegawai  dengan latar 

belakang yang berbeda-beda baik menurut tingkat pendidikan maupun pangkat 

dan golongan (panggol) ruang. Adapun pegawai Humas Setda Kota Salatiga 

meliputi : 

KABAG HUMAS 

 

KASUBAG 

ANALISIS 

KEMITRAAN 

MEDIA (AKM) 

KASUBAG 

PROTOKOL  

 

KASUBAG 

DOKUMENTASI, 

PUBLIKASI DAN 

PENGELOLAAN DATA 

ELEKTRONIK (DPPDE) 

 

STAF DPPDE 

 
STAF PROTOKOL 

 
 

STAF AKM 

 



32 

 

Tabel 4.1 Bezeting Pegawai Unit Kerja Bagian Humas Setda Kota Salatiga 

NO 
N A M A 

NIP 

JABATAN 

STRUKTURAL & NON 

STRUKTURAL 

PANGGOL  

RUANG 

PENDIDIKAN  

TERAKHIR 
JURUSAN 

1 
ADI SETIARSO, S.E.         

NIP.19590606 198202 1 005 
KEPALA BAGIAN HUMAS 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

01/04/2013 

STRATA 

SATU (S1) 
MANAJEMEN 

2 
TRI PRAWIATI,S.T. 

NIP.19710311 199803 2 006 

KASUBAG ANALISIS DAN 

KEMITRAAN MEDIA 

PENATA TK.I (III/d)  

1/4/2010 

STRATA 

SATU (S1) 

MANAJEMEN 

INFORMATIKA 

3 
N.FAJAR FEBRIANSAH, S.Kom   

NIP.19780206 201001 1 018 
ANALIS DESAIN GRAFIS 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2014 

STRATA 

SATU (S1) 

TEHNIK 

INFORMATIKA 

4 
SUGENG ARYANTO, S.S.   

NIP.19810802 201001 1 018 

PENGELOLA DOKUMENTASI 

DAN IP 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2015 

STRATA 

SATU (S1) 

SARJANA 

SASTRA 

5 
DINA PRAMESTYARINI, S.S.   

NIP.19800417 200501 2 011 
ANALIS BERITA 

PENATA MUDA 

(III/a)  1/10/2014 

STRATA 

SATU (S1) 

SARJANA 

SASTRA 

6 LUKMAN FAHMI, S.H.I. HONORER - 
STRATA 

SATU (S1) 

SARJANA 

HUKUM ISLAM 

7 
YULIA WIDAYANI, S.I., Kom           

NIP. 19890709 201502 2 001 

ANALIS MEDIA DAN 

JURNALISTIK 

PENATA MUDA 

(III/a)   1/02/2015 

STRATA 

SATU (S1) 

SARJANA ILMU 

KOMUNIKASI 

8 
CH. ADI KURNIAWAN M.,M.Kom  

NIP.19740904 200604 1 006 

KASUBAG 

DOKUMENTASI,PUBLIKASI 

DAN PDE 

PENATA (III/c)  

1/04/2012 

STRATA DUA 

(S2) 

MAGISTER 

KOMPUTER 

9 
BUDI HARYANTO, S.Kom  

NIP.19800309 201001 1 013 
ANALIS SISTEM INFORMASI 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2014 

STRATA 

SATU (S1) 
KOMPUTER 

10 
ANDREAS TRI W., A.Md    

NIP.19860523 201001 1 015 
ANALIS SISTEM JARINGAN 

PENGATUR Tk.I 

(II/d)  1/04/2014 

DIPLOMA 

TIGA (D3) 
KOMPUTER 

11 
ROHMAWATI UTAMI, S.T.    

NIP.19770808 200312 2 003 
KASUBAG PROTOKOL 

PENATA (III/c)  

1/04/2012 

STRATA 

SATU (S1) 

TEHNIK DAN 

MANAJEMEN 

INDUSTRI 
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12 
LIDWINA HAPSARI MAHARANI, S.E.    

NIP.19790323 200901 2 003 
PROTOKULER 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2013 

STRATA 

SATU (S1) 

EKONOMI 

MANAJEMEN 

13 
DWI SETYORINI, S.E.        

NIP.19850410 200902 2 005 
PROTOKULER 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2013 

STRATA 

SATU (S1) 

EKONOMI 

MANAJEMEN 

14 
MUHAMAD SIDIK,S.E.      

NIP.19680722 199003 1 005 
PROTOKULER 

PENATA MUDA 

(III/a)  1/10/2014 

STRATA 

SATU (S1) 

EKONOMI 

MANAJEMEN 

15 
KRISTRI PRIYANTARA W., A.Md.     

NIP.19860403 201101 1 011 
PROTOKULER PENGATUR (II/c) 

DIPLOMA 

TIGA (D3) 

PUBLIC 

RELATIONS 

16 
ELTINA EMA MAHARANI, S.E.  

NIP.19810813 200312 2 002 
PENGADMINISTRASI UMUM 

PENATA MUDA 

TK.I(III/b) 1/4/2013 

STRATA 

SATU (S1) 

EKONOMI 

MANAJEMEN 

 

 Menurut tabel diatas, jumlah pegawai unit kerja Humas Setda Kota Salatiga tercatat berjumlah 16 orang yang menurut 

jabatannya, ke 16 orang tersebut terdiri dari 1 orang Kabag, 3 orang Kasubag, 11 orang staf (4 orang staf sub-bagian Analisis 

Kemitraan Media, 1 orang honorer sub-bagian Analisis Kemitraan Media, 2 orang staf sub-bagian Dokumentasi, Publikasi dan 

Pengelolaan Data Elektronik serta 5 orang staf Protokol). Menurut pendidikan terakhir, dari 16 pegawai Humas tercatat 2 orang 

dengan gelar Ahli Madya (D3), 13 orang dengan gelar Sarjana (S1) dan 1 orang dengan gelar Magister (S2). Sedangkan menurut 

panggol ruang atau golongan, tercatat 1 orang honorer (tanpa panggol ruang atau golongan), 1 orang II/c, 1 orang II/d, 3 orang III/a, 6 

orang III/b, 2 orang III/c, 1 orang III/d dan 1 orang IV/b.  
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4.1.2  Hubungan Humas Setda Kota Salatiga dan Media Massa 

Pada bagian latar belakang telah sedikit disinggung bahwa pemerintah 

membutuhkan media massa untuk menyampaikan program kerja pemerintah 

kepada masyarakat luas secara menyeluruh dan merata. Oleh karena itu, 

pemerintah melalui humas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu 

melakukan upaya dalam menjaga hubungan baik dengan media sehingga tujuan 

pemerintah dapat terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal.  

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai bagian humas, 

jurnalis media dan masyarakat, peneliti bisa mendapatkan banyak informasi 

dengan beragam  jawaban yang saling melengkapi satu sama lain. Informasi atau 

data yang peneliti perlukan didapat karena adanya pedoman pertanyaan yang 

peneliti buat. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dikupas dengan hasil 

observasi.  Adapun melalui pedoman pertanyaan dan hasil observasi didapat data 

yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa tema penting dan disusun 

berdasarkan kerangka penelitian yang peneliti buat sebagai berikut : 

 

4.1.2.1  Media Sebagai Partner Humas 

 Humas Setda Kota Salatiga dan media massa adalah dua instansi yang tidak 

dapat dipisahkan. Keberadaan keduanya  selalu berpengaruh antara satu dengan 

yang lainnya. Seperti simbiosis mutualisme, begitulah hubungan antara keduanya 

dimana humas selalu membutuhkan media untuk mencapai publikasi secara 

maksimal dan media selalu membutuhkan humas sebagai penyedia informasi 

Dari sisi humas, humas Setda Kota Salatiga dan media dapat menjadi 

.partner atau rekanan kerja ternyata tidak dapat disejarahkan. Seperti diungkapkan 

oleh staf honorer sub-bagian AKM Humas Setda Kota Salatiga, Lukman Fahmi, 

S.H.I., hal itu dikarenakan sudah secara turun-temurun dan dari dulu Humas selalu 

mempunyai hubungan baik dengan media. 

Mengenai kriteria media yang dapat menjadi partner humas, Lukman 

Fahmi, S.H.I, menyatakan bahwa hal tersebut ternyata hanya dengan seleksi alam 

karena jika media tersebut abal-abal (tidak resmi) maka akan runtuh dengan 

sendirinya. Jika tidak mampu mencari eksistensi  maka akan pergi sendiri. Media 



35 

 

massa yang memiliki jurnalis kontributor Kota Salatiga tetapi tidak datang ke 

humas justru adalah media-media yang masih dipertanyakan atau masih tanda 

tanya. Kabag Humas Setda Kota Salatiga, Adi Setiarso, S.E.  juga menyampaikan 

bahwa hubungan yang terjalin antara Humas dan media dikarenakan adanya motto 

yang dimiliki oleh Humas yaitu jujur. Jujur dapat dilakukan dengan cara katakan 

salah jika salah, begitu juga sebaliknya, katakan benar jika memang benar hanya 

saja, hal yang sulit dalam mewujudkan motto humas tersebut adalah katakan salah 

dengan cara yang benar. 

Bagi Adi Setiarso, S.E., yang pernah menjadi jurnalis selama 25 tahun ini, 

ada beberapa ungkapan yang dianggap tabu dan seharusnya tidak dilakukan 

selama menjalankan profesi kehumasan yaitu no comment, off the record, tidak 

tahu dan jangan dimuat. Sebab jika ungkapan tersebut disampaikan dari mulut 

seorang humas maka media akan mencari sumber media yang lain yang tidak bisa 

dikendalikan  dan tidak bisa dikontrol. Oleh  karena itu, humas menjalin 

hubungan secara baik secara langsung dengan media massa supaya dari humas 

sendiri bisa melakukan konfirmasi yang sebenarnya. 

Humas Setda Kota Salatiga menjalin hubungan baik dengan semua media 

baik cetak, elektronik  maupun online, begitu ungkap Adi Setiarso, S.E. Humas 

tidak pernah membatasi media mana yang ingin bergabung dan tidak ada 

perbedaan yang ditunjukkan kepada jurnalis media  satu dengan yang lainnya.  

Sedangkan dari sisi jurnalis media, awal mula humas dan media dapat 

menjadi partner karena pada dasarnya humas dan media saling membutuhkan. 

Selain alasan yang diungkapkan oleh Dekan Bawono, jurnalis Jateng Pos yang 

sudah 14 tahun menjadi kontributor Kota Salatiga, bahwa momen setelah 

reformasi dimana ada keterbukaan pers yang menjadikan program pembangunan 

di Pemkot Salatiga perlu diinformasikan kepada masyarakat, juga dikarenakan 

jurnalis selalu membutuhkan berita.  Sebagai contoh, Dian Chandra, jurnalis Suara 

Merdeka dimana media tersebut memiliki satu halaman khusus tentang Salatiga, 

mengaku jurnalis tidak bisa selalu ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) 

oleh karena itu media butuh humas karena media butuh input release dari mereka. 
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Bahkan menurut Ernawaty, S.H., jurnalis Wawasan, meskipun humas 

mempunyai media sendiri yaitu majalah Hati Beriman, tetapi tidak se-fleksibel 

media secara luas atau media massa.  Dhinar Sasongko, jurnalis Jawa Pos – Radar 

Semarang juga menyampaikan bahwa media apapun tidak ada yang lepas dari 

kepentingan bisnis sehingga dengan kerjasama antara media massa dengan Humas 

Setda Kota Salatiga maka jurnalis mendapatkan berita dan pemasukan iklan untuk 

operasional media. 

Keempat jurnalis media kontributor Kota Salatiga itu pun menceritakan 

pengalaman mereka saat pertama kali membawa diri ke Kantor Humas Setda Kota 

Salatiga. Menurut Dhinar Sasongko, jurnalis Jawa Pos – Radar Semarang, 

sebenarnya humas bebas menerima siapa saja. 

Namun menurut Ernawaty, S.H. jurnalis Wawasan seharunya memang ada 

kriteria yang diberikan humas bagi media yang bergabung di Salatiga yaitu bahwa 

media tersebut adalah media yang jelas bukan yang tidak jelas atau istilah yang 

sering dipakai adalah media bodrek. 

Media harus memiliki ijin dan NPWP serta berada dibawah payung 

organisasi seperti PWI  (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Asosiasi 

Jurnalis Indonesia) yang berbadan hukum, lemgkap Ernawaty. Setidaknya jika 

mengaku jurnalis maka harus ada korannya kata Dian Chandra, jurnalis Suara 

Merdeka dan media yang eksis adalah media yang  bisa menjadi partner humas 

menurut Dekan Bawono, jurnalis Jateng Pos.                                                              

Hubungan Humas Setda Kota Salatiga dan media kontributor Kota Salatiga 

memang tidak diatur dalam undang-undang secara tertulis, hanya saja seperti 

disampaikan oleh Ernawaty S.H., selama ini hubungan tersebut berpedoman pada 

UU berbasis IT. Selain itu, tidak ada aturan khusus yang dibuat untuk membatasi 

hubungan keduanya. 

 

4.1.2.2 Aktifitas Media Relations 

 Humas yang telah memiliki hubungan baik dengan jurnalis media massa 

tidak tinggal diam begitu saja. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Humas 
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untuk menjaga hubungan baik dengan media massa yang mengirimkan jurnalisnya 

menjadi kontributor bagi Kota Salatiga. 

 Hubungan dengan media atau yang kini dikenal dengan istilah media 

relations membuat Humas Setda Kota Salatiga melaksanakan aktifitas-aktifitas 

dengan melibatkan jurnalis media baik dalam  acara-acara pemerintahan  maupun  

acara kemasyarakatan yang humas kelola agar hubungan  tetap berjalan dengan 

baik. Seluruh narasumber (kecuali kelurahan dan masyarakat) mengatakan hal-hal 

yang sama mengenai bentuk aktifitas media relations yang dilakukan humas.  

 Menurut staf protokol, Kristri Priyantara W., A.Md., hubungan humas dan 

media terjalin baik secara formal dan informal. Jika hubungan formal adalah 

hubungan secara umum saja tetapi dalam hubungan informal ada saling berbagi 

didalamnya. Dina Pramestyarini, S.S., staff AKM menerangkan bahwa hubungan 

humas dan media terjalin baik melalui kegiatan yang dilakukan humas. Aktifitas 

media relations Humas Setda Kota Salatiga dalam hubungan formal adalah 

hubungan humas dan media dalam suatu kegiatan yang telah menjadi agenda 

pemerintah dan memiliki anggaran khusus dari pemerintah dalam pelaksanaannya. 

 Begitu juga sebaliknya, aktifitas media relations Humas Setda Kota Salatiga 

dalam hubungan informal yang dimaksud adalah hubungan humas dan media 

dalam suatu kegiatan yang tidak merupakan agenda pemerintah dan tidak 

memiliki anggaran khusus dari pemerintah dalam pelaksanaannya (menggunakan 

anggaran taktis), acara yang dilaksanakan biasanya bersifat pribadi, terang Dina 

Pramestyarini, S.S. 

 Beberapa kegiatan baik formal maupun informal yang telah dilaksanakan 

Humas Setda Kota Salatiga beserta gambaran pelasanaannya adalah : 

 Formal 

 Adapun aktifitas media relations yang termasuk dalam aktifitas secara 

formal yang telah dilakukan oleh Humas Setda Kota Salatiga adalah : 

-  Jumpa Pers 

  Menurut Kasubag Analisis Kemitraan Media (AKM) Humas Setda 

Kota Salatiga, Tri Prawiati, S.T., jumpa pers dilaksanakan tergantung  

dengan kebutuhan, minimal dilaksanakan  setiap satu bulan satu kali. Jumpa 
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pers diadakan biasanya untuk membahas topik yang sedang booming 

dengan menghadirkan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai 

narasumber. 

  Jumpa pers yang mejadi agenda kegiatan Humas Setda Kota Salatiga 

bertujuan untuk mendekatkan wartawan pada sumber informasi karena ada 

narasumber di setiap acara jumpa pers, dan jumpa pers biasa dilakukan 

hingga tiga kali dalam satu bulan, ungkap Kabag Humas Setda Kota 

Salatiga, Adi Setiarso S.E. 

  Dalam acara jumpa pers, humas menjadi penyelenggara acara yang 

mengurus berjalannya acara tersebut. Humas yang mengundang jurnalis 

untuk dapat hadir, memastikan narasumber datang dengan melakukan 

penjemputan dan koordinasi dengan ajudan, memesan tempat dan konsumsi 

untuk acara jumpa pers serta menyediakan materi bagi jurnalis untuk 

kepentingan pembuatan berita mengenai berjalannya jumpa pers dan materi 

yang telah disampaikan dalam acara jumpa pers tersebut. 

 

- Press Tour 

 Kegiatan yang biasa disebut Press Tour bagi lingkungan Humas Setda 

Kota Salatiga adalah kegiatan dimana jurnalis dilibatkan dalam acara kunker 

(kunjungan kerja) ke tempat lain untuk mengetahui tentang kehumasan dan 

pelaksanaan kegiatan humas disana, yang dilakukan setiap satu tahun sekali, 

jelas Tri Prawiati, S.T. 

Kasubag Dokumentasi, Publikasi dan Pengelolaan Data Elektronik 

(DPPDE), Christianto Adi Kurniawan, M.,M.Kom juga menyampaikan 

bahwa Press Tour sendiri memiliki tujuan untuk studi banding mengenai 

bagaimana peran humas dan media di tempat lain (luar Salatiga) serta 

memiliki fungsi koordinasi dan kerjasama dari humas dan media. 

Dalam acara press tour, humas mengurus semua keperluan acara 

mulai dari koordinasi dengan tempat kunjungan kerja akan dilaksanakan, 

membuat kesepakatan susunan acara kunjungan kerja dengan pihak yang  

akan dikunjungi, memastikan keikutsertaan jurnalis pada acara tersebut 
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hingga mengurus akomodasi acara baik bagi keperluan pegawai humas 

maupun jurnalis yang ikut dalam acara press tour. Dalam acara ini, selain 

pegawai humas dan para jurnalis yang ikut serta, juga didampingi oleh 

Walikota hingga Sekretaris Daerah Kota Salatiga.  

Acara press tour juga bisa menjadi bahan pemberitaan bagi jurnalis 

media dan dari sisi  mana berita tersebut dimuat, tergantung kepada 

ketertarikan jurnalis media dalam membuatnya. Setelah acara press tour 

selesai, berita baru dapat dipublikasikan pada media massa termasuk media 

cetak kepada masyarakat dimana isi berita tersebut adalah mengenai 

manfaat dari kunjungan kerja bagi kemajuan pemerintah  dan menunjukkan 

kerjasama yang baik yang terjalin antara bagian humas dengan media, juga 

pemerintahan Kota Salatiga dengan pemerintahan daerah lain. 

 

- Pembuatan dan Pengiriman Release 

Melalui observasi, peneliti mengetahui bahwa staf Sub-bagian AKM 

adalah orang-orang yang mengemban tugas untuk mencari dan meliput 

kegiatan yang ada di lingkungan pemerintahan. Ketika ada acara pemerintah 

baik yang dilaksanakan di dalam ataupun diluar lingkungan SKPD, terutama 

ketika kehadiran Walikota atau Wakil Walikota sangat diharapkan pada 

acara tersebut,  maka staf sub-bagian AKM harus selalu ada dalam acara  

tersebut untuk  mengambil  foto dan  mencari narasumber serta data 

penunjang pembuatan release. 

Setelah mendapatkan data, telah menjadi rutinitas bagi mereka untuk 

membuat laporan kegiatan  dalam bentuk release, dimana release yang  

telah selesai dibuat kemudian dikirim dan di share kepada para jurnalis 

kontributor Kota Salatiga via e-mail. Menjadi harapan dari Bagian Humas 

Setda Kota Salatiga, melalui release berita mengenai kegiatan pemerintah 

bisa dimuat di media massa terutama surat kabar dan dapat dibaca oleh 

masyarakat. 
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Namun, menurut para jurnalis tidak semua release bisa langsung 

dimuat karena harus melalui proses editing lebih dahulu bahkan berita dari 

jurnalis media itu sendiri pun tidak selalu bisa dimuat. Ernawaty, S.H., 

jurnalis Wawasan juga mengatakan bahwa release mengalami proses editing 

hingga format release sesuai dengan style masing-masing media. Release 

bersifat fleksibel sehingga bisa saja ditunda penyampaiannya di suatu media 

massa jika berita pada media tersebut sudah memenuhi di hari release 

dibuat. 

 

- Penulisan Advertorial 

Menurut Dina Pramestyarini, S.S., staf AKM yang juga merangkap 

bendahara kegiatan kehumasan, pembuatan advertorial dilaksanakan oleh 

Humas dengan bantuan jurnalis media dimana advertorial tersebut akan 

dimuat. Humas Setda Kota Salatiga meminta salah satu jurnalis untuk 

menulis isi advertorial sedangkan  humas memberikan topik, materi serta 

gambar  yang akan disertakan dalam advertorial tersebut. Topik yang 

dimuat dari bermacam aspek tentang Kota Salatiga tetqapi biasanya 

mengenai program kekrja baru dari pemerintah. 

 

- Pelatihan -  Pelatihan 

 Humas Setda Kota Salatiga juga sering mengadakan pelatihan-

pelatihan yang ditujukan bagi masyarakat Kota Salatiga. Pelatihan ini 

dilaksanakan oleh humas dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada 

masyarakat dan mengembangkan potensi di tengah masyarakat. Selain 

masyarakat, jurnalis juga dapat bergabung dalam pelatihan tersebut baik 

sebagai peserta maupun sebagai pembicara. 

Menurut penuturan para jurnalis, terkadang jika Humas mengadakan 

pelatihan, maka jurnalis diundang untuk ikut hadir dalam acara tersebut 

untuk menjadi peserta maupun meminta satu atau dua orang dari kantor 

instansi media ataupun jurnalis sendiri untuk menjadi pembicara dalam 

pelatihan-pelatihan yang diadakan humas. Pelatihan-pelatihan yang pernah 

dilakukan oleh Humas menurut Dhinar Sasongko, jurnalis Jawa Pos - Radar 
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Semarang adalah pelatihan jurnalistik dan capacity building. Selain itu juga 

pernah dilaksanakan pelatihan protokoler bagi ibu-ibu PKK Kota Salatiga, 

ungkap Kasubag Protokol, Rohmawati Utami, S.T. 

 

- Menyediakan Kemudahan Akses Informasi 

 Informasi sangat penting dalam pembuatan berita sehingga tidak 

terjadi bias makna. Oleh karena itu, humas selalu berupaya untuk 

memberikan informasi secara lengkap bagi pihak media yang 

membutuhkannya. Dalam hal ini kewenangan dalam memberikan informasi 

kepada jurnalis media dimiliki oleh Kabag Humas Setda Kota Salatiga. 

 Humas sebagai jembatan informasi dari pemerintah menyediakan diri 

untuk menjawab dan memberikan klarifikasi ketika jurnalis memerlukannya 

dan jika informasi tersebut belum didengar oleh humas maka humas sendiri 

yang akan mencari informasi dari pihak terkait. 

Menurut pengalaman para jurnalis, seperti halnya Dhinar Sasongko 

mengatakan saat dirinya membutuhkan konfirmasi ketika ada berita negatif, 

sedangkan ketika hendak menemui narasumber ternyata narasumber susah 

untuk ditemui maka dirinya menghubungi humas. Peran humas                         

penting dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang perlu 

diklarifikasi secara kelembagaan, ungkap Dian Chandra. 

Tidak hanya sebatas klarifikasi, namun humas selalu 

menginformasikan kegiatan atau program pemerintah daerah (Pemkot) 

secara langsung bahkan sebelum adanya konflik tertentu kata Dekan 

Bawono. Dhinar Sasongko mengungkapkan bahwa seandainya jurnalis 

butuh untuk melakukan wawancara ke suatu dinas maka humas akan 

menghubungi dinas tersebut dan Kabag Humas juga ikut menemani. 

Kabag Humas Setda Kota Salatiga, Adi Setiarso, S.E., mengatakan 

bahwa Humas selalu akan memberikan penjelasan kepada media tentang 

apapun juga yang terjadi di pemerintahan. Humas memang bukan dari 

instansi atau bagian pemerintah yang bersangkutan, tetapi humas tahu 

sedikit tetapi banyak. Sehingga, ketika suatu bagian pemerintah saat 
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dimintai keterangan oleh jurnalis media sebaiknya ada humas disitu karena 

jika tidak  biasa dengan media bisa terlanjur, maksudnya terkadang yang 

tidak ditanyakan dan rahasia justru dibicarakan. 

Kristri Priyantara W., A.Md., staf protokol juga mengatakan bahwa 

tugas humas adalah memberikan informasi yang akurat sesuai  data yang 

wartawan butuhkan. Humas secara langsung berhubungan dengan SKPD 

yang terkait dengan isu yang mencuat ke permukaan, seandainya ada hal 

yang kurang pas maka akan tetap disampaikan apa adanya oleh humas 

kepada jurnalis media. 

 

- Mengundang Jurnalis Dalam Acara Pemerintah 

  Humas yang selalu mendapatkan surat permintaan naskah 

sambutan Walikota Salatiga tentunya juga mengutus stafnya untuk terlibat 

dalam acara protokoler dan peliputan acara. Dalam acara-acara yang 

dihadiri oleh Walikota Salatiga, humas selalu mengundang jurnalis media 

untuk datang dalam acara tersebut baik yang dilaksanakan di dalam mauoun 

di luar lingkungan SKPD seperti peringatan hari besar nasional, hari besar 

agama dan peresmian-peresmian. 

 Namun, menurut staf AKM, Sugeng Aryanto S.S., kehadiran jurnalis 

dalam suatu acara tergantung bobot berita, misalnya acara peresmian, jika 

acara tersebut jelas dan mendapat undangan maka jurnalis datang. Bahkan 

terkadang meskipun sudah diundang, jurnalis tetap saja tidak datang. 

Selama ini, jurnalis lebih banyak mengandalkan release yang dibuat oleh  

Humas Setda Kota Salatiga 

 

- Memberi Fasilitas Penunjang Pekerjaan 

 Humas Setda Kota Salatiga juga menyediakan beberapa fasilitas bagi 

para jurnalis media kontributor Kota Salatiga. humas juga menyediakan 

press room bagi para jurnalis. Press room tersebut terletak disamping 

Kantor Bagian Humas Setda Kota Salatiga. Seperti dikatakan oleh Sugeng 

Aryanto, S.S., staf AKM, press room dibuat dengan tujuan memberi fasilitas 

kepada media karena media butuh fasilitas yang cepat. Terkadakang jika 
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tidak di press room karena press room  penuh, bisa mengerjakan di kantor 

humas, jelasnya.                                                                                                                         

  Keberadaan press room sangat membantu bagi jurnalis yang tidak 

memiliki kantor maupun rumah di wilayah Salatiga dan yang biasa ada di  

press room adalah jurnalis televisi seperti disampaikan oleh Dian Chandra. 

Menurut penuturan Ernawaty, S.H., press room sering disebut juga base 

camp dimana dalam ruangan tersebut terdapat komputer dan jaringan 

internet dari sub-bagian DPPDE, televisi, meja, sofa, tempat sholat dan 

loker. 

 

 Informal 

 Aktifitas Humas Setda Kota Salatiga yang bersifat informal juga memiliki 

tujuan yang sama dengan aktifitas media relations formal. Tujuan aktifitas media 

relations yaitu untuk terus menjaga hubungan baik dengan media, tutur Adi 

Setiarso, S.E., Kabag Humas Setda Kota Salatiga. Hubungan baik yang diterapkan 

oleh humas bukanlah hubungan yang dilakukan sebatas demi memenuhi tujuan-

tujuan pemerintah saja tetapi juga hubungan yang dapat menjalin persaudaran satu 

dengan yang lain. Hubungan baik bisa dijaga dengan silaturahmi yang baik, oleh 

karena itu humas juga memperhatikan jurnalis diluar kepentingan kerja, jelas Tri 

Prawiati, S.T., Kasubag AKM. 

 Adapun contoh aktifitas media relations yang termasuk dalam aktifitas 

secara informal yang telah dilakukan oleh Humas Setda Kota Salatiga adalah : 

- Mengundang pada perayaan HUT  

  Humas Setda Kota Salatiga tidak hanya menganggap jurnalis media 

sebagai sarana untuk menunjang pemenuhan pekerjaan humas tetapi juga 

menganggapnya sebagai partner kerja sekaligus keluarga besar Humas. 

Menurut hasil observasi, diluar aktifitas pekerjaan yang humas dan media 

miliki, pegawai humas tetap melibatkan jurnalis media seperti halnya dalam 

perayaan HUT pegawai Humas. Baik diluar maupun didapan kantor Humas, 

jurnalis selalu diminta hadir untuk sama-sama menikmati berkat yang telah 

disediakan atau dengan mengadakan pengajian. 
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- Silaturahmi Hari Raya 

  Hari raya agama adalah hari yang selalu ditunggu oleh semua orang 

termasuk para pegawai humas dan jurnalis media kontributor Kota Salatiga. 

Bertepatan dengan hari raya, pekerjaan juga diliburkan dengan tujuan 

supaya pemeluk agama dapat m emperingati hari tersebut dengan lebih 

maksimal dalam segi waktu. Pada Bagian Humas Setda Kota Salatiga, 

mayoritas pegawai memeluk agama Islam sehingga sebelum libur Hari 

Lebaran sudah terlihat kemeriahan dlam menyambut hari tersebut. 

   Pegawai Humas Setda Kota Salatiga mendatangi jurnalis media yang 

ada di press room  lebih dulu untuk saling bermaaf-maafan serta 

memberikan bingkisan hari raya. Bagi jurnalis yang lain yang belum ada di 

press room  pada saat itu, maka mereka diminta untuk datang ke kantor 

Humas dan secara merata diberikan juga bingkisan yang sama. 

  Setelah libur panjang, seluruh pegawai pemerintahan masuk kembali 

untuk bekerja dan melaksanakan halal-bihalal. Humas Setda Kota Salatiga 

yang pada setiap Hari Raya selalu mendapatkan undangan untuk datang ke 

rumah pejabat pemerintah baik Asisten Pemerintah hingga Walikota, selalu 

menghadiri undangan dalam acara silaturahmi tersebut bersama dengan para 

jurnalis media kontributor Kota Salatiga. 

  Menurut Dina Pramestyarini, S.S., staf AKM, selain untuk mengajak 

mempererat tali silaturahmi, kehadiran jurnalis juga sering dimanfaatkan 

oleh jurnalis sendiri sebagai bahan pemberitaan di media tempatnya bekerja 

terutama acara silaturahmi pada saat lebaran di rumah dinas Walikota 

Salatiga yang terbuka juga untuk masyarakat umum. Bukan hanya undangan 

dari bagian lain, undangan silaturahmi ke rumah Kabag Humas juga dihadiri 

oleh pegawai Humas dan para jurnalis. 

 

- Perhatian Khusus Pada Berkah atau Musibah 

 Menurut observasi yang peneliti lakukan di lapangan, Humas juga 

dengan segera datang ke rumah jurnalis ketika jurnalis mendapatkan berkah 

seperti kelahiran anak dan pernikahan. Saat jurnalis mengalami musibah pun 
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seperti anggota keluarga meninggal, humas secara bersama-sama 

mendatangi keluarga jurnalis untuk memberikan ucapan belasungkawa. 

 Seluruh Pegawai Humas Setda Kota Salatiga juga terkadang 

melakukan kunjungan ke rumah pribadi para jurnalis media kontributor 

Kota Salatiga yang masih berada di sekitar Salatiga. Menurut Tri Prawiati, 

S.T., Kasubag AKM, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk 

memperkenalkan diri dan menjalin kekeluargaan tidak hanya dengan 

jurnalis tetapi juga dengan keluarga jurnalis. Pegawai humas juga selalu 

mengundang jurnalis dalam acara-acara yang dibuat secara pribadi seperti 

contohnya ucapan syukur atas 35 hari anak dan doa untuk 40 hari 

meninggalnya sanak saudara.  

 

 Humas yang selalu melibatkan jurnalis media dalam setiap kegiatannya baik 

formal maupun informal ternyata mendapatkan balasan baik dari pihak jurnalis. 

Mengenai humas yang melibatkan media pada aktifitas formal, dari pihak media 

juga pernah meminta Humas Setda Kota Salatiga untuk terlibat dalam acara yang 

diadakan media tertentu. 

 Seperti diungkapkan oleh Dekan Bawono, jurnalis Jateng Pos, media 

tempatnya bekerja pernah mengundang humas dalam acara Jateng Pos Award 

pada bulan Juni 2014 yang lalu. Dhinar Sasongko, jurnalis Jawa Pos - Radar 

Semarang juga mengundang humas dalam acara seminar di Semarang dan saat 

media tempatnya bekerja memberikan beberapa penghargaan. 

 Sedangkan hubungan informal yang terjalin antara humas dan media dimana 

humas selalu mengundang jurnalis untuk hadir, maka jurnalis pun meminta humas 

untuk hadir dalam acara yang dimiliki jurnalis secara pribadi. Humas pun selalu 

meluangkan waktu untuk datang pada acara tersebut. 

Ditanya mengenai konflik yang mungkin pernah terjadi antara humas dan 

media, seluruh narasumber menjawab tidak pernah ada konflik selama ini. Diakui 

baik oleh bagian humas  maupun jurnalis media, hubungan antara humas dan 

media semakin hari semakin baik. 
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Adanya konflik mungkin pernah terjadi dan tidak ada orang lain yang tahu 

akan hal tersebut tetapi pada kenyataannya hubungan kerjasama humas dan media 

hingga saat ini dalam melaksanakan pekerjaan tetap terjalin dengan baik dan 

professional. Lukman Fahmi, S.H.I, staf AKM mengatakan bahwa konflik 

mungkin pernah terjadi antar pribadi tetapi profesionalitas kerja tetap diutamakan. 

Menilik kembali pada batasan masalah penelitian, pada penelitian ini 

peneliti telah menetapkan batasan waktu penelitian yaitu mulai Mei-September 

2014. Setelah melakukan proses pengumpulan data, diperoleh data mengenai 

aktifitas media relations Humas Setda Kota Salatiga selama Mei-September 2014 

seperti disajikan pada tabel 4.3. 

 
Tabel 4.2. Aktifitas Media Relations Humas Setda Kota Salatiga Mei-September 2014 

 

Melalui data diatas, dapat dilihat bahwa aktifitas media relations baik 

formal maupun informal dilaksanakan oleh Humas Setda Kota Salatiga. 

Hubungan informal yang secara jumlah terlihat lebih sedikit tetapi pada 

penerapannya dilaksanakan setiap saat melalui komunikasi yang terjalin diantara 

pegawai humas dan jurnalis media kontributor Kota Salatiga.  

 

4.1.2.3 Peran Aktifitas Media Relations dalam Membentuk Berita Positif 

 Aktifitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas Setda Salatiga baik 

secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam membentuk berita positif 

mengenai pemerintahan di media cetak. Baik aktifitas formal maupun informal 

No Aktifitas Kategori 

1 Press Tour Formal 

2 Protokoler Acara TMMD Formal 

3 Acara Prokasih Formal 

4 HUT Radio Suara Salatiga Formal 

5 HUT Kabag Humas Informal 

6 Protokoler Hari Jadi Salatiga Formal 

7 Halal Bihalal Lebaran di Rumah Kabag Humas dan Asisten II Informal 

8 Jumpa Pers untuk Acara SMAC Formal 

9 Aqiqoh Anak Staf Humas, Sub-bagian Protokol Informal 

10 Pembuatan dan Pengiriman Release Formal 

11 Acara SMAC Formal 
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memiliki peranannya masing-masing dalam pembentukan berita positif. Peran 

aktifitas media relations dalam membentuk berita positif adalah sebagai berikut : 

 Formal 

- Jumpa Pers 

 Dalam jumpa pers, jurnalis dapat secara langsung bertemu dan 

mewawancarai narasumber berkaitan dengan topik yang sedang booming. 

Hal itu menjadi kesempatan untuk jurnalis dalam  membuat berita secara 

utuh dengan narasumber yang jelas. Selain berisi mengenai topik yang 

sedang booming dibicarakan, para narasumber yang merupakan wakil 

pemerintah juga secara langsung dapat masuk menjadi muatan berita dan hal 

itu dapat membentuk berita positif di media cetak. Humas juga membantu 

kelancaran jurnalis untuk dapat sampai ke tempat jumpa pers dengan 

memberikan uang transportasi kepada jurnalis yang hadir selepas acara 

diselenggarakan. 

 

- Press Tour 

 Dalam press tour, jurnalis dapat memperoleh banyak sumber berita 

dan dapat menggali sedalam-dalamnya judul berita untuk dimuat. Selain 

keterlibatan langsung jurnalis yang dapat melihat kondisi lapangan 

sebenarnya, selama press tour dilakukan juga banyak narasumber yang 

dapat secara langsung ditemui. Selain mengangkat kebudayaan dan 

keragaman yang ada ditempat tujuan press tour, Humas sebagai wakil 

pemerintah yang bertindak sebagai panitia kegiatan juga dapat masuk 

kedalam surat kabar dan hal itu menunjukkan kepada masyarakat luas akan 

adanya program kerja pemerintah yang bermanfaat  melalui berita positif di 

media cetak. Dengan press tour, jurnalis merasa dilibatkan dalam kegiatan 

pemerintah dan hal ini sedikit banyak mempengaruhi berita yang dimuat di 

surat kabar dimana berita tersebut akan cenderung positif. Humas 

mengeluarkan biaya untuk menanggung uang transportasi, penginapan 

hingga kebutuhan sehari-hari jurnalis yang mengikuti press tour. Diluar 
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biaya akomodasi tersebut, Humas juga memberikan uang saku kepada para 

jurnalis yang terlibat menjadi peserta. 

 

- Pembuatan dan Pengiriman Release 

 Release yang dibuat Humas selalu positif mengenai kegiatan-kegiatan 

yang meminta protokoler dari Humas sehingga dalam acara tersebut ada 

kehadiran Walikota atau yang mewakili. Release dibuat sebagai upaya 

membentuk berita positif tentang Pemerintah Kota Salatiga. Melalui 

release, ketidak beradaan jurnalis di tempat tejadinya suatu kegiatan 

pemerintah dapat ter-cover dan jurnalis tetap bisa mendapatkan serta  

mempublikasikan berita karena memang pada dasarnya jurnalis butuh berita 

dan pemerintah butuh publikasi sehingga sama-sama saling mendukung. 

Dengan pembuatan release oleh staff sub-bagian AKM, jurnalis lebih 

dimudahkan dalam mendapatkan berita. Release dibuat dengan format 

berita yang segera dikirimkan ke e-mail jurnalis surat kabar lengkap dengan 

foto-foto penunjang kegiatan. Jika release dapat dimuat, maka secara 

langsung berita tentang Pemerintah Kota Salatiga juga dapat terpublikasi 

dan pastinya unsur berita tersebut adalah positif karena release selalu berisi 

berita positif. 

 

- Penulisan Advertorial 

 Permintaan penulisan advertorial diberikan humas kepada jurnalis 

yang sering terlibat aktif dalam setiap  kegiatan humas sehingga bisa 

dikatakan ada kedekatan yang terbangun antara Humas terutama staff sub-

bagian AKM dengan individu jurnalis. Melalui jurnalis itu pula advertorial 

dititipkan untuk diberikan kepada pihak marketing media tempatnya 

bekerja. Dengan melibatkan jurnalis dalam pembuatan advertorial, maka 

humas menunjukkan bahwa humas tidak semata-mata  membutuhkan 

jurnalis demi kebutuhan pemerintah tetapi humas juga turut berpartisipasi 

dalam mendukung keberlangsungan media  tempat jurnalis bekerja. Humas 

yang melibatkan  hubungan antara jurnalis dan Humas menjadi lebih baik 



49 

 

yang nantinya secara tidak langsung akan mempengaruhi pembuatan 

advertorial dan bahasa yang digunakan jurnalis dalam pembuatannya. 

 

- Pelatihan - Pelatihan 

 Pelatihan yang dilakukan humas dengan melibatkan jurnalis media  

pada saat sebelum acara diselenggarakan yaitu untuk keperluan publikasi. 

Selama proses pelatihan hingga akhir acara humas melibatkan jurnalis baik 

sebagai pembicara maupun peserta  pelatihan. Jurnalis yang juga terlibat 

aktif dalam acara tersebut (peserta / speaker), bisa secara langsung  

membuat acara tersebut menjadi topik berita dikarenakan keterlibatan 

langsung dari jurnalis yang dapat secara utuh mengetahui jalannya 

pelatihan. Kesempatan un tuk terlibat dalam pelatihan tersebut membuat 

jurnalis sedikit banyak mempengaruhi jurnalis untuk menulis berita yang 

cenderung positif tentang kegiatan tersebut serta tentang pemerintahan. 

 

- Menyediakan Kemudahan Akses Informasi 

 Humas terbuka atas jurnalis yang membutuhkan informasi baik dari 

SKPD maupun instansi lain ataupun Humas (Kabag Humas) sendiri. 

Kemudahan akses informasi menjadikan jurnalis dapat secara langsung 

mendapatkan klarifikasi kasus dari pihak yang tepat sehingga berita dapat 

berimbang dengan adanya kejelasan dan klarifikasi berita dan dengan ini 

dapat membentuk berita yang mengaburkan unsur negatif. 

 

- Mengundang Jurnalis Dalam Acara Pemerintah 

 Humas selalu mengundang jurnalis untuk dapat hadir secara langsung 

pada kegiatan pemerintah dan meliput berita tentang suatu kegiatan tertentu. 

Dalam kegiatan tersebut, jurnalis dapat meliput sesuai dengan temuan 

dilapangan dan dapat secara langsung bertanya pada narasumber yang  

diperlukan untuk membuat suatu berita. Kedekatan antara humas dan 

jurnalis juga antara jurnalis dengan pegawai pemerintah bagian lain 

membuat pengumpulan data berita dapat berjalan dengan mudah dan sangat 
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menguntungkan jurnalis dalam membuat berita positif tentang Pemerintah 

Kota Salatiga. 

 

- Memberi Fasilitas Penunjang Pekerjaan 

 Dengan memberikan fasilitas penunjang pekerjaan berupa ruang kerja 

bagi jurnalis di dekat kantor Humas, memudahkan humas dan jurnalis dalam 

menjalin hubungan dan interaksi satu sama lain. Kenyamana yang diberikan 

humas dapat sangat membantu jurnalis dan membuat mereka betah berada 

dalam press room. Mengenai adanya isu negatif yang beredar mengenai 

pemerintahan, kedekatan jarak yang coba dibangun oleh humas memberikan 

keuntungan bahwa jurnalis dapat dengan segera menghubungi humas, 

menyampaikan adanya isu negatif tersebut dan humas dapat segera 

mengklarifikasi isu tersebut. 

 

 Informal 

- Mengundang pada perayaan HUT 

 Kedekatan dapat dibangun dengan melaksanakan aktifitas media 

relations pada ranah informal. Dengan mengundang jurnalis pada perayaan 

HUT akan tumbuh rasa saling memiliki dan dihargai, hal itulah yang 

membentuk ikatan emosional antara humas dan jurnalis yang sedikit banyak 

mempengaruhi keputusan jurnalis dalam membuat  suatu berita tentang 

Salatiga dan pemerintahan didalamnya. 

 

- Silaturahmi Hari Raya 

 Perhatian pada perayaan Hari Raya juga tidak luput dari pandangan 

Humas untuk menjalin tali silaturahmi dimana hal tersebut dapat 

membentuk ikatan emosional. Silaturahmi hari raya juga membuktikan 

bahwa Humas menghormati adanya hari besar keagamaan dan kepercayaan 

yang dianut oleh masing-masing jurnalis. Silaturahmi juga dapat 

mempererat institusi pemerintah dengan jurnalis. Hal demikian secara tidak 

langsung mempengaruhi pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis. Keterlibatan 

jurnalis secara langsung dalam acara silaturahmi dapat menjadi bahan berita 



51 

 

yang dibuat oleh jurnalis sendiri dan berita tersebut cenderung positif 

dikarenakan jurnalis ada dalam acara ini. 

 

- Perhatian Khusus Pada Berkah atau Musibah 

 Tak jauh berbeda dengan wujud perhatian yang diberikan humas 

kepada jurnalis dalam dua kegiatan informal lainnya, perhatian pada berkah 

dan musibah yang dialami jurnalis juga membuktikan adanya perhatian 

yang tulus dari humas yang tidak hanya mencari jurnalis dan berusaha 

berbuat baik saat humas membutuhkan pemberitaan. Dengan demikian, rasa 

saling percaya dan membutuhkan yang tumbuh antara humas dan jurnalis 

juga berperan dalam membawa jurnalis menuliskan berita-berita tenntang 

Salatiga dengan bahasa yang positif. 

 

4.1.2.4 Jalur Koordinasi Humas dan Media 

Demi tercapainya publikasi dari sebuah kegiatan, tentulah media berperan 

sangat penting didalamnya. Oleh karena itu banyak instansi yang membutuhkan 

media termasuk pemerintahan Kota Salatiga. Tetapi, tidak semua telah mengenal 

dan berhubungan baik dengan jurnalis media. Humas sebagai jembatan 

pemerintah yang juga menjadi juru bicara bagi pemerintah menyedikan diri 

untuk menjadi penyambung lidah dari instansi yang memiliki kepentingan 

dengan media massa. Koordinasi kepada media bisa dilakukan melalui humas,  

meskipun ada beberapa instansi yang secara langsung menghubungi media 

sendiri karena telah kenal dekat dengan media secara informal. 

Berikut disajikan bagan jalur koordinasi yang tercipta ketika instansi lain 

membutuhkan keterlibatahn media melalui humas ataupun dari sub-bagian 

humas sendiri pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Jalur Koordinasi Humas dan Media 

 

Menurut tugas pokok dan fungsinya, humas yang terdidi dari 3 sub-bagian 

yaitu Analisis Kemitraan Media (AKM), Protokol dan Dokumentasi, Publikasi 

dan Pengelolaan Data Elektronik (DPPDE), yang melaksanakan tugas dan 

fungsinya dan berhubungan langsung dengan media cetak adalah sub-bagian 

AKM dan dengan demikian bagian yang lain selalu menghubungi media melalui 

AKM. 

Staf protokol, Kristri Priyantara W., A.Md. juga menuturkan bahwa setiap 

sub-bagian meiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, tetapi jika 

untuk media maka selalu lewat AKM. Seandainya protokol ingin share berita via 

email atau facebook, juga tetap melalui AKM. Jika sub-bagian protokol hendak 

melakukan koordinasi jadwal kegiatan protokol  dengan jurnalis media, maka sub-

bagian protokol meminta AKM untuk share kepada media dan setelah itu barulah 

melakukan peliputan bersama. 

 Sedangkan untuk kantor dinas lain yang masih merupakan jajaran 

pemerintahan, tidak semua melalui humas. Menurut Dhinar Sasongko, kepala 

dinas yang memiliki kontak langsung dengan media biasanya menghubungi 

jurnalis secara langsung dan biasanya undangan tersebut tidak resmi kecuali acara 

jumpa pers yang melalui surat. 
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Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, cara yang dipakai oleh 

humas dalam menyampaikan informasi pun semakin variatif. Ernawaty, S.H., 

jurnalis Wawasan mengatakan dengan berjalannya teknologi maka semakin 

ditemukan cara berkomunikasi yang mudah, selain itu disediakan pula base camp  

dimana semua jurnalis berkumpul disana. Kabag Humas terkadang secara 

langsung  menyampaikannya di base camp tersebut. Koordinasi dari humas 

kepada media yang fleksibel membuat koordinasi dapat melalui media apapun 

seperti jumpa pers, short message service (sms), telepon maupun media sosial. 

 

4.1.3 Analisis Media Mengenai Berita tentang Pemerintah Kota Salatiga 

Humas Setda Kota Salatiga selama ini telah menjalankan proses analisis 

media. Menurut hasil observasi dan keterlibatan penulis secara langsung selama 

proses kerja praktek, analisis media adalah pekerjaan humas dalam melakukan 

analisis terhadap berita-berita tentang Kota Salatiga di media cetak, mengukur 

kadar berita apakah berita tersebut masuk dalam kategori positif atau negatif, 

mengelompokkan sesuai dengan aspek yang tepat, menemukan tokoh utama yang 

diulas dalam berita dan mencari inti dari isi berita. 

Aspek-aspek yang ditentukan Humas Setda Kota Salatiga yang digunakan 

untuk melakukan analisis berita adalah sosial, agama, kesenian atau budpar 

(budaya dan pariwisata), kesehatan, pendidikan,  hankam (pertahanan dan 

keamanan) atau kriminal, olitik, olahraga, pembangunan atau lalu lintas, 

pemerintahan, ekonomi, pertankan (pertanian dan perikanan), lingkungan hidup 

serta hankam (pertahanan dan keamanan). Menurut Eltina Ema Maharani, S.E., 

staf AKM yang kini melaksanakan analisis media, tugas analisis berita dilakukan 

dengan beberapa proses yaitu mencari berita tentang Kota Salatiga, membuat 

kliping, melakukan analisis dengan mencari faktor positif dan negatifnya, 

menentukan jumlah keseluruhan berita, dan membuat LPJ (Laporan 

Pertanggungan Jawab) setiap bulan dari analisis media itu. 
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Analisis media berguna untuk mengukur bagaimana pemberitaan tentang 

Kota Salatiga terutama pemerintahan dan bisa menjadi bahan evaluasi tentang 

kinerja pemerintah, jelas Dina Pramestyarini, S.S., staf AKM yang pernah 

melaksanakan analisis media. 

Tetapi, diingatkan oleh N. Fajar Febriansah, S.Kom. bahwa judul berita 

belum tentu sama dengan isi berita tersebut. Judul berita yang terkesan negatif  

belum tentu isinya juga negatif. Judul memang sangat berpengaruh sehingga  

dibuat hiperbola dahulu pada judulnya. Perlu pemahaman khusus dalam 

menganalisis berita sedangkan selama ini berita dianalisis bergantian. Positif atau 

negatif suatu pemerintahan tidak bisa diukur dari berita-berita positif dan 

negatifnya saja tetapi berdasarkan survey, sedangkan selama ini belum pernah 

dilakukan kegiatan survey tersebut. 

 

 

 4.1.4  Keterkaitan Aktifitas Media Relations Humas Setda Kota Salatiga 

dengan Berita di Media Cetak 

Dina Pramestyarini, S.S., staf  AKM mengatakan bahwa menurutnya tetap 

ada hubungan antara kegiatan-kegiatan humas dan media dengan peningkatan 

jumlah berita positif di media cetak. Bagi dirinya, budaya sebagai orang Jawa 

sangat mempengaruhi sehingga tetap akan ada rasa sungkan kepada orang yang 

sudah berbuat baik kepadanya. 

Sedangkan Kristri Priyantara W., A.Md., staf protokol merasa kedekatan 

antara humas dan media memiliki kemungkinan memberi pengaruh dengan berita-

berita positif tentang pemerintahan di media cetak. Tetapi humas dalam hal ini 

tidak melakukan upaya-upaya yang tidak benar tetapi tetap berkomunikasi dengan 

media karena humas dan media saling membutuhkan. Humas mengajak media 

untuk bersama-sama membangun Salatiga dan menjadikan masyarakat sejahtera.  

Menurutnya, hubungan bisa lebih langgeng karena kedekatan yang terjalin antara 

humas dan media didasari dengan hati. 

Dari sudut pandang jurnalis media kontributor Kota Salatiga yang medianya 

memiliki halaman khusus untuk berita-berita tentang Salatiga dan 

pemerintahanannya, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda. 
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Dhinar Sasongko, jurnalis Jawa Pos - Radar Semarang menyatakan bahwa 

hubungan baik humas dan media tidak memiliki hubungan dan pengaruh dengan 

pembentukan berita positif di media. Justru pengaruh tersebut lebih dikarenakan 

oleh kondisi kota yang kondusif sehingga jarang ada berita minor. 

Selain kondisi kota Salatiga yang kondusif, pembentukan berita positif di 

media juga dikarenakan jurnalis selama ini masih lebih mengandalkan release dari 

humas sehingga secara otomatis berita yang dimuat di media cetak dan 

menyesuaikan isi release selalu  baik. Menurut Dekan Bawono, jurnalis Jateng 

Pos, hubungan akritifas media relations yang dilakukan humas belum tentu 

berpengaruh pada pembentukan berita positif karena sebagai jurnalis harus tetap 

bersikap objektif.                                

 Lain halnya dengan Dian Chandra, jurnalis Suara Merdeka ini mengatakan 

semua itu tergantung personalnya masing-masing. Pengaruh yang demikian 

adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Akibat terlalu deatnya hubungan antara 

media dengan humas atau  dengan dinas yang lain  pasti menumbuhkan rasa 

sungkan dan membuat  jurnalis enggan untuk menulis berita-berita yang negatif. 

Oleh karena itu, Dian Chandra menjelaskan bahwa Suara Merdeka 

mensiasati hal yang demikian dengan tidak terlalu lama menempatkan jurnlais  

pada topic atau daerah tertentu untuk mencegah kemungkinan adanya nepotisme 

atau pekerjaan yang tidak sehat. 

Bagi Dian Chandra seharusnya jurnalis mendasarkan diri pada kepentingan 

masyarakat bukan penguasa (pemerintah) karena pembaca adalah raja sehingga 

keberadaannya sangat penting. Sedangkan jika pembaca tidak mendapat informasi 

yang diminta, maka media akan dilupakan. 

                                                                                                                                                                                                                            

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan pada hasil dari penelitian yang telah disajikan pada poin 4.1 

diatas, maka peneliti merangkum hasil tersebut dalam sebuah bagan yang berisi 

pembahasan dari hasil penelitian yang disajikan pada gambar 4.5 sebagai berikut : 
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Gambar 4.5. Bagan Hasil Penelitian 

 

Dalam sebuah lembaga pemerintahan, bagian humas memiliki peranan yang 

sangat penting. Pentingnya peranan humas telah ditangkap oleh Pemerintah Kota 

Salatiga yang kemudian menempatkan humas sebagai jembatan bagi pemerintah 

dalam menyampaikan program kerja pemerintah kepada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam upaya memajukan Kota 

Salatiga. PR Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis, PR Pemerintahan 

dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan 

Pemerintahan, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-

rencana tentang peraturan dan perundang-undangan, dan segala sesuatunya yang 

berpengaruh kepada kehidupan masyarakat (Ardianto, 2009:2). 
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Hubungan 
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 Humas Setda Kota Salatiga selalu bekerja sesuai dengan aturan pemerintah 

yang diberlakukan dan dituliskan dalam himpunan tugas pokok dan fungsi  

(tupoksi). Meskipun dalam bagian Humas terbagi menjadi 3 sub-bagian tetapi 

setiap sub-bagian selalu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing sehingga 

tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan semua tanggung jawab humas dapat 

dikerjakan dengan baik. Humas instansi pemerintahan yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dibandingkan humas pada umumnya, membutuhkan dasar hukum 

yang jelas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Terlebih, efek dari 

kinerja humas instansi pemerintah sangat luas dan tidak terbatas kepada 

sekelompok publik tertentu (Betty Wahyu Nilla Sari, 2012:78) 

 Luas wilayah Salatiga yang mengalami banyak peningkatan  dibandingkan 

dengan pada awal dibentuk, pemerintah melalui humas membutuhkan media 

sebagai sarana dalam menyampaikan program kerja pemerintah kepada 

masyarakat luas secara merata. Oleh karena itu, Humas Setda Kota Salatiga 

menjalin dan melaksanakan media relations yaitu usaha untuk mencapai publikasi 

atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam 

rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi 

atau perusahaan yang bersangkutan (Jefkins, 1992:98). Diakui oleh seluruh 

pegawai Humas Setda Kota Salatiga bahwa humas tidak membatasi media apapun 

yang ingin menjadi partner humas. Jurnalis dari media apapun diterima humas 

tanpa membedakan dengan yang lainnya. 

Setelah menjalin kerjasama dengan media, nyatanya Humas Setda Kota 

Salatiga tidak hanya tinggal diam. Ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

Humas Setda Kota Salatiga dalam menjaga hubungan baik dengan media. Praktisi 

humas tidak boleh menutup mata. Ia harus terus mengadakan perubahan dan 

perbaikan agar hubungan dengan pers yang selama ini tercipta terus terjaga 

dengan baik (Syaifullah, 2004:32).  

Hubungan Humas Setda Kota Salatiga dengan media yang sedang terjalin 

adalah berupa hubungan formal dan hubungan informal. Menurut para pegawai 

Humas Setda Kota Salatiga, hubungan formal adalah segala  kegiatan humas yang 

memiliki anggaran khusus dari pemerintahan, sedangkan hubungan secara 
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informal lebih bersifat pribadi atau personal dan tidak memiliki anggaran khusus 

dari pemerintah (mrnggunakan anggaran taktis).  Dari antara keduanya, diakui 

oleh pihak humas justru yang menjadi perhatian dan diutamakan adalah hubungan 

informal yang terjalin tanpa meninggalkan profesionalitas dalam menyelesaikan 

tanggung jawab pekerjaan dalam ranah formal. 

Hubungan informal yang terjalin antara Humas Setda Kota Salatiga dengan 

jurnalis media kontributor Kota Salatiga adalah hubungan yang sangat baik. 

Hubungan baik dapat tercipta dikarenakan humas selalu menjadikan media 

sebagai partner dalam setiap kondisi, bukan hanya saat pemerintah membutuhkan 

publikasi dan pencitraan baik dari media tetapi humas selalu menjalin pendekatan 

yang berkelanjutan dimana tidak hanya disaat butuh kehadiran wartawan mereka 

diundang, setelah itu mereka dilupakan (Tamin dan Meiladi dalam Partao, 2010) 

 Menurut Muhammad Syaiffulah (2004:16-25), ada banyak cara yang bisa 

dijadikan alat untuk melakukan hubungan pers. Dengan kata lain, alat-alat yang 

biasa digunakan untuk mengkomunikasikan program, acara atau aktivitas 

kehumasan perusahaan. Beberapa diantaranya antara lain : newsletter (majalah 

intern perusahaan) dan brosur, acara khusus, press tour, laporan tahunan, 

pensponsoran, poster, iklan, pengumpulan uang, seminan dan program latihan, 

majalah dinding, pameran.  

 Adapun dari beberapa cara yang disebutkan diatas, Humas Setda Kota 

Salatiga telah melaksanakan acara khusus (jumpa pers yang dilakukan hingga satu 

bulan tiga kali dan liputan kegiatan pemerintah), press tour (biasa dilakukan 

setiap satu tahun sekali), advertorial, seminar dan program latihan bagi 

masyarakat. 

Bentuk dan cara masing-masing organisasi atau lembaga bermacam-macam 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan humas Setda Kota Salatiga 

memiliki tujuan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai jembatan 

yang menghubungkan antara pemerintah dan media sebagai wakil dari suara 

masyarakat, yang memberikan informasi secara apa adanya kepada siapapun 

termasuk media yang bertanya dan membutuhkan kecuali untuk informasi-

informasi mengenai pemerintah yang di kecualikan. Dalam hal ini, keterbukaan 
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dan kemudahan informasi yang diberikan humas juga memiliki peranan dalam 

langkah koordinasi suatu berita. 

Dengan melihat bentuk aktifitas media relations yang telah Humas Setda 

Kota Salatiga lakukan, maka dapat dilihat pula bahwa Humas Setda Kota Salatiga 

telah memperhatikan prinsip umum dalam menjalin hubungan pers seperti 

pernyataan dari (Jefkins, 1992:101) yaitu dalam rangka menciptakan dan 

membina hubungan pers yang baik, diuraikan prinsip umum yang perlu 

diperhatikan oleh setiap praktisi humas yaitu memahami dan melayani media, 

membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, menyediakan salinan 

yang baik, bekerjasama dalam penyediaan materi, menyediakan fasilitas verifikasi 

dan membangun hubungan personal yang kokoh. 

Bukti Humas Setda Kota Salatiga telah memperhatikan prinsip pertama, 

dalam hal melayani media dilihat dengan telah diberikannya kemudahan akses 

informasi kepada jurnalis media untuk menanyakan apapun kepada humas dan 

jika humas belum memahami isu mengenai pemerintahan yang ditanyakan maka 

humas akan mengklarifikasi berita tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk 

nantinya disampaikan kepada jurnalis media atau mengantarkan secara langsung 

jurnalis media menemui pihak yang bersangkutan dengan isu tersebut. Pemberian 

kemudahan akses informasi sekaligus membuktikan bahwa humas juga 

memperhatikan prinsip kedua dan kelima. 

Sedangkan dalam hal memahami, humas sangat memahami tugas jurnalis 

yang tidak bisa selalu ada pada setiap acara pemerintah dikarenakan tuntutan 

pekerjaan jurnalis. Untuk itu, humas menyediakan release untuk setiap kegiatan 

pemerintahan yang kemudian dikirimkan kepada jurnalis sebagai sumber berita 

yang dapat dimuat di media milik jurnalis. Pembuatan release sekaligus 

membuktikan bahwa humas memperhatikan prinsip ketiga dan keempat. Bentuk 

aktifitas media relations yang lain juga dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip diatas. Release dibuat Humas Setda Kota Salatiga sebagai upaya 

membentuk berita positif mengenai Pemerintahan Kota Salatiga di media cetak. 

Release yang selalu memuat berita-berita positif tentang kegiatan pemerintahan, 
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dibuat dengan menggunakan formula (rumusan) 5W+1H  yaitu syarat 

kelengkapan sebuah berita (Barus, 2010:36). 

 Beberapa aktifitas media relations formal memberikan kesempatan kepada 

jurnalis untuk membuat berita secara langsung dengan menemui narasumber yang 

ada seperti jumpa pers, press tour, pelatihan-pelatihan, menyediakan kemudahan 

akses informasi dan mengundang jurnalis dalam acara pemerintah. Tetapi, 

aktifitas media relations informal memiliki peranan lebih banyak dibandingkan 

dengan aktifitas formal dalam membentuk berita positif dikarenakan aktifitas 

informal dapat membentuk hubungan baik secara personal. 

 Dengan hubungan baik yang terbentuk melalui aktifitas media relations 

membuat usaha Humas dalam membentuk berita positif melalui release selalu 

dimuat di media cetak. Release yang dibuat humas selalu berisi berita positif 

sehingga ketika dimuat pada surat kabar, secara langsung  dapat menyuguhkan 

berita positif tentang pemerintah kepada masyarakat. Release dibuat juga sebagai 

upaya meminimalisir berita-berita negatif dikarenakan kurang pahamnya jurnalis 

akan kejadian sebenarnya. Adapun contoh dimuatnya release dari humas pada 

media cetak seperti pada gambar 4.6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Contoh Release yang dibuat Humas 
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Gambar 4.7. Contoh Release yang Dimuat di Media Cetak 

Sumber : Suara Merdeka, hal.30 (31 Mei 2014) 

 

 

Dalam mengatasi isu negatif mengenai lingkungan pemerintahan, Humas 

Setda Kota Salatiga telah mengadakan kesepakatan dengan pihak media supaya 

mengklarifikasi pemberitaan negatif tersebut lebih dahulu kepada humas sebelum 

melakukan publikasi. Kesepakatan tersebut telah berjalan dengan baik 

dikarenakan keterbukaan dan kemudahan informasi  yang diberikan Humas Setda 

Kota Salatiga kepada jurnalis media kontributor Kota Salatiga. Langkah ini adalah 

langkah yang dilakukan humas sebagai  antisipasi adanya berita negatif yang tidak 

berimbang tentang pemerintahan. 

Hubungan baik yang terjalin antara humas dan jurnalis media nyatanya 

membuat kesepakatan dapat dilaksanakan bersama-sama tanpa merugikan salah 

satu pihak baik humas ataupun media. Kesepakatan tersebut telah mematahkan 

pendapat Cutlip (2006:312) yang mengatakan bahwa tak ada yang lebih 

menjengkelkan bagi seorang jurnalis, editor, dan direktur berita selain praktisi 

humas yang mengemis agar beritanya dimuat atau keluhannya tentang pemuatan 

berita. 

 Para jurnalis menyampaikan bahwa mereka tetap bekerja menurut kode etik 

jurnalistik meskipun perlu adanya klarifikasi dan tetap berusaha menjaga 

hubungan baik dengan humas. Humas sendiri tidak mempermasalahkan adanya 
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berita negatif selama berita tersebut disampaikan secara jujur oleh jurnalis media. 

Prinsip yang telah disepakati bersama antara humas dan jurnalis media kontributor 

Kota Salatiga mengenai “katakan salah dengan cara yang benar” menjadikan 

jurnalis yang memang harus menuliskan berita negatif tentang pemerintahan tidak 

terlalu mendiskreditkan pemerintah. terlalu mendiskreditkan pemerintah dan 

memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan klarifikasi baik 

secara langsung atau melalui humas. Bahkan pada setiap kali isu negatif tentang 

pemerintah, jurnalis justru memberitahukannya kepada humas sehingga humas 

memiliki waktu untuk mengklarifikasi isu tersebut sebelum menjadi sebuah berita. 

 Cara jurnalis menyampaikan isi berita mengenai humas juga dikarenakan 

adanya kedekatan emosional antara humas dan jurnalis serta didukung dengan 

adanya kedekatan ruang kerja diantara keduanya. Humas menyediakan ruang 

kerja bagi jurnalis yang disebut dengan press room yang memudahkan adanya 

konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Humas kepada jurnalis ketika jurnalis 

menemui isu negatif tentang pemerintah. 

 Semua hal seperti disebutkan diatas menjadi tujuan Pemerintah Kota 

Salatiga menggunakan media dalam praktek Humas yaitu untuk membantu 

mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk dan jasa, menjalin 

komunikasi berkesinambungan, meningkatkan kepercayaan publik dan 

meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi (Iriantara, 2005:32). Pada 

humas pemerintah, penjualan yang dimaksudkan adalah jasa pemerintah yang 

dilaksanakan berdasar pada tugas pokok dan funsinya dan disebarluaskan melalui 

berita di media massa.   

Berikut contoh berita yang bernada negatif tentang pemerintah namun ada 

klarifikasi dari humas yang dimuat pada berita sehingga berita tidak terlalu 

mendiskreditkan pemerintah seperti pada gambar 4.7. 
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Keterangan Kotak : 

- Merah  Poin Negatif 

- Biru  Klarifikasi 

  Dari Bagian Humas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.8. Contoh Berita Media Cetak 

      Sumber : Suara Merdeka, hal.30 (28 Mei 2014) 

 

Dari semua data yang peneliti dapatkan, Humas Setda Kota Salatiga telah 

melaksanakan media relations dengan baik. Aktifitas media relations yang 

dilakukan juga telah diikuti dengan pemahaman yang baik mengenai pentingnya 

media bagi humas secara khusus dan pemerintahan secara umum. Humas Setda 

Kota Salatiga sejauh ini telah menjalankan peranannya sebagai jembatan 

informasi dari pemerintah dengan baik untuk para jurnalis media kontributor Kota 

Salatiga. 

Melalui aktifitas media relations, humas mampu menjalin hubungan baik 

dengan jurnalis media kontributor Kota Salatiga  baik hubungan formal maupun 

informal sehingga tidak pernah ada permasalah yang menjadikan hubungan 

kerjasama antara humas dan media dalam hal pekerjaan menjadi renggang. 

Hubungan baik itulah yang menjadikan aktifitas media relations memiliki peranan 

dalam membentuk berita positif di media cetak. Berita positif yang dimaksudkan 

adalah berita-berita yang tidak mendiskreditkan humas dan pemerintah. 
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 Pada masa reformasi ini kendati kebebasan pers lebih terjamin dan Surat Ijin 

Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) semakin mudah didapat. Namun, ada sejumlah 

kendali yang akan membatasi pers untuk bersikap membabi-buta atau kebebasan  

yang kelewat batas. Kendali itu adalah moral wartawan, kode etik jurnalistik, 

hukum ekonomi, KUHP serta tata nilai dalam masyarakat (Abdullah, 2004:103). 

Selain kode etik yang terus digadang-gadang semua kalangan menjadi kontrol 

bagi media, kendali lainnya adalah aspek moral individu yang tetap dimiliki 

jurnalis sebagai kendali pertama dalam  kebebasan pers yang artinya  apakah 

memiliki cukup moral untuk menulis sesuatu yang berhubungan dengan hati 

nurani (Abdullah, 2004: 104). 

 


