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Lampiran 1 : 

Pedoman Wawancara untuk Pegawai Humas Setda Kota Salatiga 

 

1.  Bagaimana awalnya  humas dan media dapat menjadi partner? 

2. Adakah kriteria tertentu yang harus dimiliki suatu media untuk bisa menjadi partner 

Humas? 

3. Adakah aturan khusus atau undang-undang (UU) yang mengatur tentang hubungan humas 

dan media? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan humas dengan melibatkan media? 

5. Bagaimana jalur koordinasi yang harus dilaksanakan saat hendak meminta 

media terlibat dalam kegiatan pemerintah? 

6. Bagaimana hubungan humas dengan stakeholdernya (terutama dalam 

kegiatan kemasyarakatan seperti ke komunitas)? Bagaimana peran media 

didalamnya ? 

7. Apakah ada kerjasama antara humas dan jurnalis dalam pembuatan majalah 

internal pemerintah (Hati Beriman)? Apa dan bagaiaman keterlibatan itu? 

8. Apa saja fasilitas yang humas berikan untuk jurnalis media dalam rangka 

mendukung pekerjaan mereka ? 

9. Bagaimana hubungan antara humas dan jurnalis media yang telah terjalin 

selama ini hingga sekarang? 

10. Apa saja yang selama ini sudah jurnalis media  berikan untuk keberhasilan 

pekerjaan humas? 

11. Apakah ada hubungan antara aktifitas media relations yang dilakukan 

humas untuk jurnalis media dengan kecenderungan pemberitaan positif 

tentang pemerintahan di surat kabar? 
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Lampiran 2  :  

Hasil Wawancara dengan Pegawai Humas Setda Kota Salatiga 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. 
Bagaimana awalnya  humas dan media 

dapat menjadi partner? 

Kabag Humas Staf  AKM – LF 

Pada dasarnya humas punya moto yaitu jujur dalam artian “katakan salah kalau salah” tetapi yang sulit 

adalah “katakan salah dengan cara yang benar”. Bagi humas, tabu untuk mengatakan no comment, off the 

record, tidak tahu dan jangan dimuat. Sebab, wartawan akan cari sumber   yang lain yang tidak bisa     

dikontrol. Jika dari humas sendiri bisa mengkomunikasikan yang sebenarnya. Humas selalu menjaga 

hubungan baik, bukan kalau baik saat ada masalah baru mendekati wartawan seperti komunikasi setiap 

hari, silaturahmi, nongkrong, jika ada yang sakit atau meninggal ditengok, ya ada tali emosional. 

Turun temurun, ga bisa 

disejarahkan. Humas dari 

dulu dekat dengan 

wartawan. 

  
Kabag Humas Staf  AKM – LF 

2. 

Adakah kriteria tertentu yang harus 

dimiliki suatu media untuk bisa menjadi 

partner Humas? 

Tidak ada, humas menjalin hubungan dengan 

semua media bak cetak, elektronik dan online. 

Humas tidak membatasi, tidak ada perbedaan. 

Kriteria media ya dari seleksi alam, kalau abal-abal nanti runtuh dengna sendirinya, 

Kalau ga kuat cari eksistensi ya pergi sendiri, Kalau wartawan yang ga kesini itu 

yang masih dipertanyakan, masih tanda tanya medianya benar-benar ada apa ga? 

3 

Adakah aturan khusus atau undang-undang 

(UU) yang mengatur tentang hubungan 

humas dan media? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf  AKM – LF 

Secara khusus, humas tidak membuat aturan untuk itu, tetapi selama ini 

memakai UU No. 14 Tahun 2004  tentang keterbukaan informasi publik 

yaitu dengan humas membuka akses informasi kecuali untuk informasi yang 

dirahasiakan. 

Ya dari PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi 

Daerah), keterbukaan 

informasi UU  No.14 

Ga ada, semua sama aja buat 

humas. Tapi ya tadi seleksi 

alam 
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4. 
Kegiatan apa saja yang dilakukan humas 

dengan melibatkan media? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf  AKM – LF 

Jumpa pers , diadakan 1 bulan 1-3X dan biasanya ada 

uang bensin. Tujuannya   untuk mendekatkan wartawan 

pada sumber informasi karena ada narasumber diacara itu, 

sesuai topik yang sedang marak dibicarakan di 

masyarakat. Terkadang, SKPD lain bilang untuk jangan 

dekati wartawan tapi humas tidak seperti itu. Selain itu ada 

juga dari anggaran  sekitar 1M 1 tahun untuk membuat 

advertorial dan iklan. Dana itu dari dana DPHJHT.  Ada 

juga press tour setiap tahun yang melibatkan semua media 

dan sudah menjadi program  tahunan yang biasanya 

dilakukan ke luar Jawa tergantung perencanaan dan bisa 

berubah. Pelatihan  seperti kehumasan, protokoler, media 

dan jurnalistik. Tetapi lebih banyak informalnya. 

Jumpa pers, disitu membicarakan topik yang 

pas booming dan m inta sumber dari SKPD 

terkait. Dilakukan tergantung kebutuhan, 

minimal 1 bulan 1X. da juga press tour, 

diacara itu wartawan diajak kunker ke 

tempat lin untuk cari tahu tentng kehumasan 

disana, ini 1 tahun 1X. Bentuk lain, 

advertorial, ikln, ucapan selamat tahun baru 

atu idul fitri dll. 

Jumpa pers, press  tour. 

5. 

Bagaimana jalur koordinasi yang harus 

dilaksanakan saat hendak meminta media 

terlibat dalam kegiatan pemerintah? 

Kabag Humas Kasubag AKM 

Biasanya koordinasi lewat humas karena humas tahu sedikit tetapi banyak. Dulu masih 1 pintu 

yaitu lewat walikota, wakil walikota, sekda dan humas  tetapi bedanya sekarang siapapun dari 

lingkungan pemerintahan memberi keterangan, humas biasanya diminta untuk ada juga disitu 

karena kalau tidak biasa dengan media nanti terlanjur  kadang yang tidak seharusnya 

diungkapkan dan rahasia malah  dibicarakan. Semua tergantung pendekatan. Jika dinas butuh 

media, humas menempatkan diri sebagai fasilitator yang menghubungkan keduanya. Koordinasi 

humas ke media biasanya lewat sms,bbm, telepon atau komunikasi langsung  dan terutama 

melalui release. Bisa juga melalui jumpa pers dan jika sudah lebih dari 3 kali dlam 1 bulan, 

dilakukan secara informal bisa. 

Ya, langsung aja, disediakan ruangan 

juga untuk mereka wartawan jadi 

dekat dan informasi bisa cepat 

disampaikan. Tapi untuk humas 

sendiri, biasanya lewat sini, sub-

bagian AKM. 
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6. 

Bagaimana hubungan humas dengan 

stakeholdernya (terutama dalam kegiatan 

kemasyarakatan seperti ke komunitas)? 

Bagaimana peran media didalamnya? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM - FF Staf AKM – SA 

Hubungan dengan komunitas secara khusus 

tidak ada. Tetapi humas selama ini selalu 

memberi informasi dari internet sebagai 

anjungan informasi publik. Jika kerjasama 

dengan  komunitas dalam acara mereka 

biasanya insidentil. Pernah dengan komunitas 

fotografi (KOKAS) dan komunitas jurnalistik   

dan pernah meminta wartawan menjadi 

narasumber dalam acara kemasyarakatan yang 

dibuat humas 

Humas pernah 

bekerjasama dengan 

KOKAS (Komunitas 

Kamera Apa Saja), Super 

Pop Star yang bernama 

Pandawa (Paguyuban 

Duta Wisata Salatiga), 

itu acara 

Dishubkombudpar 

Kalau ke komunitas, biasanya 

personil humas  misalnya 

komunitas foto, wartawan, 

facebook humas hampir tiap hari 

ada tambahan pertemanan. Di 

komunitas kalau ada pandangan 

yang salah tentang pemerintah, 

humas memberi pencerahan dan 

ikut menjembatani 

Sebagai abdi negara, 

wajib memberi berita 

positif termasuk di 

kkomunitas, jadi 

menjalin hubungan 

juga, dan  ga pernah 

berhenti bekerja, 

kalau ada yang tanya 

langsung jawab 

7. 

Apakah ada kerjasama antara humas dan 

jurnalis dalam pembuatan majalah internal 

pemerintah (Hati Beriman)? Apa dan 

bagaiamana keterlibatan itu? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM – FF 

Tergantung permintaan, biasanya 

jika diminta akan mengisi halaman 

di Hati Beriman 

Ada, kadang wartawan 

mengisi tulisan di majalah 

Hati Beriman 

Ga pernah ngisi kalau humas tidak minta ke media. Tapi ga 

inisiatif karena mungkin terbebani dengan pekerjaan mereka. 

Cuma selalu kita beri kesempatan untuk nulis 

8. 

Apa saja fasilitas yang humas berikan 

untuk jurnalis media dalam rangka 

mendukung pekerjaan mereka? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM - LF Staf AKM – SA 

Humas menyediakan press room bagi awak 

media yang isinya komputer dan fasilitas sudah 

lengkap jadi seperti rumah kedua untuk 

wartawan. Humas juga  memudahkan akses 

informasi bagi wartawan yang butuh informasi. 

Press room, 

mereka bisa 

kumpul disitu, 

cari berita dan 

datang sharing. 

Kegiatan pemerintah seperti 

pembangunan, sosial, ekonomi, 

pendidikan, advokasi yang 

menyangkut kegiatan 

pemerintah kan di release.  

Press room, humas memberi 

fasilitas ke media karena 

media butuh fasilitas yang 

cepat, kadang ga di press 

room kalau penuh bisa ke 

humas 



76 

 

9. 

Bagaimana hubungan antara humas dan 

jurnalis media yang telah terjalin selama 

ini hingga sekarang? Pernahkah terjadi 

konflik? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM – LF Staf AKM – FF 

Selama ini baik, tidak pernah ada masalah apa-

apa. Ya, kerena humas menganggap wartawan 

bukan lagi rekan kerja tetapi sudah seperti 

saudara. Hubungan dengan media semakin hari 

semakin baik. 

Hubungan baik-baik saja, 

humas terbuka. Kalau media 

butuh humas atau fasilitas 

bisa pinjam humas 

Tidak pernah ada 

kasus antara humas 

dengan wartawan. 

Kalaupun kasus itu 

personil bukan 

dengan humas 

sebagai instansi 

Hubungannnya baik-baik saja,  

tidak pernah ada kasus antara 

humas dan media 

10. 

Apa saja yang selama ini sudah jurnalis 

media  berikan untuk keberhasilan 

pekerjaan humas? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM – LF Staf AKM – SA 

Ya, membantu memberitakan program kerja 

yang dilaksanakan pemerintah. Kalau sedang 

ada momen-momen tertentu, humas  minta 

bantu seperti kegiatan protokoler, media akan 

datang. Tergantung jadwal media itu, kalau 

sibuk biasanya lewat release tadi. 

Membantu penyebarluasan 

informasi dari Pemda, 

wartawan membuat berita 

kegiatan pemerintah atau 

humas kasih berita titipan 

misalnya pembangunan, dll 

20% media mengisi 

kontendan 

menyajikan berita ke 

humas 

Ya dari berita, tapi biasanya 

mengandalkan release dari 

humas 

11. 

Apakah ada hubungan antara aktifitas 

media relations yang dilakukan humas 

untuk jurnalis media dengan 

kecenderungan pemberitaan positif tentang 

pemerintahan di surat kabar? Bagaimana 

dengan berita negatif yang muncul? 

Kabag Humas Kasubag AKM Staf AKM – LF Staf AKM – FF Staf AKM – SA 

Ya kemungkinan semacam itu mungkin ada. 

Yang jelas dengan membangun komunikasi 

saja dengan media. Seperti melalui release, 

isinya tidak mungkin jelek dan itu menjadi 

salah 1 alasan  mengapa berita bisa positif. 

Kalaupun negatif, silahkan sja diberitkan. 

Prinsipnya jujur. Karena humas dan media 

sudah dekat, biasanya wartawan konfirmasi 

dulu dengan humas kalau ada isu negatif. 

Kembali lagi “katakana salah dengan cara 

yang benar” dan itu sudah jadi kesepakatan 

bersama. Wartawn kan juga bekerja sesuai 

kode etik jurnalistik yaitu keseimbangan 

berita. 

Bisa dikatakan 

ada ya. Berita 

titipan yang 

dikirimkan 

humas selalu 

isinya positif 

tentang 

pemerintah. Jadi  

kalau dimuat 

jadi positif. 

Ya pastinya ada, 

Cuma berita 

buruk perlu tahu 

dulu artinya 

bagi aku, yang 

menyebabkan 

pandangan 

masyarakat 

terhadap 

pemerintah 

buruk 

Ada, selalu konfirmasi kalau 

ada berita miring. Ga maslah 

jumlah secara kuantitas tapi 

sebelum diunggah selalu 

konfirmasi dulu ke humas. 

Mereka juga corong 

pemerintah jadi memposisikan 

mereka sebagai mitra yang 

malah kadang tau informasi 

duluan. Tapi positif negatif 

pemerintah ga bisa diukur dari 

berita aja tapi survey yang 

selama ini belum dilakukan 

Iya, kedekatan 

individu dan 

kekeluargaan 

menjadi 

keuntungan, 

Keuntungannya 

itu tepo sliro 
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Narasumber : Staf AKM – DP 

 

1. Koran apa saja yang punya halaman khusus untuk berota tentang Kota 

Salatiga? 

Jawab :  Jawa  Pos, Radar Semarang, jurnalis Mas Dhinar, Suara Merdeka 

itu Kundori dan Mas Candra, Wawasan ada Mbak Erna, Jateng Pos itu Mas 

Dekan. Berita sering muncuk di Koran-koran itu, kalau yang lain nasional 

paling cuma acara-acara besar 

2. Apa saja kegiatan humas yang melibatkan jurnalis media? 

Jawab :  Jumpa pers, press tour, misalnya ada kegiatan dari instansi lain 

biasanya melibatkan wartawan dari awal sampai akhir acara nanti lewat 

humas, koordinasinya ke humas. Humas jadi penghubung atau kadang 

instansi itu  langsung menghubungi humas karena punya contact person. 

Terus ada release itu. Atau kadang wartawan datang sendiri jadi resmi berita 

positif. 

3. Bagaimana dengan berita negatif yang dimuat di surat kabar? 

Jawab : Ya kadang dalam kegiatan media meyoroti apa dan jadi berita bagi 

mereka. Tapi kalau menghubungi ya selalu beritanya akan positif. Negatif 

pun  tidak terlalu mendiskreditkan humas. 

 

4.  Apa peran media untuk humas? 

Jawab : Peran media ya dari berita yang dianggap berperan. Selama ini ada 

beberap abad news tapi sekarang juga berita positif semakin banyak. 

5. Bagaimana hubungan humas dan media selama ini? Apakah semakin 

banyaknya berita positif juga karena hubungan itu? Jadi, adakah peran 

hubungan humas dan media melalui kegiatan-kegiatan tadi dengan berita 

positif? 

 Jawab : Baik kok selama ini, gak pernah ada masalah juga malah udah kaya 

saudara. Ya, bisa jadi. Tetep ada peran dan pengaruhnya lah, sebagai orang 

Jawa tetap ada tepo sliro. 
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Narasumber : Staf AKM – EE 

1. Bagaimana langkah membuat analisis media? 

Jawab : Ya mencari berita tengan Salatiga, di kliping, di analisis dicari 

masuk positif apa negatif, berapa jumlahnya, disimpulkan. Ada aspek-

aspeknya juga, ada 14. 

 

2. Bagaimana menentukan berita masuk positif dan negatif? 

 Jawab : Berita positif itu ya biasanya sih  yang berhubungan dengan sosial, 

pembangunan, lingkungan hidup, macam-macam masalahnya. Kalu negatif 

ya seperti kriminal. Nanti ditimbang dari kesimpulan berita ya isinya ulasan 

gitu. 

3. Apakah berita negatif tetap dianalisis juga oleh humas? Atau hanya berita 

positif ? 

 Jawab : Ya semua, ssemua tetap harus dimasukkan dan dianalisis mau baik 

atau buruk. Tapi semakin kesini sudah ada peningkatan banyak yang 

positifnya, berita positif semakin meningkat jumlahnya. 

4. Bagaimana hubungan humas dan media selama ini? 

 Jawab : Baik, ga pernah ada konflik, ga pernah ada masalah, rasa 

kekeluargaan disini besar. 

 

5. Adakah peran hubungan humas dan media melalui kegiatan-kegiatan tadi 

dengan berita positif ? 

 Jawab : Ya
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No Pertanyaan 
Jawaban 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP Kasubag DPPDE 

1. 

Kegiatan apa saja yang 

dilakukan humas dengan 

melibatkan media? 

Lebih banyak kegiatan AKM sih seperti 

dokumentasi pelaksanaan anggaran 

(DPA) kaya press tour itu. Ada jumpa 

pers dilakukan kalau mau ada tamu 

besar, menteri datang atau dinas 

Press tour bersama media untuk 

mengetahui seperti apa kerjasama 

dengan media di tempat lain. Itu yang 

megurus adalah protokol di setiap 

tahunnya.  

Press tour tujuannya ada 2, studi banding peran humas dan 

media dan fungsi koordinasi dan kerjasama dari humas dan 

media. Jumpa pers itu rutin kalau humas atau pemerintah punya 

gawe gan kegiatan dengan pers / press converence supaya berita 

kita diliput pers dan mensosialisasikan dari sumbernya 

2. 

Bagaimana jalur koordinasi 

yang harus dilaksanakan 

saat hendak meminta media 

terlibat dalam kegiatan 

pemerintah? 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP Kasubag DPPDE 

Biasanya, permintaan 

dari leading sector 

masing-masing, protokol 

hanya menghubungkan 

ke AKM, koordinasi 

tetep dari LKM  

Walaupun tupoksi sendiri-sendiri, tapi kalau untuk media selalu lewat AKM. 

Share berita via e-mail, fb tetap lewat AKM.   Koordinasi jadwal dari 

protokol, share ke AKM nanti disampaikan ke media dan liput bareng-

bareng.. Tugas humas memberi informasi yang akurat sesuai data, humas 

langsung berhubungan dengan SKPD yang terkait.dan seandainya kurang pas, 

humas tetap menyampaikan apa adanya 

Jarang berangjak keluar , DPPDE itu 

seringnya di ruangan karena memang 

kerjanya gitu jadi jarang juga 

melibatkan wartawan yang media cetak. 

Tapia pa-apa biasanya ke AKM 

3. 

Bagaimana hubungan 

humas dengan 

stakeholdernya (terutama 

dalam kegiatan 

kemasyarakatan seperti ke 

komunitas)? Bagaimana 

peran media didalamnya ? 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP 

Humas bikin kumpulan  kok di 

masyarakat Kalicacing, coba tanya Mas 

Rian, FLM 

Humas punya LKM (Lembaga Komunikasi Masyarakat), bentukan dari kantor inkom yang ditujukan 

untuk masyarakat dan pemerintah Kota Salatiga. Informasi tidak hanya diambil dari Pemkot, LKM bisa 

mendukung pemberitaan tentang Kota Salatiga supaya program pemerintah tepat sasaran. Di LKM, 

biasanya ada pelatihan menulis berita dan wartawan sebagai narasumber 



80 

 

4. 

Apa saja fasilitas yang 

humas berikan untuk 

jurnalis media dalam rangka 

mendukung pekerjaan 

mereka ? 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP Kasubag DPPDE 

Fasilitas di press room, komplit 

udah ada komputer, TV 

Press room,  kita jadi jembatan informasi dari 

media ke SKPD 

Press room, internet dari sini, dari DPPDE. Bahkan kita juga 

sampe ke kelurahan menyediakan internet se Salatiga. 

5. 

Bagaimana hubungan antara 

humas dan jurnalis media 

yang telah terjalin selama 

ini hingga sekarang? 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP Kasubag DPPDE 

Hubungannya sangat 

baik, hubungan sama 

protokol sih sebatas 

acara-acara 

pemerintah. 

Hubungan  media dengan humas secara umum baik. Selama ini hubungan 

yang terjalin antara humas dan media itu formal maupun informalnya baik. 

Hubungan formal itu hubungsn denga hum as secara umym  yang berupa  

press converence, jumpa pers. Ssedangkan informal itu disitu yang bisa 

saling melengkapi. Ga pernah ada masalah dengan media karene media 

adalah partner 

Kaitan humas dan media sih interpersonal, 

berita mau baik atau gak tergantung 

headline, kejadian itu membaca isi. Analisis 

media juga harus detail. Kita menganggap 

pers sebagai teman dalam pekerjaan. 

  Kasubag Protokol Kasubag DPPDE 

6. 

Apa saja yang selama ini 

sudah jurnalis media  

berikan untuk keberhasilan 

pekerjaan humas? 

Lebih ke pemerintah kota ya, lewat pemberitaan, 

menyampaikan kegiatan-kegiatan dan program-program 

pemerintah 

Liputan dan hasil kegiatan Pemkot diberitakan,  capture berita, menuliskan kejadian, 

publikasi berita terlepas dari berita positif atau negatif lho ya, ini kan masalah 

keobyektifan. 
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7. 

Apakah ada hubungan 

antara aktifitas media 

relations yang dilakukan 

humas untuk jurnalis media 

dengan kecenderungan 

pemberitaan positif tentang 

pemerintahan di surat 

kabar? 

Kasubag Protokol Staf Protokol – KP Kasubag DPPDE 

Sebenere tetap ada pengaruhnya, 

semkain kedepan semakin baik, 

pengaruhnya juga baik.  Dengan 

menanggapai wartawan secara baik dan 

hubungan humas dan media baik, itu jadi 

slah satu hal yang mempengaruhi 

Soal kedekatan mempengaruhi, mungkin 

ada pengaruhnya. Tetapi yang huma sjaga 

adalah komunikasi ayng wajar dan saling 

membutuhkan. Bareng-bareng bangun 

Salatiga dan masyarakat sejahtera dengan 

media. Hubungan bisa lebih langgeng 

karena kedekatan dengan hati. 

Bisa aja, kembali lagi sebebnarnya maslah obyektifitas. 

Humas hanya berusaha menjaga hubungan baik dan 

biasanya lewat release yang selalu positif 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Lampiran 3 : 

Pedoman Wawancara untuk Jurnalis Media Cetak Kontributor Kota 

Salatiga 

 

1. Bagaimana awal Humas dan Media bisa menjadi partner? 

2. Saat akan bergabung dengan Humas , apakah ada kriteria tertentu yang 

diberikan Humas bagi media sehingga dinyatakan menjadi partner yang 

diperhitungkan Humas? 

3. Adakah Undang-Undang yang mengatur hubungan antara Humas dan Media? 

Jika ada, terdapat dalam undang-undang mana (misalnya: nomor, tahun, 

pasal)? 

4. Bagaimana gambaran kontribusi / keterlibatan Humas untuk mendukung 

keberadaan jurnalis media kontributor Kota Salatiga dalam pemberitaan? 

5. Selama bergabung dengan Pemerintahan melalui bagian Humas, apa saja 

kegiatan yang pernah rakan-rekan jurnalis ikuti, yang dibuat oleh Humas? 

6. Pernahkah media melibatkan Humas dalam kegiatan yang media miliki? Jika 

pernah, kegiatan semacam apakah itu, kapan dilakukan dan seberapa sering 

media melibatkan Humas dalam kegiatannya? 

7. Bagaimana jalur koordinasi yang terbentuk dan disepakati oleh Humas juga 

media, jika Humas akan melibatkan media ataupun sebaliknya? 

8. Menurut anda, bagaimana Humas menjalin hubungan baik dengan 

stakeholdernya (masyarakat : komunitas ; instansi lain)? Seberapa jauh 

Humas melibatkan media dalam menjalin hubungan tersebut? 

9. Apakah anda sebagai jurnalis, turut aktif bergabung dalam suatu komunitas 

yang ada di kota Salatiga? Jika iya, komunitas apa? Apakah pernah mendapati 

humas turut aktif dalam mendukung perkembangan positif suatu komunitas? 

10. Tahukah anda, Humas menerbitkan majalah Hati Beriman? Jika tahu, 

seberapa besar media terlibat dalam pengisian berita didalamnya (bisa 

dinyatakan dalam prosentase)? Adakah alasan mengapa keterlibatan media 

sebesar prosentase tersebut? 
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11. Menurut yang saya tahu, pegawai AKM selalu mengirimkan release berita 

mengenai kegiatan pemerintahan kepada para jurnalis. Apakah setiap release 

selalu bisa langsung diterbitkan di media massa? Adakah proses editing yang 

dilakukan oleh anda sebagai jurnalis media lebih dulu? 

12. Bagaimana gambaran hubungan jurnalis kontributor Salatiga dengan bagian 

Humas Setda Kota Salatiga? Apakah hubungan yang terjalin selalu baik? 

Pernahkan ada permasalahan yang terjadi diantara kedua pihak? Jika pernah, 

apa permasalahannya? Jika tidak pernah, mengapa itu bisa terjadi? 

13. Fasilitas apa saja yang diberikan Humas kepada para jurnalis kontributor 

Salatiga guna menunjang kinerja jurnalis? 

14. Menurut anda,  bagaimana citra Kota Salatiga dan pemerintahan yang 

dibentuk dari pemberitaan di media? 

15. Sebagai pelaksana, apakah hubungan yang terbentuk antara Humas dan anda 

sebagai pekerja media memiliki peranan dalam setiap berita positif yang anda 

tulis dan terbitkan di media massa?  Apa alasan anda mengatakan demikian? 
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Lampiran 4 : 

Hasil Wawancara dengan Jurnalis Media Cetak Kontributor Kota Salatiga 

 

NO PERTANYAAN 
JAWABAN 

Wawasan Jateng Pos Jawa Pos Suara Merdeka 

1. 

Bagaimana awal Humas 

dan Media bisa menjadi 

partner? 

Ketika informasi perlu disampaikan 

pada masyarakat, humas butuh 

perpanjangan rangan wartawan                                                                                                                                                                                                   

(mata dan tangan masyarakat). 

Humas punya media tapi tidak se 

fleksibel media secara luas karena 

HB Cuma dibagikan di link SKPD. 

Dari situ jadi awal kerjasama  media 

dan humas, ya semacam simbiosis 

mutualisme. Selain itu media 

bekerjasama  dengan humas karena 

media butuh iklan yang diambil dari 

APBD  dan biar media  itu dikenal 

masyarakat 

Momen setelah 

reformasi, 

keterbukaan pers,  

maka program-

program 

pembangunan di 

Pemkot Salatiga perlu 

di informasikan 

kepada masyarakat 

sehingga humas perlu 

menjalin sinergi 

dengan media atau 

sebalik nya, media 

butuh informasi dari 

humas 

Saling berbagiinformasi 

dari humas yang di 

share, yang punya nilai 

berita dan dibutuhkan 

masyarakat. Wartawan 

butuh humas contohnya 

dari iklan karena tidak 

dipungkiri bahwa media 

tidak lepas  dari 

keputusan bisnis. 

 

Contohnya aja Suara Merdeka, 

punya 1 halalaman khusus tentan 

gSalatiga. Ya karena ga bisa 

selalu ada di Pemkot jadi butuh 

input reease dari mereka. Kan 

punya agenda msing-masing, 

untuk besok punya perencanaan 

untuk liputan (hasil wartawan di 

lapangan atau penugasan.  

Prosentase tentang kegiatan 

Pemkot besar juga.  

2. 

Saat akan bergabung 

dengan Humas , apakah 

ada kriteria tertentu 

yang diberikan Humas 

bagi media sehingga 

dinyatakan menjadi 

partner yang 

diperhitungkan Humas? 

Saya sih nggak tahu ya, itu kebijakan 

humas tapi setahu saya ada. Media 

yang jelas bukan bodrek. Punya ijin 

dan NPWP, dibawah payung 

organisasi PWI dan AJI yang 

berbadan hukum. Diluar yang 

berbadan hukum, sulit bergabung. 

Humas ada pengawasan anggaran /  

dijalurnya tidak dan wartawan punya 

id card yang jelas. 

Ada, media yang 

eksis 

Hubungan dengan humas 

itu cair, da ada ikatan 

dan  ga ada hiraksi. Jadi 

tidak ada pengaruh ya. 

Kalau tugas kantor ga 

masalah. Yang 

membatasi eilayah itu 

kantor masing-masing. 

Humas tidak membatasi 

menerima siapapun 

Yang memberi bantuan humas 

sendiri. Media yang jadi partner 

untuk apa aja. Tidak semua media 

bisa menjadi partner humas 

Pemkot terkait dengan garansi 

karena banyak media yang ga 

jelas. Wartawannya ada, korannya 

ga ada. Media online                                                                                     

masih debatable, seharusnya yang 

berbadan hukum. Punya 

sertifikasi PWI 
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3. 

Adakah Undang-

Undang yang mengatur 

hubungan antara Humas 

dan Media? Jika ada, 

terdapat dalam undang-

undang mana 

(misalnya: nomor, 

tahun, pasal)? 

Ada, UU berbasis IT jika itu untuk 

wartawan ya.  Kalalu dari humasnya 

lebih fleksibel dan luas jadi kalau 

butuh data bisa tanya humas. Tapi 

semua tetap ada pengaturannya 

Setahu saya, tidak 

ada 

Gak ada. Humas yang 

butuh media sih, dari 

100%, 70% humas butuh 

media. Ga ada batasan-

batasan yang membatasi 

Ga ada. Ga ada keharusan media 

harus memuat release yang dibuat 

humas. Media punya standart 

berita sendiri layak dang a 

layaknya. Punya wewenan guntuk 

mengatur konten.  

4. 

Bagaimana gambaran 

kontribusi / keterlibatan 

Humas untuk 

mendukung keberadaan 

jurnalis media 

kontributor Kota 

Salatiga dalam 

pemberitaan? 

Lebih banyak humas yang butuh 

wartawan. Butuh pemberitaan  yang 

lebih luas. Di Salatiga,    ada 17  

organisasi wartawan yang dibawah 

oayung dalam paguyuban. Wartawan 

butuh humas, tapi 80% humas butuh 

media. 

Menginformasikan 

kegiatan / program 

pemerintahan daerah 

(Pemkot Salatiga) 

Wartawan itu kan butuh 

konfirmasi kalau ada 

berita negatif, ke 

narasaumber susah 

misalnya ya hubungi  

humas. Ya itu tasi, pada 

dasarnya pemberitaan jga 

butuh dana atau tak lepas 

dati kepentingan bisnis, 

karena   media yang 

netral menurut saya ga 

ada 

Udah bagus sih, tapi dalam 

beberapa hal tertentu  butuh 

perbaikan. Seperti yang bikin 

release, karena  ga dari latar 

belakang sospol dan komunikasi  

jadi kadang ga sesuia dengan 

standart yang media punya. 

Kuantitas dan kualitas berita 

kurang.  Tapi lebih ke hubungan 

personalnya, terikadang punya 

info penting yang ga bisa mereka 

beritakan karena negatif, tapi                 

dengan adanya relationship, yang 

baik, berharap mereka bisa jadi 

sumber informasi yang bisa 

diandalkan 
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5. 

Selama bergabung 

dengan Pemerintahan 

melalui bagian Humas, 

apa saja kegiatan yang 

pernah rakan-rekan 

jurnalis ikuti, yang 

dibuat oleh Humas? 

Secara umum gak ada, Paling press 

tour, media dan huma sharus terlibat. 

Jalinan kerjasama media dan humas 

yang nyata dan itu kunjungan ke 1 

wilayah. Jumpa pers juga, 1 moment 

yang mau disampaikan pada media 

dan dikumpulkan disana ada paparan 

dan tanya jawab. Jika ada seminar, 1 

atau 2 orang wartawan jadi 

pembicara. 

Press tour ke daerah 

lain 

Ya kalu seminar-

seminar, wartawan 

diundang. Se minarnya 

ya jurnalistik, capacity  

building, press tour, ga  

m esti tergantung 

anggaran dan 

kepentingan humas 

Press tour, Salatiga expo dalam 

hal pemberitaan, ada paguyuban 

juga jadi kalau ada event tertentu 

ga usah dibentuk lagi. Jumpa pers 

tapi ga masuk ketentuan kapan 

dan dimana. Ga ada yang ga 

punya kepentingan ya minimal 

kepentingan pemilik media. 

Dengan humas itu, materi dan 

silaturahmi sama besarnya  

6. 

Pernahkah media 

melibatkan Humas 

dalam kegiatan yang 

media miliki? Jika 

pernah, kegiatan 

semacam apakah itu, 

kapan dilakukan dan 

seberapa sering media 

melibatkan Humas 

dalam kegiatannya? 

Pernah, tergantung medianya sih ya. 

Kalau  TV ,  humas jadi pembicara 

dalam seminar gitu. Tapi lebih ke 

informalnya sih. 

Pernah, ketika  media 

kami mengadakan 

Jateng Pos Award, 

Juni 2014 lalu 

Seminar di Semarang 

pernha mengundan 

humas. Acara waktu itu 

sekaina pemberian 

penghargaan. 

Kalau kegiatan atau 

event sama humas itu sih 

belum pernah 

Belum pernah. Di Salatiga ikut 

biro Semarang/ kantor pusat di 

Semarang 

7. 

Bagaimana jalur 

koordinasi yang 

terbentuk dan disepakati 

oleh Humas juga media, 

jika Humas akan 

melibatkan media 

ataupun sebaliknya? 

Koordinasi ya, dengan  berjalannya 

teknologi cari yang gampang, DI 

humas ada 1 tempat, basecamp itu 

tempat dimana semua wartawan 

berkumpul. Koordinasi bisa dengan 

yang setiap saat disitu. Ada grup 

juga, Kabag  bikin grup antara humas 

dan wartawan jadi lebih fleksibel. 

Bisa  lewat telepon, sms, 3 bulan 1X  

juga bertemu dan silaturahmi lewat 

jumpa pers 

Menginformasikan 

atau rapat bersama 

untuk suatu agenda 

Tergantung, kepala dinas 

yang punya kontak 

langsung ke media ya 

langsung. Kadang 

undangan juga lewat 

humas. 

Undangan bisa lewat BB, 

ga resmi kebanyakan. 

Kecuali jumpa  pers sih 

lewat surat 

Secara langsung, lewat hp bisa 

sms, bbm , jalurnya informal. 

Kadang dinas ada yang ga 

welcome, ya cari informasinya 

lewat humas. Kan ga semua 

pejabat open sama media padahal 

sebagai instansi kan lebih tahu. 

Jadi cari tahu lewat humas. Kalau 

ada berita negatif adalah fungsi 

control sosial.  
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8. 

Menurut anda, 

bagaimana Humas 

menjalin hubungan baik 

dengan stakeholdernya 

(masyarakat : 

komunitas ; instansi 

lain)? Seberapa jauh 

Humas melibatkan 

media dalam menjalin 

hubungan tersebut? 

Tidak semua SKPD bisa 

memanfaatkan keberadaan Humas 

jadi kurang informasi di lingkungan 

Pemkot. SKPD tidak menyam paikan 

kegiatan mereka kepada Humas 

sedangkan harusnya kegiatan disa 

mpaikan ke humas baru humas bilang 

ke media.  Kalau  masyarakat  dan 

instansi ada FKUB  ya ada kegiatan 

menggunakan fasilitas Pemkot . 

Humas mem-backup kegiatan. Lewat  

rlease kasih ke media. Pengetahuan 

masyarakat yang kurang. 

Humas sangat inten 

dalam menjalin 

hubungan dengan 

masyarakat. Humas 

selalu 

menginformasikan 

dalam setiap 

kegiatannya dengan 

stakeholder 

Jarang. Humas saat ini 

lebih condong ke 

pemerintah. Instansi A 

punya kegiatan, minta 

humas, humas yang 

menyebarkan.  Lebih 

memperhatikan kegiatan 

internal pemkot. Setelah 

itu, kirim release ke 

media. 

Udah bagus, dengna masyarakat 

dan instansi vertical yang lain. 

tergantung personal pimpinan, 

kalau ramah ya bagus.  

9. 

Apakah anda sebagai 

jurnalis, turut aktif 

bergabung dalam suatu 

komunitas yang ada di 

kota Salatiga? Jika iya, 

komunitas apa? Apakah 

pernah mendapati 

humas turut aktif dalam 

mendukung 

perkembangan positif 

suatu komunitas? 

Ke personal. Secara dibawah payung 

perusahaan, PWI seperti TV atau 

radio ya AJI. Ada  media yang ga 

suka masuk yang begitu-begitu 

contonya Jawa Pos. 

Ya. FJS (Forum 

Jurnalis Salatiga). 

Ya. Humas sangat 

mendukung dan 

membantu. 

Saya ikut komunitas 

mobil, di FB ada Kabar 

Salatiga, itu aku yang 

bikin. Kan dari media 

butuh info, ada citizen 

journalism. Kalau hums 

malah keteteran biasanya 

karena banyaknya 

informasi. Disini, humas 

yang mengklarifikasi ke 

Jawa Pos. Tapi kalau 

humas masuk ke 

komuniatas belum 

pernah tahu  

Kalau ke komunitas kayaknya 

humas ga. 
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10. 

Tahukah anda, Humas 

menerbitkan majalah 

Hati Beriman? Jika 

tahu, seberapa besar 

media terlibat dalam 

pengisian berita 

didalamnya (bisa 

dinyatakan dalam 

prosentase)? Adakah 

alasan mengapa 

keterlibatan media 

sebesar prosentase 

tersebut? 

Tidak terlibat dang a pernah nulis 

berita. Itu murni punya humas. 

Humas  punya wartawan sendiri jadi  

nulis sendiri. 

Tahu. 

Tidak terlibat namun 

bisa berpartisipasi. 

Ga dilibatkan, 

pembuatan berita di HB 

biasanya itu berita dari 

release 

Ga dilibatkan, itu murni punya 

humas. Berita yang ada mereka 

release, liput dan foto sendiri. 

Mereka punya agenda sendiri. 

Tapi media corporate                     

bakal akomodir kepentingan-

kepentingan mereka. Itu bedanya 

media corporate dan media 

umum 

11. 

Menurut yang saya 

tahu, pegawai AKM 

selalu mengirimkan 

release berita mengenai 

kegiatan pemerintahan 

kepada para jurnalis. 

Apakah setiap release 

selalu bisa langsung 

diterbitkan di media 

massa? Adakah proses 

editing yang dilakukan 

oleh anda sebagai 

jurnalis media lebih 

dulu? 

Muncul setiap saat tergantung 

pemberitaannya atau bisa ditunda. 

Proses iediting ada. Format berbeda. 

Setiap media punya style masing-

masing.  Leadnya apa gitu 

disesuaikan. Humas biasanya minta 

tolong terbitkan. Press release  itu 

kan diberikan ke media cetak dalam  

lembar kertas kalau humas dari e-

mail. Tergantung wartawannya sih, 

berita punya bobot ya diangkat 

karena biasanya nilai release kurang 

daripada berita kejadian. Tapi ya, 

InsyaAllah kalau dari saya sendiri 

release dari humas akan selalu terbit 

di media  saya. 

Belu tentu, 

tergantung nilai 

(kualitas) dari berita 

itu 

Ga semua berita di 

tayangkan.  Release tidak 

semua bisa dimuat. 

Tergantung ketersediaan 

halaman. 

Harus tetep ada proses 

editing. 

Kadang kan release 

isinya masih kurang jauh 

apa terlalu dnagkal. 

Humas bikin release juga 

kan ga bisa fulgar 

Nanti wartawan tanya ke 

narasumber, konfirmasi 

lagi. 

 

Bahasa humas dan jurnalis beda,  

jadi ga nerima  mentah-mentah 

yang dikirimkan. Salah satu kitab 

yang dimiliki jurnalis itu kritis, 

jadi kalau ga sesuai fakta ya 

nggak di tulis. Saya sebagai 

wartawan merasa release dari 

humas dan selama bisa 

dikembangkan jadi berita yang 

lebih baik ya gak papa.                 

Malah terbantu sekali karena 

wartawan ga selamanya ada di 

TKP. Kalau saya sendiri sebisa 

mungkin semua release dari 

humas saya muat menjadi berita. 
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Release ga selalu dimuat  dan ada 

proses editing. Bahkan dari 

jurnalis  di lapangan ga selalu 

dimuat, ada keterbatasan waktu, 

tenanga, pikiran, kalau belum 

layak  ya nggak dimuat.  Misalnya  

ada iklan dan advertorial, berita 

harus ngalah karena itu punya 

budget.  Biasanya kalau 

advertorial konten arahan dari 

sana tapi wartawan yang buat 

12. 

Bagaimana gambaran 

hubungan jurnalis 

kontributor Salatiga 

dengan bagian Humas 

Setda Kota Salatiga? 

Apakah hubungan yang 

terjalin selalu baik? 

Pernahkan ada 

permasalahan yang 

terjadi diantara kedua 

pihak? Jika pernah, apa 

permasalahannya? Jika 

tidak pernah, mengapa 

itu bisa terjadi? 

Ya, berjalan dengan baik. Beberapa 

kali pergantian Kabag  Humas, tetap 

berjalan dengan harmonis. Kalalu ada 

persoalan, langsung diselesaikan 

dengan baik karena komunikasi 

berjalan baik. Kalau dulu belum ada 

bbm, jadi membuat  pertemuan 

berkala 

Sangat baik. 

Belum pernah ada  

masalah karena 

adanya saling 

memahami 

Baik. Ga pernah ada 

masalah. Sama-sama dari 

1 profesi jadi humas ya 

dikaryakan 

Ga pernah ada masalah. Aku juga 

baru 1 tahun di Salatiga tapi 

sejauh ini belum pernah tahu ada 

masalah 
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13. 

Fasilitas apa saja yang 

diberikan Humas 

kepada para jurnalis 

kontributor Salatiga 

guna menunjang 

kinerja jurnalis? 

Ruang basecamp, disitu ada 

komupter dan jaringan   internet sama 

wi-fi, TV,meja, sofa, tempat  untuk 

sholat, loker ya ga ada masalah sama 

fasilitasnya 

Press room, 

Kompute dan wi-fi 

Ada press room, bagi 

yang ga punya laptop 

dan kantor, disana ada 

komputer, netbook, 

internet. 

Lebih ke akses informasi 

sih, misalnya buthu 

wawancara ke dinas A, 

diteleponin humas dan 

ditemani Kabag Humas 

Udah bagus. Humas kasih press 

room yang ada komputer, internet 

buat teman0teman yang ga punya 

kantor seperti Sindo, KR, Rakyat 

Jateng, teman-teman TV yang 

sering kumpul disana. Yang ga 

punya kantor, buat dirumah juga 

ada 

14. 

Menurut anda,  

bagaimana citra Kota 

Salatiga dan 

pemerintahan yang 

dibentuk dari 

pemberitaan di media? 

Ya karena release selalu positif ya, 

jadi pencitraan positif dari 

pemerintah dalam bentuk release.     

Pemberitaan negatif itu temuan 

wartawan sendiri dang a bisa dicegah 

oleh Humas. Humas  bisa konfirmasi 

atau langsung yang bersangkutan bisa 

lewat humas atau bagian hukum juga 

bisa konfirmasi isu negatif itu ke 

wartawan 

Citranya cukup 

positif 

Lelet. Kesan di mata 

masyarakat, pemerintah 

ga tastes. Lama geraknya 

ya mungkin karena 

terbentuk birokrasi. 

Media disini jadi netral, 

menyampaikan   kabar  

dari pemerintah  ke 

masyarakat 

Humas punya image positif.    

Peranan yang dimainkan humas 

dalam kondisi Pemkot saat ini 

udah bagus. Mereka kadang kalau 

ada sesuatu yang buruk 

menyampaikan terbuka. 

15. 

Sebagai pelaksana, 

apakah hubungan yang 

terbentuk antara Humas 

dan anda sebagai 

pekerja media memiliki 

peranan dalam setiap 

berita positif yang anda 

tulis dan terbitkan di 

media massa?  Apa 

alasan anda mengatakan 

demikian? 

Ada. Pemkot punya website tapi tidak 

semua orang tahu tentang internet. 

Jadi media cetak sangat punya 

peranan. Kalau tentan gberita positif 

ya mungkin ada ya, Cuma kan kita 

sebagai wartawan tetep manut sama 

redaksi, perintahnya apa ya kita ikuti. 

Kalau harus terus angkat kasus 

negatif A ya tetep kan ga bisa 

enggak. Ke humas kita berusaha 

menjaga tapi kan aku wartawan tetep 

ikut redaksi daripada dipecat hayo 

(sambil tertawa) 

Belum tentu, tetap 

bersikap objektif 

Menurutku lebih ke 

kondisi kota, kotanya 

kondusif jadi berita 

minor kurang. Lebih 

mengandalkan release 

juga selama ini jadi 

otomatis selalu baik. 

Kalau ada negatif tetap 

ditulis, tapi ada 

konfirmasi dari yang 

bersangkutan. Karena 

jika berimbang, tidak ada 

yang disalahkan 

Tergantung personal masing-

masing. Itu hal yang sangat 

mungkin terjadi.  Akibat dekatnya 

media dan humas atau dinas yang 

lain pasti ada rasa sungkan 

menulis berita negatif. Disiasati 

dengan wartawan tidak terlalu 

lama di daerah tertentu, mencegah 

nepotisme. Seharusnya jurnalis 

mendasarkan pada kepentingan 

masyarakat bukan pemerintah. 

Pembaca adalah raja, tidak dapat 

info, akan ditinggalkan 
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Lampiran 5  : 

Pedoman dan Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kalicacing, Kota 

Salatiga 

 

1. Apa saja kegiatan yang pernah dilakukan Kelurahan Kalicacing pada tahun 

2014 hingga sekarang, yang pernah melibatkan Bagian Humas Setda Kota 

Salatiga?  (mis: protokoler / liputan acara / jaringan) 

 Jawab : Belum pernah melibatkan humas, tapi humas punya institusi di 

tingkat kelurahan yaitu LKM (Lembaga Komunikasi Masyarakat). Itu tangan 

panjangnya dari humas. 

 

2. Bagaimana jalur koordinasi dari Kelurahan Kalicacing saat memerlukan 

bantuan dari bagian Humas Setda Kota Salatiga? 

 Jawab: Lewat surat, hal sesuai permohonan, misalnya minta data nanti 

dibalasnya lewat surat juga. 

 

3. Apakah Kelurahan Kalicacing pernah memiliki kegiatan yang membutuhkan 

peliputan media untuk penyebarluasan informasi / pemberitaan di media 

massa? Jika pernah, dengan siapa Kelurahan Kalicacing berkoordinasi untuk 

bisa mendatangkan media? 

 Jawab : Belum pernah, kalau ada kegiaan belum pernah di expose diluar 

hanya intern. Itu Cuma untuk tingkat kecamatan karena SKPD yang diliput, 

seperti hari jadi, ada kerjasama dengan humas, nanti humas yang woro-woro. 

 

4. Bagaimana gambaran hubungan antara Kelurahan Kalicacing dengan Bagian 

Humas Setda Kota Salatiga? 

 Jawab : Sebatas hubungan kerja, sebatas regulasi yang ada 

 

5. Dengan adanya majalah Hati Beriman (HB) yang dibuat oleh Humas Setda, 

apakah ada dampak yang dirasakan Kelurahan Kalicacing (pegawai dan 

warga)?  Jika ada, bagaimana gambaran mengenai dampak tersebut? 
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 Jawab: Informasi bisa jelas diterima untuk perkembangan kegiatan di tingkat 

kota. Mungkin, ada beberapa RT yang tidak meminjamkan buku jadi 

informasi hanya diinformasikan saat  pertemuan tapi kadang tidak 

diinformasikan ke yang lain, yang tahu hanya RT dan RW. Sampai RT saja 

dibagikannya karena Cuma yang diterima selama ini sejumlah RT dan RW. 

Tapi ga rutin kelurahan terimanya dan berita-berita asudah lama, ada yang 

basi tapi masih dimuat. 

 

6. Adakah suatu perkumpulan khusus / pertemuan / komunitas dimana bagian 

dari Kelurahan Kalicaing dan Humas terlibat jadi satu didalamnya? Jika ada, 

apa dan bagaimana kerjasama disana? 

 Jawab: Belum ada, kalau tingkat kec amatan pernah ada kegiatan di tingkat 

kecamatan namnaya FLKM (Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat). 

Acara kegiatan dengan megundang lurah, selain anggota LKM masing-

masing kelurahan dan ada kegiatan penyuluhan. 

 

7. Apakah Kelurahan Kalicacing sering mengamati berita-berita di media massa 

(fokus: koran) mengenai Kota Salatiga?  Manakah kecenderungan berita yang 

lebih banyak disuguhkan ke masyarakat Salatiga, berita positif atau negatif? 

Apakah faktanya memang demikian adanya? 

 Jawab : Iya, kelurahan punya langganan Koran Suara Merdeka, ada halaman 

khususnya tentang Salatiga (Metro Semarang) dan dikliping dalam kegiatan 

PK kalau kelurahan sekedar membaca saja. Berita di Suara Merdeka imbang,    

masalah kriminal, berita tidak hanya dari pemerintah tapi berita terkini 

tentang Salatiga tapi kadang nama tisak sesuai  dan judul dengan isi juga 

tidak match.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

8. Apa harapan dari Kelurahan Kalicacing bagi Humas Setda Salatiga yang juga 

sama-sama sebagai mitra masyarakat dalam upaya membangun hubungan 

baik antara keduanya? 

 Jawab: LKM yang sudah terbentuk perlu pembinaan rutin dari humas dan 

diberdayakan. Sejauh ini hanya dibentuk tapi belum dimanfaatkan. 
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Lampiran 6 : 

Foto Aktifitas Media Relations 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pegawai Pemerintah dalam Acara 2. Jurnalis Memasuki Tempat Acara 

    HUT Radio Suara Salatiga      HUT Radio Suara Salatiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Jalannya Acara Jumpa Pers 4. Jurnalis (Wanita, Baju Warna Putih) 

  Tampak Mengambil Gambar 

  Acara Jumpa Pers 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 5. Acara Kunker / Press Tour 6. Kebersamaan Humas dan Jurnalis  

      pada Acara Kunker / Press Tour 
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Lampiran 7 : 

Contoh Analisis Media yang Dibuat oleh Peneliti 

No Tgl Media Judul Berita 
Kategori 

Ulasan 
+ - 

1 
2-

May 

Suara 

Merdeka 

FSP UKSW Gelar The Young Talent 

Idol 2014 
1 

 

FSP UKSW akan menggelar Konser "The Young Talent Idol 2014 : Boyband & Girlband" untuk menampilkan 

kreativitas mahasiswa/i FBS dlm mendur ulang lagu-lagu boyband & girlband masa kini 

2 
2-

May 

Suara 

Merdeka 
SMA 1 Gelar Pendidikan Khusus 1 

 

SMA 1 telah ditetapkan Dinas Pendidikan Prov. Jateng sebagai salah satu sekolah yang melakukan program 

pendidikan Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) 

3 
3-

May 

Suara 

Merdeka 
STAIN Wisuda 190 Mahasiswa 1 

 
STAIN menyelenggarakan Wisuda ke-32 dengan peserta sebanyak 190 org yg terdiri dari program S1 dan S2 

4 
3-

May 

Suara 

Merdeka 

Pencairan Dana Banpol Tunggu 

Audit BPK 
1 

 

Pencairan bantuan partai politik tahun ini dipastikan menunggu hasil audit surat pertanggungjawaban parpol 

penerima oleh BPK dan satu-satunya yang belum menyerahkan adalah PAN 

5 
3-

May 

Suara 

Merdeka 
Tarian Kucing 1 

 

Meriahkan peringatan Hardiknas deengan menari dan berkostum ala kucing yg dipusatkan di Lapangan 

Pancasila 

6 
3-

May 

Suara 

Merdeka 

11 Pelajar Berpretasi Terima 

Penghargaan 
1 

 

11 pelajar tingkat SMP, SMA, mahasiswa serta guru berprestasi mendapat penghargaan dari walikota dan 

dilakukan bertepatan dengan peringatan Hardiknas 

7 
3-

May 

Suara 

Merdeka 

Banyak SKPD Belum Ajukan 

Proposal Lelang  
1 

Walikota khawatir jika proses pembangunan di kota Salatiga tidak maksimal karena hingga sekarang masih 

banyak kepala SKPD yang belum mengirimkan permohonan lelang & kelengkapannya ke sekretariat ULP 

8 
3-

May 

Suara 

Merdeka 

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 

Beasiswa 294 Anak 
1 

 
BPJS Ketenagakerjaan cabang Ungaran serahkan secara simbolis beasiswa kpd 294 anak sebesar Rp 552 juta 

9 
3-

May 

Suara 

Merdeka 

20 Negara Ikuti Atletik Master 

Internasional 
1 

 

Salatiga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan atletik master terbuka internasional bertajuk 

SOMAC dan persiapan sudah dilakukan 

10 
3-

May 

Suara 

Merdeka 
Kios Pasar Diminta Segera Dibangun 1 

 

Sejumlah pedagang kios di Pasar Rejosari mendesak pembangunan pasar segera dilakukan sehingga para 

pedagang dapat berjualan dengan normal 


