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MOTTO

خلَقَكُنْ ِهيْ ًَ ْفضٍ وَاحِدَ ٍة
َ يَب أَيُّهَب الٌَّبصُ اتَّقُىا رَبَّكُنُ َّالذِي
خلَقَ هٌِْهَب َسوْجَهَب وَبَثَّ هٌِْهُوَب رِجَبلًب كَثِيزًا
َ َو
َوَ ًِسَبءً وَاتَّقُىا اللَّهَ َّالذِي َتسَب َءلُىىَ بِهِ وَالْأَرْحَبمَ إِىَّ اللَّه
﴾١:علَيْكُنْ رَقِيبًب ﴿الٌسبء
َ ى
َ كَب
Artinya :
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisa Ayat 1)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sebuah gesekan dan
perselisihan antar Humas dalam menjalin hubungan dengan media yang
berdampak pada buruknya citra Pemerintah. Sehingga penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana Humas Kantor Walikota Jambi melakukan strategi media
relation dalam melaksanakan publisitas, agar citra pemerintah tetap baik di
masyarakat.
Kajian terhadap strategi media relation Humas Walikota Jambi dalam
mengoptimalkan publisitas akan menggunakan penelitian lapangan. Data
penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dalam menganalisis penulis mereduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Humas Kota Jambi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa masalah. Masalah yang
sering dihadapi humas adalah terkait pemberitaan yang tidak sesuai diberitakan
oleh media. Maka dari itu humas melakukan strategi media relation dalam
menjalin hubungan baik dengan media. Ada 7 strategi yang diterapkan oleh
Humas Kantor walikota Jambi dan dari 7 strategi tersebut salah satunya
memecahkan masalah yang sering dihadapi humas yaitu manejeman Konfik.
Ketika ada berita negatif yang viral di masyarakat oleh media maka humas
membalas dengan memberitakan sebanyak-banyaknya berita positif sehingga
berita-berita negatif yang dapat merusak citra pemerintah hilang. Dari
implementasi kegiatan Humas, melakukan kerjasama dengan banyak media cetak,
elektronik, dan online sehingga kegiatan pemerintah dapat tersebarluas dan citra
pemerintah Kota Jambi baik dimata masyarakat. Humas Pemerintah Kota Jambi
memandang penting pulisitas, karena bisa membangun hubungan baik dengan
media massa di Kota Jambi.
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C. T ā’ Marbūtah
1. Tā’ Marbūah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.
Arab
Indonesia
ṣalāh
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Mir‟āh
مراۃ
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Tim penyusun, panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas ushuluddin IAIN
STS JAMBI (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS JAMBI, 2016), 149-150

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
Arab
Indonesia
Mir‟āt al-Zaman
3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.
Arab
Indonesia

هزاة الش هي
فجْئت

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Public Relation dalam melaksanakan tugasnya melibatkan publik internal
dan eksternal. Publik internal merupakan publik yang menjadi bagian unit atau
badan organisasi seperti para karyawan dan para pemegang saham, sedangkan
publik eksternal ialah para pelanggan, khalayak sekitar, instansi pemerintah, pers
dan lainya di luar organisasi. Begitu pula dengan Public Relation Pemerintahan
yang harus mampu menjalin hubungan baik dengan publik internal pemerintah
dan publik ekternal pemerintah.2
Salah satu publik eksternal Public Relation yang mempunyai peran penting
dalam mendukung kinerja humas adalah media. Media memiliki peran yang
sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada khalayak. Membina
hubungan yang baik dengan media merupakan tugas dari Public Relation.
Terdapat fungsi media relation untuk menunjang kegiatan yang dilakukan seorang
Public Relation. Media massa merupakan sarana publikasi yang memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak, sehingga dapat mendukung
kegiatan yang dilakukan seorang Public Relation. Sebaliknya media memerlukan
informasi resmi, lengkap dan akurat, yang bisa didapatkan dari seorang Public
Relation. Dengan demikian terdapat hubungan saling membutuhkan antara Media
dan Public Relation. Bagi Public Relation sangat penting menjalankan
kegiatannya yang didukung oleh terjalinnya hubungan media atau media relation.3
Media relation meruapakan bagian Public Relation eksternal yang membina
dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana
komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut Public Relation melakukan upayah

2

Onong Uchjana Effendy, Humas Relation dan Public Relatio (Bandung: Mandar Maju,
1993), 144.
3
Yosal Irantara, Media Relation Pendekatan & Praktik (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, 2011), 56.

Pendekatan agar memudahkan dalam menyebarkan informasi atau programprogram instansi Pemerintah melalui media massa. Terdapat beberapa kegiatan
media relation yang dapat dilakukan oleh Public Relation untuk menjalin
hubungan baik dengan media khususnya wartawan, diantaranya seperti kegiatan
perss conference, media gathering, press tour

dan berbagai kegiatan yang

memepererat hubungan antar media.4 Melalui kegiatan-kegiatan pendekatan
tersebut terjalin hubungan yang harmoni Humas Pemerintah dengan media.
Public Relation pemerintah memiliki fungsi mengedukasi masyarakat untuk
meningkatkan citra dan reputasi pemerintah, membangun jembatan sosialisasi
yang baik, membangun hubungan yang menguntungkan antar stakeholder serta
membangun kepercayaan. Sesuai dengan fungsi Humas pada instansi pemerintah
atau kedaerahan yakni bertanggung jawab menjaga citra positif instansi dan
mencitrakan daerah atau tempat dimana instansi tersebut berada, serta berperan
menginformasikan semua tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah. Informasi akan semakin mudah dipublikasikan
kepada masyarakat apabila seorang Humas telah menjalin hubungan baik dengan
media.5 Sebagaimana yang berlaku di Humas Kantor Walikota Jambi.
Humas Kantor Walikota Jambi telah banyak melakukan kerjasama dengan
media pers seperti; stasiun televisi, radio, media cetak/koran dan media online.
Dalam melakukan hubungan dengan media, Humas Walikota Jambi memiliki cara
tertentu, salah satunya membuat sebuah ruangan khusus untuk wartawan (press
room). Hal ini dilakukan agar pekerjaan dari wartawan sebagai awak media
menjadi maksimal. Adanya press room ini menjadi keunggulan tersendiri bagi
Humas Walikota Jambi, karena tidak semua instansi Humas pemerintah daerah
memiliki press room yang lengkap dengan berbagai fasilitas, sehingga para
wartawan bisa dengan cepat mengolah dan mengirim berita mengenai kegiatan
Walikota Jambi. Selain itu press room ini juga dimanfaatkan untuk diskusi dan
bertukar pikiran antara Humas dan wartawan. Sehingga press room Kantor
Walikota Jambi sangat bermanfaat.
4
5

Yosal Iriantara, Media Relation Konsep, Pendekatan, dan Praktik (Bandung: 2008), 32.
Betti Wahyu Nilla Sari, Humas Pemerintahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

Bagian Humas Walikota Jambi memposisikan sebagai gerbang informasi
bagi masyarakat dan media. Dengan melakukan manajemen media sebagai upaya
untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Manajemen yang
dilakukan Humas Kantor Walikota Jambi yaitu banyak menjalin hubungan baik
dengan wartawan media cetak dan online karena memang media inilah yang
cenderung lebih intens dalam mempublikasikan pemberitaan. Bahkan untuk
media elektronik juga telah bekerjasama dengan Humas Walikota Jambi.
Manajemen media ini agar seluruh informasi kegiatan pemerintah baik berupa
pembangunan infrastruktur, prestasi-prestasi daerah, prestasi pemerintah dan
lainya dapat dipublikasihkan dan diketahui oleh publik.
Mengingat Publikasi bukan hanya hal yang positif saja melainkan juga
berupa hal-hal yang negatif. Bahkan wartawan memang sengaja untuk mencari
berita yang negatif karena menurut mereka bad news is a good news. Untuk dapat
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

Humas harus

merancang strategi Kehumasan untuk menyampaikan informasi yang cepat,
akurat dan aktual dengan menggunakan media komunikasi. Dengan adanya
keterbukaan informasi dari humas akan menjadi sebuah klarifikasi yang akan
menjawab semua opini publik. Berbeda halnya apabila humas semakin tertutup
mengenai sesuatu. Maka opini negatif masyarakat akan semakin memuncak
ditambah dengan pemberitaan negatif dari media itu sendiri yang akan semakin
merugikan bagi sebuah organisasi. Kondisi seperti ini akan berpotensi menjadi
sebuah krisis pada organisasi. Maka Humas sangat dituntut untuk menjalin
hubungan baik dengan media.6 Oleh karena itu Humas Kantor Walikota Jambi
dituntut untuk mampu merespon cepat setiap perubahan yang terjadi, baik secara
internal maupun eksternal, terkait reputasi instansi Pemerintah.
Berdasarkan pengamatan sementara, untuk mencapai suatu tujuan, dalam
proses menciptakan hubungan yang baik antara Humas Walikota Jambi dan
Media, terdapat sebuah gesekan dan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak
sehingga memicu sebuah konflik serta kendala-kendala yang terjadi dan
6

14.

Moore, Membangun Citra Dengan Komunikasi (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2004),

menghambat kelangsungan kinerja Humas Kantor Walikota Jambi. Ditemukan
adanya masalah yang akan berakibat fatal apabila Humas tidak melakukan media
relation dengan baik yaitu terjadi masalah pemberitaan yang kurang benar atau
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dapat berpengaruh bagi
pemerintahan dipublikasikan oleh media, terjadi miskomunikasi anatra jadwal
acara dengan kedatangan pers untuk meliput kegiatan pemerintah, serta kesiapan
Humas dalam menulis pers release. Dari bebarapa masalah yang dihadapi Humas
dituntut untuk mengkonfirmasi dan membuat citra pemerintah tetap baik dalam
semua bentuk publisitas.7
Berdasarkan latar belakang tersebut maka terlihat terjadi kesenjangan antara
tugas Humas yang ideal dengan apa yang terjadi di Humas Kantor Walikota
Jambi. Maka yang akan menjadi pertanyaan pokok penelitian ini adalah:
Bagaimana Humas Kantor Walikota Jambi melakuakan strategi media relation
dalam melaksanakan publisitas.
B. Permasalahan
Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka
yang akan menjadi Pokok Masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Humas
Kantor Walikota Jambi melakukan strategi media relation dalam melaksanakan
Publisitas? Pokok masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam beberapa
pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Apa saja masalah yang dihadapi Humas Kantor Walikota Jambi dalam proses
media relation dalam penyebarluasan informasi?
2. Bagaimanakah strategi media relation

Humas Walikota Jambi dalam

mengoptimalkan fungsi publisitas dalam menyebarkan informasi program
kerja Pemerintah Kota Jambi?
3. Dari implementasi kegiatan Humas Walikota Jambi, kemana saja informasi
kegiatan Pemeritah Kota Jambi disebarkan?

7

Sumber data : Hasil Observasi Pra Penelitian tanggal 25 Januari 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permaslahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Humas Walikota Jambi dalam
proses media relation.
2. Mengetahui strategi media relation Humas Walikota Jambi untuk
mengoptimalkan fungsi publisitas dalam penyebaran informasi program kerja
pemerintah Kota Jambi.
3. Mengetahui dari implementasi kegiatan Humas Walikota Jambi, kemana saja
informasi kegiatan Walikota Jambi disebarkan dalam rangka menciptakan
citra positif Pemerintah Daerah.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: pertama, secara umum dapat
bermanfaat untuk Humas Kantor Walikota Jambi; Kedua, dapat disumbangkan
untuk Public Relation terkait masalah perselisihan humas dan media dengan
strategi media relation Humas Kantor Walikota Jambi dalam melakukan
publisitas; Ketiga, untuk Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan potensi
mahasiswa/I dibidang menulis

dan membaca, serta menjadi referensi untuk

pembaca.
D. Kerangka Teori
1. Strategi
Ahmad S. Adnanputra pakar Humas dalam naskah workshop berjudul PR
Strategy mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana
(plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning).
Yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses
manajemen.8
Strategi merupakan simpulan taktik dalam keperluan bagaimana tujuan yang
diinginkan dapat diperoleh atau didapat, oleh sebab itu strategi biasanya terdiri
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atas dua atau satu taktik, dengan angapan yang satu lebih bagus dari yang lain,
dengan demikian strategi merupakan kumpulan taktik dengan maksud mencapai
tujuan dan sasaran dari perusahaan, institusi atau badan.9
Srategi adalah penentu tujuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan
arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai
tujuan.
2. Humas
Semakin berjalannya waktu definisi Humas pada saat ini berbeda-beda,
penggunaan istilah Humas yang semakin luas semakin mengaburkan arti yang
sebenarnya. Definisi Humas dapat diartikan berbeda sesuai dengan fungsinya.
Moore mendefinisikan Humas sebagai hubungan dengan masyarakat luas, seperti
melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi organisasi dan sebagainya yang
berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang
menyenangkan untuk dirinya sendiri. 10
Proses membina kebijaksanaan umum, menjamin pelaksanaan berbagai
kebijaksanaan dan komunikasi mengenai kebijaksanaan kepada khalayak
sehingga menghasilkan pertukaran gagasan formal secara dua arah antara sebuah
organisasi dengan khalayaknya merupakan pencerminan dari fungsi hubungan
masyarakat. Penciptaan opini publik yang menyenangkan merupakan tujuan
utama Humas. Disamping fungsi dan perannya, Humas harus dapat menjalankan
tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan yang semata-mata untuk mendukung
keberhasilan organisasi diantaranya adalah persiapan artikel pemberitaan, siaran
pers, foto dan latar belakang informasi bagi para penulis dan redaktur aktivitas
industri.11
[M]enurut definisi kamus terbitan Insitutute of Public Relation (IPR), Public
Relation adalah sebuah lembaga humas di Inggris dan Eropa, Humas adalah
keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan keseimbangan
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dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian
antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.12
Hal ini berarti bahwa humas adalah suatu rangkaian kegiatan kampanye atau
program terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan dan teratur sehingga
terdapat pengertian dan pemahaman dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain
itu pengertian humas menurut Rex. F Harlow yaitu “[F]ungsi manajemen tertentu
yang membantu membangun dan menjaga komunikasi, pemahaman bersama,
penerimaan mutual dan kerjasama antara organisasi dan publiknya”.13
Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpukan bahwa
Humas merupakan usaha-usaha yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi
dan hubungan yang baik antara suatu instansi dengan publiknya, baik internal
maupun eksternal agar memperoleh pengertian yang sama. Dalam rangka
membangun citra positif dari suatu organisasi atau instansi.
3. Humas Pemerintah
Definisi Humas pemerintah dapat dikatakan hampir sama dengan definisi
Humas pada umumnya. Humas lembaga pemerintah, yakni merupakan suatu
keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan,
program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Humas
dalam pemerintah merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan,
pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan
kepentingan orang atau golongan agar lembaga atau instansi dimana Humas itu
berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas.
Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi terciptanya pengertian dan
penghargaan yang sebaik-baiknya.14
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada
khalayak atau publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan
yang diambil oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang
harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya dan memberikan
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pengertian kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi
pemerintah dimana humas tersebut berada dan berfungsi. Jadi pada dasarnya
tugas Humas pemerintah adalah:
a. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang
kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta
memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa informasi yang
diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif.
b. Memberi bantuan kepada media berita (news media) berupa bahan-bahan
informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan
pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acaraacara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi
penting bagi media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat
dibutuhkan.
c. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang
telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak luar negeri.
d. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah selanjutnya
menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback.15
Dari fungsi di atas, maka jelas bahwa Humas pemerintah meliputi kegiatan
mempelajari hasrat, kehendak dan aspirasi publik serta memberikan nasihat
tentang apa yang yang diinginkan oleh publik dan petugas pemerintah. Humas
dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
1) Pejabat harus mempunyai informasi yang lengkap tentang organisasi.
2) Pucuk pimpinan operasional harus bertanggung jawab tentang kehumasan.
3) Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh
pejabat Humas.
4) Harus ada sistem accountability terhadap performace pejabat Humas.
Kehumasan harus lebih banyak memikirkan objektivitas jangka panjang
daripada objektivitas jangka pendek.16
Humas Pemerintah harus melakukan pemerataan informasi mengenai
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kebijakan pemerintah dan fasilitasi layanan informasi, dalam upaya
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program-program
pemerintah yang telah, sedang dan yang akan dilakukan. Humas harus mampu
menjadi communication facilitator, sehingga bisa menjawab tantangan di era
keterbukaan informasi ini, dimana informasi bukan milik pribadi lagi.
Informasi sudah menjadi kebutuhan dan milik bersama. Secara fungsional
personil Humas harus mempunyai posisi yang strategis, dimana personil
Humas dapat direct ke pimpinan lembaga, mendengarkan langsung keluhan
masyarakat, dan mempunyai jaringan yang kuat dengan media massa. Sikap
membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, termasuk membuka dialog,
melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan
Humas merupakan kata kunci dari hubungan dua arah ini adalah informasi dan
komunikasi.
Mengenai kedudukan Humas dalam instansi pemerintahan maupun swasta,
sebagai mana dijelaskan oleh Rachmadi dikutip dari cutlip dan center, dalam
bukunya effective Public Speaking mengatkan bahwa idealnya Humas itu
dimasukan ke dalam staf inti langsung berada di bawah pimpinan (decision
makers), atau top managers, supaya lebih mampu menjalankan tugasnya. Dengan
posisi itu ia dapat mengetahui secara langsung latar belakang dari suatu keputusan
yang diambil oleh pimpinan lembaga, sehingga ia langsung mendapatkan bahan
informasi untuk disampaikan kepada publik yang bersangkutan.17
Melalui unit atau program kerja Humas tersebut, pemerintah dapat
melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai
kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam
melaksanakan kewajiban atau tugas dinas pemerintahan. Menurut John D.Millet
dalam bukunya managemen in public service the quest for effective performance,
yang artinya peran-peran Humas di instansi atau lembaga kepemerintahan terdapat
beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya yaitu:
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a) Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang
terdapat dalam masyarakat.
b) Kagiatan untuk memberikan nasihat atau sumbangan saran dalam
menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga
pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya.
c) Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan
antara publik dengan para pejabat pemerintahan.
d) Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah
diupayakan

oleh

suatu

lembaga/instansi

pemerintahan

yang

bersangkutan.18
Kewajiban Humas adalah bertindak sebagai komunikator (narasumber)
untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program perizinan, memiliki
kemampuan membangun citra yang positif (good relationship), konsep kerja yang
terencana (work program Concepti), hingga mampu menciptakan citra baik bagi
lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif.
4. Media Relations
Istilah press relations masih banyak dipergunakan sampai saat ini, termasuk
untuk menggambarkan hubungan media penyiaran atau media online. Tetapi
dengan mengingat perkembangan media massa dan juga praktik Public Relation
istilah yang paling tepat dipergunakan ialah media relations atau hubungan media.
Karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Humas tentunya menggunakan
media massa, bukan hanya menggunakan media cetak. Media elektronik pun
dapat membangun citra positif organisasi.19
Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar
manusia, menurut Mc.Luhan definisi media massa adalah perpanjangan alat indra
kita. Dengan media masa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau
tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk
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menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk,
mempertahankan dan mendefinisikan citra.20
Hubungan media adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran
yang maksimum atau suatu pesan atau informasi Humas dalam rangka
menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi
perusahaan yang bersangkutan. Jadi, apa yang menjadi tujuan humas juga menjadi
tujuan hubungan media. Bahkan bisa dikatakan hubungan media menjadi faktor
penentu utama hidup dan matinya Humas.21
Uraian tersebut mengarah ke sisi manfaat dari strategi media relations
adalah untuk publisitas, yang merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan
suatu pesan atau informasi yang berasal dari Humas agar khalayak yang menjadi
stakeholder dari organisasi mendapatkan pengatahuan tentang segala kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Hubungan
ini bukan hanya dengan media cetak melainkan juga dengan media massa lainya.
Hal ini penting karena akan menopang keberhasilan program, dan efisien karena
tidak memerlukan banyak daya dan dana untuk menginformasikan program yang
hendak dijalankan dengan menggunakan teknik publisitas.
Strategi Media relations sangat berkaitan dengan media komunikasi. Media
komunikasi ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien
dalam berkomunikasi kepada publik. Di sisi lain, media relations itu pada
dasarnya merupakan pemberian informasi atau memberikan tanggapan pada
media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Karena berhubungan dengan
itulah, maka ada yang menyebutkan bahwa media relations itu merupakan fungsi
khusus di dalam satu kegiatan atau program Public Relation. Media relations
dapat diartikan merupakan bagian dari Public Relation eksternal yang membina
dan mengembangkan hubungan baik dengan madia massa sebagai sarana
komunikasi antara organisasi dan publik-publiknya untuk mencapai tujuan
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organisasi.22
Secara sederhana, bila digambarkan arus komunikasi dalam praktik media
relations itu akan muncul sebagai berikut :

Media

Organisasi

----------

Publik

Gambar: Arus Komunikasi Dalam Media Relations
Gambar tersebut menunjukan, sebuah organisasi menyampaikan informasi,
gagasan atau citra melalui media massa kepada publik. Sedangkan publik, bisa
menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan atau informasi melalui media masa
kepada organisasi.23
Tujuan dari kegiatan Public Relation merupakan penjabaran dari tujuan
yang hendak dicapai organisasi, sehingga tujuan media relations pun akan terkait
dengan tujuan organisasi itu. Dari berbagai penjelasan di atas kesimpulan tujuan
dari pelaksanaan program media relations dalam organisasi adalah dapat
mengubah sikap dari anti menjadi netral dan dari netral menjadi mendukung
tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Terdapat beberapa kegiatan
media relation yang dapat dilakukan oleh Public Relation untuk menjalin
hubungan baik dengan media khususnya wartawan, diantaranya seperti kegiatan
perss conference, media gathering, press tour

dan berbagai kegiatan yang

mempererat hubungan antar media. Dalam hal upaya untuk membina hubungan
media, public relations akan melakukan berbagai kegiatan
hubungan dengan media, yaitu:
a. press release atau siaran pers
b. konferensi pers atau jumpa pers
22
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yang memiliki

c. pers briefing, kunjungan pers,
d. resepsi pers,
e. peliputan kegiatan dan,
f. wawancara pers.24
Humas dapat melakukan strategi media relation tersebut dalam menjalin
hubungan yang baik dengan media.
5. Publisitas
Publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk
mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu dari organisasi
dan perorangan tanpa pembayaran tertentu pada media. Sehingga dengan
melakukan publisitas informasi dengan cepat akan sampai ke khalayak ramai
untuk dapat mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi atau instansi.25
Jefkins memberikan pengertian yang sangat sederhana tentang publisitas ini
sebagai dampak dari diketahuinya suatu informasi. Selain pengertian ini, Jefkins
memberikan definisi yang lebih lengkap tentang publisitas, yaitu sebagai sesuatu
yang bisa dicari atau direkayasa. Karena secara definitive, publisitas merupakan
hasil, akibat atau dampak dari diumumkannya suatu informasi.
Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa publisitas adalah:
a. Informasi berasal dari luar media,
b. Pesan yang tidak terkontrol dalam penempatan pesan di media karena
sumber pesan (komunikator) tidak membayar pada intitusi media yang
memuat berita yang dikirim oleh sumber berita,
c. Suatu pesan yang dapat direkayasa,
d. Suatu hasil, akibat, atau dampak dari diumumkannya suatu informasi.
Lesly mempertegas pendapat ini dengan mengatakan bahwa publisitas
adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan
tertentu dengan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya
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adalah untuk kepentingan organisasi maupun perorangan tanpa pembayaran pada
media.26
Tapi ada juga yang merumuskan publisitas sebagai salah satu teknik yang
biasa digunakan dalam program atau kegiatan Public Relation. Teknik ini
memungkinkan pengkomunikasian informasi kepada publik melalui media massa
tanpa perlu mengeluarkan biaya. Inilah yang membedakan antara publisitas
dengan iklan. Sebagai sebuah teknik, publisitas dapat dikategorikan menjadi tiga
kelompok kegiatan :
1) Kegiatan Public Relation yang berkesinambungan
2) Kegiatan jangka pendek yang direncanakan sebelumnya
3) Kegiatan jangka pendek untuk peristiwa yang tidak terduga atau biasa
dinamakan juga dengan manajemen krisis.
Pada masing-masing penegelompokan di atas, ada kegiatan-kegiatan yang
biasa dilakukan. Dalam kegiatan Public Relation berkesinambungan, publisitas itu
bisa berkaitan dengan :
a) Keterlibatan organisasi dalam komunitas lokal
b) keterlibatan organisasi pada komunitas industri
c) penerbitan bulletin, majalah atau Koran perusahaan
d) Media relations
e) Foto dan media kit
f) Hubungan dengan pemegang saham, pemilik dan komunitas finansial
Sedangkan yang termasuk ke dalam kegiatan jangka pendek yang
terencana adalah: Siaran pers, Konferensi pers, Penyelenggaraan kegiatan,
acara peringatan atau upacara pembukaan, Pengumuman, Seminar untuk
pers, dan hasil penelitian pasar.27
Apa yang telah diuraikan di atas menunjukan begitu banyak hal yang dapat
dijadikan

meteri

publisitas.

Apalagi

organisasi

tersebut

secara

kreatif

menyelenggarakan kegiatan inovatif dan bisa menarik perhatian banyak orang
sehingga peristiwa itu dapat menarik perhatian media massa. bahkan bisa jadi
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akan menjadi bahan percakapan dimana- mana, sehingga nilai publisitasnya
makin meninggi. Oleh karena itu, meski publisitas merupakan salah satu teknik
dalam Public Relation namun hal ini bukan pekerjaan teknis semata melainkan
sebuah karya yang kreatif.
E. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Kajian terhadap strategi media relation Humas Walikota Jambi dalam
mengoptimalkan publisitas akan menggunakan penelitian lapangan (field
research).28 Yaitu mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan Kantor
Walikota Jambi, dan interaksi lingkungan di Kantor Walikota Jambi. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan
perhitungan, melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan
dalam bentuk kalimat atau kata-kata.29
2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting Penelitian mengambil lokasi di Kantor Walikota Jambi, khususnya
di Bagian Humas dalam melaksanakan program media relations. Informan yang
akan diminta keterangannya dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Bagian
Humas dan wartawan yang mempunyai kerjasama dengan Humas Kantor
Walikota Jambi. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlihat aktif,
dan berkepentingan dengan aktifitas yang akan diteliti, serta memberikan waktu
untuk memberikan informasi secara benar.30
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi dua jenis data
yaitu data primer, sebagai data utama penelitian dan juga data sekunder, sebagai
pendukung penelitian.
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang
diperoleh langsung dari narasumber atau informan yaitu Kepala Bagian Humas
dan Wartawan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang
relevan dan sebenarnya di lapangan.31 Data yang diperlukan dalam penelitian ini
diperoleh langsung dari informasi orang perorang yang telah dinilai mampu
menjadi informan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi
di bagian analisa media dan pendapat umum karena bagian ini yang menangani
bentuk-bentuk dari media relations dan berbagai pendapat umum serta data dari
hasil wawancara dengan Kepala Humas dan Wartawan yang memiliki kerjasama
dengan Humas Kantor Walikota Jambi karena dianggap sebagai yang lebih
mengetahui seputar kegiatan. Dalam hal ini data yang diinginkan adalah strategi
media relation Humas Walikota Jambi dalam mengoptimalkan publisitas.
b. Data Sekunder
Menurut Rosady Ruslan, data sekunder adalah data yang diperoleh dalam
bentuk data yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan
diberbagai organisasi atau perusahaan.32Data sekunder yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Sejarah, dan geografis Humas dan Pemeintah Kota Jambi
b) Visi Misi, Kantor Walikota Jambi dan Humas
c) Tujuan, tugas pokok dan fungsi Humas Kantor Walikota Jambi
d) Struktur organisasi Humas Kantor Walikota Jambi
e) Dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian.
Sumber data merupakan bahan pokok yang dapat diolah dan dianalisa untuk
menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Sumber data bersifat umum
yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Sumber data dalam penelitian
adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.33
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Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian, untuk penelitian
kualitatif tentu sumber data yang digunakan adalah manusia, peristiwa,
dokumentasi, data-data tersebut adalah yang ada kaitannya dengan strategi media
relation Humas Walikota Jambi dalam mengoptimalkan publisitas. Sumber data
dalam penelitian ini terdiri dari manusia, peristiwa, dan dokumentasi yang
terdapat di Kantor Walikota Jambi.
Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun perbuatan orang yang
bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data peristiwa berupa suasana
yang bergerak ataupun diam, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data
tersebut merupakan objek yang akan di observasi. Sumber data dokumenter atau
berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan langsung dengan
masalah yang diteliti.
4. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga teknik yang
dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat dipertanggung
jawabkan, yaitu:
a. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan, pencatatan secara sistematik dari kejadian-kejadian, perilaku, objekobjek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 34
Dalam penelitian ini proses observasi akan dilakukan di Bagian Humas
Kantor Walikota Jambi. Observasi sendiri akan dilaksanakan di bagian analisa
media dan pendapat umum karena bagian ini yang menangani bentuk-bentuk dari
media relations dan berbagai pendapat umum. Bagian analisa media dan pendapat
umum juga merupakan tempat dimana wartawan sering datang dan duduk
bersama untuk berdiskusi dengan humas. Data hasil dari observasi tersebut
nantinya akan diidentifikasi dan diselaraskan dengan data-data lainya.
Pengamatan dipergunakan untuk memperoleh data mengenai strategi media
relations yang dilakukan, kendala yang terjadi serta upaya penyelesaian masalah
34
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tersebut, sehingga dapat diketahui secara empiris fenomena apa yang terjadi
dalam kaitannya dengan persoalan yang dikaji.
b. Wawancara
Wawancara yaitu komunikasi langsung peneliti dengan subjek atau sampel
yang bertujuan memperoleh informasi.35 Wawancara yang dilakukan adalah
wawancara mendalam, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan
melalui cara lisan ataupun tatap muka antara peneliti dengan sumber data
manusia.36 Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan telah disiapkan terlebih
dahulu sesuai dengan penggalian data yang diperlukan dan kepada siapa
wawancara tersebut dilakukan. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk
mengetahui secara mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan
persoalan yang sedang diteliti kepada pihak-pihak yang dapat dianggap dapat
memberikan informasi secara utuh tentang persoalan yang akan diuji.
Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan
pihak-pihak yang berkaitan. Wawancara menggunakan interview guide sebagai
panduanya. Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah Kepala
Humas karena dianggap sebagai yang lebih mengetahui seputar kegiatan media
relations yang dilaksanakan pada kantor tersebut, Kepala sub bagian analisa
media dan pendapat umum karena merupakan bagian yang lebih sering
menangani kegiatan dengan media serta Staff Humas yang akan membantu
peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar tema penelitian dan
beberapa Wartawan yang bekerjasama dengan Humas Walikota Jambi. Data hasil
dari wawancara tersebut nantinya akan diselaraskan dengan data yang lain
sehingga dapat dianalisis dengan metode analisis data.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengambilan data
yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.37Dokumentasi adalah metode yang
dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontek dengan pelaku atau sebagai
35
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partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa sejarah masa lalu. 38 Dokumentasi
bisa berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, peraturan,
kebijakan). Gambar (foto, gambar hidup, sketsa), karya (gambar, patung dan
film). Dokumentasi merupakan studi pelengkap dari observasi dan wawancara.39
Penelitian ini juga memerlukan sumber tertulis lainya yang sesuai atau
berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat mendukung data-data yang
diperlukan dalam penelitian. Hasil dokumentasi berupa hasil press release, data
hasil wawancara, foto dukumentasi yang diperoleh dari bagian Humas Kantor
Walikota Jambi nantinya akan mendukung data dan menambah validitas dari datadata yang dihasilkan.
5.

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu

proses. Sesuai model yang diberikan Huber dan Wiles “[P]roses analisis akan
berlangsung dari pengumpulan data reduksi data, penyampaian data, kesimpulan
dan verifikasi data”.40 Setelah data terkumpul maka dilakukan suatu analisis
melalui data kualitatif dengan menggunakan analisis sebagai berikut:
a Reduksi Data
Menurut Miles dan Hiberman, mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.41
b Penyajian Data
Penyajian data bisa berupa narasi pengungkapan secara tertulis agar alur
kronologis peristiwa dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik
peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori, flowchart dan
38

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2010), 221.
39
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R&D (Bandung: Alvabeta, 2013), 82.
40
Burhan Bungin, Analisis data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), 68-69.
41
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alvabeta, 2013), 92.

sejenisnya. Namun sering digunakan untuk menyajikan data dalam metode
penelitian ini adalah teks bersifat naratif.42
c Penarikan Kesimpulan
Verification merupakan langkah ketiga analisis data yang berupa penarikan
kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penarikan
kesimpulan awal yang dikemukakan dalam tahap awal, didukung oleh data-data
yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.43
Maka dalam hal ini peneliti menggunakan analisis verifikasi agar dapat
menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan, sehingga temuan awal yang
sebelumnya masih bersifat sementara akan lebih jelas gambaran masalah yang
telah diteliti.
F. Keabsahan Data
Menurut Sugiono, dalam bukunya memahami Penelitian Kualitatif, data
yang sudah diperoleh selama penelitian, harus dicek keabsahannya dengan cara:
1. Perpanjangan waktu di lapangan
Perpanjangan waktu dilapangan berarti peneliti kembali ke lapangan,
melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang sudah ditemui
maupun yang baru.44 Hasil pengumpulan data sering dirasa kurang sempurna
karena itu perlu
ditambah waktunya di lapangan. Namun sering terjadi setelah penambahan
waktu penelitian justru semakin dirasa masih banyak informasi yang belum
diketahui untuk itu peneliti harus berani memutuskan kapan harus berhenti
mengumpulkan data, bila tidak maka waktu yang lain akan habis dengan
penelitian tersebut. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
42

Ibid., 95.
Ibid., 99.
44
Ibid., 122.
43

2. Triangulasi
Menurut sugiono, triangulasi diartikan pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda.
c. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat nara sumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian
kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda.45
3. Menggunakan Bahan Referensi
Menurut Sugiono, referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan
data yang telah ditemukan oleh peneliti.
4.

Teman Sejawat
Menurut Arifullah, langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti

akan melakukan penelitian dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari peneliti
atau informen, melalui cara tersebut peneliti mengharapkan pendapat sumbangan,
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masukan, dan saran yang berharga dan konstruktif dalam meninjau keabsahan
data.46
G. Studi Relevan
Bagi Public Relation, membangun reputasi di era digital saat ini merupakan
tantangan yang harus dihadapi, karena arus informasi tersaji dengan cepat. Publik
bisa mendapatkan berita terkini tanpa harus menyalakan layar televisi. Hanya
dengan mengakses media sosial melalui gadget masing-masing berita aktual dapat
diakses dengan cepat. Public Relations haruslah sadar bahwa media memiliki
peran penting dalam kegiatan publikasi. Sehingga penting bagi Public Relation
untuk menjalin media relations. Reputasi instansi tidak terlepas dari hubungan
baik yang dilakukan oleh Humas dengan media.
Mengenai media relation, tidak mudah bagi Humas untuk menjalin
hubungan baik dengan media, sehingga Humas harus memiliki strategi media
relation. Fandi Setiawan, meneliti mengenai

Strategi Media Relation yang

dilakukan oleh Humas Polda Jatim dalam menjalin hubungan baik dengan media
Massa. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan Humas menjalankan
fungsinya melalui pengelolaan, penyampaian pemberitaan, dan kemitraan dengan
media massa dalam membentuk opini positif masyaraka. Strategi media relation
yang dilakukan melului beberapa kegiatan seperti press release, konferensi pers,
kerjasama dengan media elektronik dan media cetak.47 Dengan demikian, apabila
Humas tidak menjalankan strategi media relation dengan baik maka akan
menghambat kinerja Humas dalam melakukan publisitas.
Berdasarkan

penelitian,

setiap

instansi

memerlukan

media

untuk

mempublikasikan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan citra positif.
Dengan menjalin hubungan baik sepeti yang dilakukan humas Polda Jatim, maka
akan meningkatkan citra Kapolda dan kepercayaan Publik terhadap intansi
tersebut.
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Karya Nur‟Adiatma yang meneliti, bagaimana Humas IAIN STS Jambi
dalam memberikan informasi melalui media. Fokus pembahasan pada penyebaran
informasi baik promosi, pengumuman, jadwal dan lainnya yang dilakukan Humas
IAIN STS Jambi melalui media pers/media. Adapun yang menjadi pokok masalah
menegnai kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh IAIN STS Jambi
kurang dipublikasikan sehingga kegiatan-kegiatan IAIN STS Jambi kurang
terexspos. Humas hanya melakukan kerjasama dengan beberapa media eletronik
dan cetak yang sudah terkenal sehingga informasi yang disampaikan bisa tersebar
luas.48 Dengan demikian dari penelitian ini terlihat bahwa kegiatan media relation
tidak hanya dilakukan di Instansi pemerintahan saja namun juga dilakukan di
Perguruan Tinggi.
Penelitian Dunia Restu Permata Ayu, skripsi

yang membahas aktifitas

media relation dalam memaksimalkan pemberitaan program corporate social
responsibility PT Pertamina. Humas PT Pertamina telah melakukan berbagai
inovasi dalam berbagai aktivitas media relation untuk memaksimalkan
pemberitaan mengenai CSR. Kesimpulan penelitian ini Humas memberikan press
release untuk membantu mengemas berita.49 Dengan melakukan media relation
kegiatan CSR yang dilaksanakan dapat dipublikasikan.
Selain itu penelitian Ridho Aditrianto yang membahas strategi media
relation Humas Kabupaten Grobong Dalam Melaksanakan Publisitas. penelitian
ini dengan studi deskriptif kualitatif tentang strategi media relation Humas
pemerintah dalam melaksanakan publisitas di bagian humas dan protokol.
Penelitian ini menyimpulkan Humas dalam melakukan publisitas tercakup dalam
3 peran yaitu peran sebagai Humas, sebagai media relation dan sebagai publikasi
informasi dan publisitas.50 Dengan demikian, Public relation menjalin media
relation dapat meningkatkan citra positif Pemerintah.
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Sebagai mana terlihat dari studi relevan ini bahwa sudah ada beberapa karya
yang membahas hubungan dengan media atau media relation. Penelitian Fandi
Setiawan yang dilaksanakan di Humas Polda, Nur‟Adiatman dilaksanakan di
Perguruan Tinggi, Dunia Restu Permata Ayu berfokus pada kegiatan CSR, dan
Ridho Aditrianto di Humas Pemerintah. Penelitian ini akan menyempurnakan dari
penelitian sebelumnya karena dari beberapa penelitian sebelumnya membahas
media relation elektronik dan media cetak, sedangkan pada penelitian ini juga
membahas strategi media relation dengan media online, sesuai dengan kemajuan
teknologi saat ini publik lebih banyak mendapatkan informasi dari media online
karena proses produksinya lebih cepat dan memudahkan publik untuk
membacanya. Selain itu penelitian ini mengambil studi di Kantor Walikota Jambi.

BAB II
PROFIL HUMAS KANTOR WALIKOTA JAMBI
A. Sejarah Pemerintah Kota Jambi dan Bagian Humas
Kota Jambi mulai mempunyai pemerintahan melalui Ketetapan Gubernur
Sumatera No. 103 tahun 1946, tertanggal 17 mei 1946 dengan sebutan Kota Besar
Jambi dengan Walikota pertamanya adalah Makalam. Pada Undang-Undang No.
10 tahun 1948 nama pemerintah Kota tersebut diganti menjadi Kota Praja,
kemudian diubah menjadi Kota Madya melalui Undang-Undang No. 18 tahun
1965. Pada tahun 1999 sampai saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun
1999, nama pemerintah Kota Madya ditetapkan menjadi Pemerintah Kota. Hari
jadi Pemerintah Kota Jambi mengacu pada peraturan Daerah Kota Jambi No. 16
tahun 1985, disahkan melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
No. 156 tahun 1986, yaitu tanggal 17 Mei 1946 dengan selogan “Tanah Pilih
Pusako Betuah”. Semejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah, tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah yang
mengatur bahwa Walikota sebagai Kepala Daerah harus didampingi oleh Wakil
Walikota.51
Tanah Pilih Pusako Betuah mengandung pengertian bahwa Kota Jambi
berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat
pemerintahan Kerajaan Melayu, mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat
berharga, dijaga dan dipelihara untuk

diwariskan kepada anak cucu.

Menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Jambi yang rukun, damai, aman,
makmur dan sejahtera lahir batin karena memakai pola hidup gotong-royong.
Secara filisofis Tanah Pilih Pusako Batuah mengandung pengertian bahwa Kota
Jambi sebagai pusat Pemerintah Kota dan Ibukota Provinsi Jambi merupakan
pusat kegiatan sosialisasi ekonomi dan kebudayaan. Jiwa masyarakat Kota Jambi
merupakan duta kesatuan individu, keluarga, kelompok serta secara institusional
yang lebih luas. Masyarakat Kota Jambi berpegang teguh dan terikat pada nilai51
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nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.52
[K]ota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang mana wilayahnya
dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan,
Barat maupun Timur, Luas Kota Jambi 205,38 Km. Kota Jambi terdiri dari 11
(sebelas) Kecamatan dan terdiri dari 62 (Enam Puluh Dua) Kelurahan yang di
pimpin oleh Walikota Jambi Syarif Fasha dan Wakil Walikota Jambi Abdullah
Sani periode 2013 sampai 2018.53
[B]agian hubungan masyarakat Kota Jambi sudah ada dari dibentuknya
peraturan Daerah Kota Jambi tentang pembentukan organisasi sekertariat
Daerah Kota Jambi. berdasarkan peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 tahun
2014 yang merupakan perubahan atas peraturan Daerah Kota Jambi No. 8
tahun 2008 tentang pembentukan organisasi sekertariat Daerah Kota Jambi,
mengatur bahwa bagian hubungan masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga
sub bagian, yaitu subbagian peliputan, subbagian data dan informasi dan
subbagian Protokol. Pada tahun 2016 berdasarkan peraturan Walikota Jambi
No. 34 tahun 2016 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja pada sekertariat Kota Jambi berubah, karena melihat intensitas pimpinan
yaitu Walikota Jambi sangat padat maka diusulkan struktur organisasi Humas
yang awalnya bagian Humas dan protokol akhirnya berdiri sendiri, menjadi
bagian Hubungan masyarakat sekretariat Kota Jambi dengan dibantu tiga
subbagian yaitu subbagian peliputan dan dokumentasi, subbagian kerjasama
pers dan subbagian data dan informasi. Sedangkan bagian protokol berdiri
sendiri. 54
Dari tahun 2015 kepala bagian Humas sekretaraiat Kota Jambi dipimpin
oleh Abu Bakar. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi
dalam melaksanakan tugas, dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Jambi, serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Bagian Tugas Sub Bagian Serta
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi.
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Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi berkedudukan
sebagai unsur pembantu Sekretaris Daerah, melalui Asisten Pemerintahan, dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam urusan peliputan data dan informasi
kehumasan pemerintah daerah. Selain itu, Bagian Humas juga memiliki tugas
pokok dan fungsi untuk menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang
hubungan masyarakat. Dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian
Hubungan Masyarakat berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan (Asisten
I).55
B. Letak Geografis Kota Jambi
Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103o30‟1,67”Bujur
Timur sampai 103o40‟0,22” Bujur Timur, 01o30‟2,98” Lintang Selatan sampai
01o40‟1,07” Lintang Selatan. Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan
terdiri atas daratan dengan Luas 20,538 ha atau 205,38 Km2. Topografi wilayah
Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar, bergelombang dan sedikit curam
dengan Luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut :
1. Datar

= 11.326 ha

2. Bergelombang

= 8.081 ha

3. Curam

= 41 ha

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10-60 m dari
permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan
Pasar jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian1-10 meter dari
Permukaan Laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Timur, dan
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Kota Baru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan
laut.56
Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Curah Hujan di Kota
Jambi selama Tahun 2018 beragam antara 70,1 mm sampai 209 mm dengan
jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin
ditiap bulan hampir merata antara 11 knots hingga 25 knots, sedangkan rata-rata
kelembaban udara berkisar 98 % - 100 %. Selama Tahun 2018 rata-rata suhu di
Kota Jambi berkisar antara 26,8 oC sampai 27,8 oC dengan suhu maksimum 34,6
o

C yang terjadi pada bulan Maret dan Agustus dan suhu minimum 21,2 oC terjadi

pada bulan Mei.
Kota Jambi secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Kota Jambi mempunyai luas sekitar
0,38% dari luas Provinsi Jambi, yaitu 205, 38 km.57 Berikut peta wailaya Kota
Jambi:

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Jambi
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C. Visi Dan Misi Kota Jambi
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) kota Jambi Tahun 2013-2018, memuat Visi dan Misi Kota Jambi,
sebagai berikut :
1. Visi
Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis
Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam 5 Misi yang
menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu
1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan
lingkungan
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju
kemandirian daerah
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan
berdaya saing
4. Mewujudkan

pemerintahan

yang

profesional

dan

bersih

(clean

governance)
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyaman masyarakat
dalam bingkai kearifan lokal.58
Dari visi dan misi pemerintah Kota Jambi di atas Humas dalam membantu
mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi juga memiliki Visi Dan Misi
Humas Setda Kota Jambi yaitu:
1. Visi
Terwujudnya Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi
Sebagai

58

Sumber

Utama

Arus

Informasi

Kegiatan

Dokumen Dinamika Pembangunan Kota Jambi (tahun 2018), 10.

Pemerintahan

Dan

Pembangunan, Serta Mewujudkan Sistem Informasi Dan Komunikasi

Yang

Efektif.

2.

Misi

a. Mewujudkan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota
Jambi sebagai ujung tombak penyediaan data dan informasi kegiatan
pemerintah dan informasi pembangunan yang proporsional, efektif dan
dapat diandalkan (reliable).
b. Mewujudkan sarana dan prasarana publikasi kegiatan pemerintahan dan
sarana informasi publik mengenai pembangunan Kota Jambi secara tepat
sasaran dan efektif.
c. Peningkatan efektifitas kinerja Kepala Daerah beserta aparatur
pemerintahan daerah Kota Jambi, serta peningkatan efektifitas kerjasama
antar pemerintah, lembaga, serta pihak eksternal lainnya.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kehumasan yang berdaya
saing dan berdaya guna.59
D. Tujuan Dan Sasaran Humas
Tujuan
1. Terciptanya tata laksana kehumasan yang baik, dinamis, berimbang dan
proporsional.
2. Terciptanya database dan informasi kehumasan Pemerintah Kota Jambi
yang dapat diandalkan (reliable).
3. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan adminsitrasi kehumasan,
peliputan dan publikasi dokumentasi serta publikasi dan kerjasama pers
pemerintahan Kota Jambi.
4. Terciptanya sistem pelayanan informasi kehumasan, peliputan dan
dokumentasi serta publikasi dan kerjasama pers dalam pemerintah yang
unggul di Kota Jambi.
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5. Terciptanya sistem kerja yang mendukung efektifitas kinerja Kepala
Daerah beserta aparatur pemerintahan daerah Kota Jambi, serta
peningkatan efektifitas kerjasama antar pemerintah, lembaga, serta pihak
eksternal lainnya.
Sasaran
1. Peningkatan standar tata laksana kehumasan pemerintah untuk
menunjang kinerja Pemerintah Kota Jambi.
2. Menciptakan sistem database data dan informasi kehumasan pemerintah
Kota Jambi yang dapat diandalkan.
3. Menciptakan system pengelola adminsitrasi kehumasan, publikasi dan
dokumentasi serta publikasi dan kerjasama pers pemerintahan Kota
Jambi yang efektif dan berdaya guna.
4. Menciptakan standar sistem pelayanan informasi kehumasan, peliputan
dan dokumentasi serta publikasi dan kerjasama pers pemerintah Kota
Jambi.
5. Menciptakan tata laksana dan sistem kerja untuk mendukung efektifitas
kinerja Kepala Daerah beserta aparatur pemerintahan daerah Kota Jambi,
serta meningkatkan tata kelola system kerjasama antar pemerintah,
lembaga, serta pihak eksternal lainnya. 60
Tujuan dan sasaran Humas di atas dalam rangka menciptakan, memeilhara
dan meningkatkan citra yang baik untuk Pemerintah Kota Jambi, serta
memeperbaiki jika citra Pemerintah menurun di masyarakat.
E. Struktur organisasi humas Sekda Kota Jambi
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, maka sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Struktur Organisasi
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yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 14 (empat belas)
Lembaga Teknis Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62
(enam puluh dua) Kelurahan
Dalam melaksanakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh
satu orang Kepala Bagian yaitu Abu Bakar, SH. Kepala bagian hubungan
masyarakat

mempunyai

tugas

menyiapkan

perumusan

kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya di bidang hubungan masyarakat. Dengan dibantu oleh 3 orang
Kepala Sub Bagian dengan Jumlah pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Jambi sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari:
1. Menurut Pangkat
a) 1 Orang Pembina

(IV/a)

b) 3 Orang Penata

(III/c)

c) 3 Orang Penata Muda Tk. I

(III/b)

d) 4 Orang Pengatur

(II/c)

e) 2 Orang Pengatur Muda Tk.I

(II/b)

f) 7 Orang PPPK
2. Menurut Pendidikan
g) 1 Orang berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2)
h) 9 Orang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1)
i) 10 Orang berpendidikan SLTA
3. Menurut Eselonering
j) 1 Orang Eselon III.a
k) 3 Orang Eselon IV.a
l) 19 Orang Jabatan Fungsional Umum.

Berikut subbagian dan anggotanya:
1. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh Maryani, ST
dengan anggota sebagai berikut:
a) Jupri, S.FILM
b) Riansyah Yunar, S.Sn
c) Sutjipto
d) Admala Dewi
2. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi dipimpin oleh Hendra saputra,
SE, MM dengan anggota sebagai berikut:
a) Seproki Gusri, SE
b) Safrin Saputra, SH
c) Dwi Agustian Leozardo, S.Kom
d) Firdaus
e) Ahmad Fauzan
f) Adi Sulistio
g) Wahyu Hariyadi
h) M. Adun
i) Dery Ardiansyah
3. Sub Bagian Publikasi dan Kerjasama Pers dipimpin oleh Franata
Anggia, S.Kom dengan anggota sebagai berikut:
a) Juairiah
b) Dedi Aprianto Wijaya
c) Parjimun
d) Auddila Pardova, S.Pi

Berikut Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kota Jambi:

Sekretaris Daerah

Asisten
Pemerintahan

Kepala Bagian
Pemerintahan

Kepala Bagian
Hubungan
Masyarakat :
Abu Bakar, SH

Kasubbag Peliputan
dan Dokumentasi
Pemimpin :
1. Hendra saputra, SE,
MM
Anggota :
1. Seproki Gusri, SE
2. Safrin Saputra, SH
3. Dwi Agustian
4. Leozardo, S.Kom
5. Firdaus
6. Ahmad Fauzan
7. Adi Sulistio
8. Wahyu Hariyadi
9. M. Adun
10. Dery Ardiansyah

Kepala
Bagian
Hukum dan
Perundangundangan

Kasubbag
Pengolahan Data dan
Informasi
Pemimpin :
1. Maryani, ST
Anggota :
1. Jupri, S.FILM
2. Riansyah Yunar,
S.Sn
3. Sutjipto
4. Admala Dewi

Kepala Bagian
Kerja sama

Kasubbag
Publikasi dan
Kerjasama
Pers
Pemimpin :
1. Franata
Anggia S.Kom
Anggota :
1. Juairiah
2. Dedi
Aprianto
Wijaya
3. Parjimun
4. Auddila
Pardova, S.Pi

Sumbe: Dokumen Struktur organisasi Humas Kantor Walikota Jambi
F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Jambi Tahun 2013–2018 adalah :
a. Pemantapan peran dan fungsi Kota,

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta,
c. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan,
d. Peningkatan Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya,
e. Pengembangan

kewirausahaan

dan

penyediaan

ruang

yang

refresentatif untuk kegiatan pedagangan dan jasa,
f. Peningkatan mutu dan akses Pendidikan,
g. Peningkatan mutu dan akses kesehatan,
h. Peningkatan toleransi antar umat beragama,
i. Penigkatan Penyerapan tenaga kerja,
j. Penurunan angka kelahiran,
k. Peningkatan Peran perempuan di pemerintahan,
l. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik,
m. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,
n. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS,
o. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
kegiatan pemuda, seni budaya dan olah raga,
p. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata,
q. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota ditujukan
untuk mendorong.61
Strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Jambi ini dalam penerapannya terdapat peran Humas dalam proses publikasi
dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Humas
memberikan informasi mengenai proses pembangunan Kota Jambi kepada
masyarakar. Sehingga masyarakat akan menegtahui kemajuan dari Kota Jambi.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan Pembangunan merupakan langkah-langkah konkrit untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang dijalankan guna
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pencapaian visi.62 Arah kebijakan pembangunan Kota Jambi adalah sebagai
berikut :
Misi 1 :

Membangun infrastruktur Perkotaan yang Merata dan
Berwawasan Lingkungan.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah
Kebijakan

1

2

3

Meningkatkan

1.Terbangun dan

4
Meningkatkan

dan

terpeliharanya

kualitas

mewujudkan

secara

cakupan

Permbanguna

infrastruktur

pelayanan

n Infrastruktur

jalan, drainase,

infrastruktur

Perkotaan

prasarana dasar

dasar

yang

lingkungan

berkualitas

perkotaan

merata

dan

2.Terbangunnya
jaringan
penerangan
dan air bersih
sampai tingkat
kelurahan
secara

kan

Sarana

dan Prasarana

62

peran

dan

fungsi kota

merata

dan berkualitas
Mengembang

 Pemantapan

 Peningkatan
peran

serta

3.Terbangun dan

masyarakat

Meningkatkan

terpeliharanya

dan swasta

dan

sarana

Arsip Pada tanggal 8 Oktober 2018

dan

saranan

menata
dan

Perhubungan

prasarana

prasarana

yang Terpadu

perhubungan

perhubungan

dan Nyaman
 Penyediaan

Mewujudkan

4.Terwujudnya

Lingkungan

pemanfaatan

ruang

Hidup

dan

nyaman

Perkotaan

pengendalian

berkelanjutan

yang

tata

Sehat,

Hijau,
Nyaman

dan

Berkelanjutan

ruang,

 Menata,

yang

mengelola

dan

dan
memantapka

 Peningkatan

Penataan

peran

kawasan

masyarakat

sepadan sungai

dan swasta

n ruang kota
dan LH

serta

 Meningkatka
n

dan

dan danau serta

memperluas

perluasan RTH

RTH
 Pengurangan

Meningkatka

Kualitas

timbulan

n kinerja dan

pengelolaan

sampah

LH

sumbernya

5.Terwujudnya

dan

Persampahan

dari

 Peningkatan

yang baik dan

peran

berkelanjutan

masyarakat

cakupan
pengelolaan
persampahan

serta

dan swasta

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
[D]ari tabel di atas mengenai pembangunan infrastruktur perkotaan yang
merata dan berwawasan lingkungan tentunya terdapat peran Humas setda
Kota Jambi dalam mempublikasikan dan menginforamsikan kepada
masyarakat agar dapat membantu tercapainya misi pemerintah Kota. Misi di
atas menjelakan bagaiman pemerintah mengembangkan Kota Jambi agar

menjadi percontohan untuk daerah lain, dengan tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan yang tepat. 63

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju
Kemandirian Daerah.
Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian Kota berbasisi
potensi lokal menuju kemandirian daerah melakukan strategi Pengembangan
kewirausahaan dan penyediaan ruang untuk masyarakat. Humas sebagai gerbang
penghubung

antara

pemerintah

dan

masyarakat

membantu

pemerintah

melaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.64
Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah
Kebijakan

1

2

Mewujudkan

6.Terwujudnya

Peningkatan

peningkatan

dan

Kinerja

produktivitas

meningkatk

Ekonomi yang

UMKM,

an tumbuh

Merata

dan

dan

Berkelanjutan
melalui
Penerapan
Kebijakan
Ekonomi yang
berpihak
kepada

63

3

4
Mendorong

IKM
aktivitas

kembangny

perekonomian
7.Terbangun

a wirausaha
baru

dan

terpeliharanya
pasar-pasar
tradisional
8.Terciptanya

Pengembangan
kewirausahaan dan
penyediaan

ruang

Abu Bakar, Kepala Bagian Humas Kota Jambi, Wawancara dengan Penulis, 29 Oktober
2018, Kantor Walikota Jambi.
64
Ibid.

masyarakat,

ruang

yang

menyeluruh,

representatif

untuk

konsisten

bagi PKL

perdagangan

potensi daerah

9.Terwujudnya

represenlatif
kegiatan
dan

jasa

Peningkatan
IKM

yang

mampu
mengakses pasar
Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Misi 3 :

Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, berakhlak,

Berbudaya Dan Berdaya Saing.
Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah
Kebijakan

1

2

Peningkatan

10.Terwujudnya

 Meningka

peningkatan

tkan rasio

kualitas

populasi

masyarakat

pendidikan

usia

Kota

yang

kualitas
daya

dan
saing

Jambi

3

unggul,

melalui

terjangkau dan

pendidikan

Merata

yang

unggul,

terjangkau dan
merata

4

Peningkatan mutu
dan
pendidikan

akses

sekolah
 Meningka
tkan mutu
tenaga
pendidik
 Meningka
tkan saran
dan
prasarana

pendidika
n
11.Tercapainya

 Meningka

Pelayanan

peningkatan

tkan mutu

Kesehatan dan

derajat

tenaga

revitalisasi

kesehatan

medis dan

infrastruktur

masyarakat

kesehatan

untuk semua

Peningkatan

Peningkatan mutu
dan

akses

paramedis
 Meningka
tkan

kesehatan

sarana dan
prasarana
kesehatan
 Meningka
tkan
pelayanan
kesehatan
Peningkatan

12.Terwujudnya

Peningkatan

Meredam

Ketentraman

peningkatan

toleransi

Kehidupan

kerukunan

umat beragama

Beragama

kehidupan

antar umat

beragama

beragama

antar

potensi
konflik

Pengembangan 13.Terciptanya

Mendorong

Lapangan

lapangan

peningkatan

pekerjaan

penyerapan

Usaha

dan

Penciptaan
Kesempatan
Kerja

Peningkatan
14.Tersedianya
tenaga

kerja

lokal

yang

tenaga kerja

Penyerapan tenaga
kerja

berdaya saing
Peningkatan

15.terkendalinya

Penurunan angka

Mendorong

Kesejahteraan

angka

Gender

di

kelahiran

aktif

aspek

penduduk

Pasangan

semua

kelahiran

partisipasi

pembangunan

Usia Subur
16.Terwujudnya
peningkatan
peran

Peningkatan peran

Meningkatk

perempuan

an

di

serta Pemerintah

porsi

perempuan

perempuan

dalam

dalam

jabatan

pemerintahan

kepemerint
ahan

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Dalam mewujudkan masyarakat Kota jambi yang berkualitas, beraklak,
berbudaya dan berdaya saing pemerinta Kota jambi melalui pendidikan yang
unggul dan peningkatan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketentraman
kehidupan beragama di Kota Jambi, membuak lapangan Usaha sehingga
memberikan kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan gendre. Banyak
hal

positif

pemgembangan

Kota

Jambi,

Humas

berperan

untuk

mendokumentasikan seluruh kegiatan serta menginformasikannya kembali kepada
masyarakat. Karena salah satu tugas pokok bagian Humas Kota Jambi adalah
Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat.65
Misi 4 :

Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal
menuju Kemandirian Daerah.
Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah
Kebijakan

1

65

2

3

Dokumen Tupoksi Kerja Humas Kantor Walikota jambi, 2018.

4

Menciptakan
Tata

Kelola

17.Tercapainya

Peningkatan

pemerataan dan jangkauan

Menerapkan
dan SOP dalam

Pemerintahan

kualitas

kualitas pelayanan pelayanan

yang

pelayanan

publik

publik

Peningkatan

Menerapkan

peningkatan

kapasitas

mekanisme

kinerja

sumberdaya

penilaian

pemerintahan

aparatur

kinerja

baik

(good

publik

Governance)
dan
Pemerintahan
yang

bersih

(Cleab
Government)

18.Terciptanya

aparatur dan

19.Terciptanya
SDM

Standar

aparatur

Pelayanan

yang berkualitas

Minimal

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian Kota berbasis
potensi lokal menuju kemandirian daerah dengan strategi meningkatkan
pelayanan publik dan kapasitas sumber daya aparatur. Walikota Jambi
menekankan kepada seluruh perangkat daerah Kota jambi untuk memberikan
pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. ”[B]egitu pula
dengan bagian Humas Kota Jambi harus menjalin hubungan yang baik dan
memberikan pelayanan terbaik kepada publik eksternal dan internal pemerintah
Kota Jambi.”66
Misi 5 : Meningkatkan

Kesejahteraan

Sosial,

Keamanan

dan

Kenyamanan Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.
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Franata Anggia, Subbagian Publikasi dan Kerjasama Pers Kota Jambi, Wawancara
dengan Penulis, 05 Oktober 2018, Kantor Walikota Jambi.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah
Kebijakan

1

2

Peningkatan

20.Terwujudnya

Peran

3

4
 Meningkatka

serta

peningkatan

n penyuluhan,

Seluruh Lapisan

kesejateraan

pembinaan

Masyarakat

masyarakat

dan

dalam

dan

Meningkatkan

penanganan

Kesejahteraan

PMKS

Sosial

Dengan

penanganan

Peningkatan
penanganan dan
pelayanan

PMKS
 Meningkatka
n kesejateraan

PMKS

Mengembangka

masyarakat

n Seni, Budaya

miskin

serta

21.Terwujudnya Penyediaan,

Membangun,

Memperhatikan

peran

peningkatan

meningkatkan

Kearipan Lokal

pemuda,

dan

dan

kegiatan seni pengembangan
budaya
olaraga

dan sarana

megembangkan

dan sarana

dan

prasarana

prasarana

kegiatan

kegiatan

pemuda,

seni pemuda,

seni

budaya

dan budaya

dan

olaraga

olaraga

 Membangun

22.Terwujudnya
peningkatan

dan

jumlah

mengemban

kunjungan

gkan sarana

wisata

dan
prasaranan
tujuan wisata
 Memberday
akan
Peningkatan
jumlah

lembaga
dan

adat

dan

kualitas tujuan

mengemban

wisata

gkan nilainilai budaya
daerah
 Meningkatka
n

promosi

dan
pelayanan
kepariwisata
an

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Jambi meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan
kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal dengan meningkatkan
peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam rangka mengembangkan seni budaya serta memperhatikan kearifan lokal.
Dengan melibatkan peran generasi muda di bidang seni dan olahraga. Masyarakat
dapat mengadukan berbagai hal terkait Kota Jambi untuk turut serta membangun
Kota Jambi. Pemerintah telah menyaiapkan aplikasi pengaduan untuk masyarakat

Kota Jambi. Humas dalam tuposinya

melakukan Pengelolaan pengaduan

masyarakat. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat dapat di realisasikan. 67
Dapat disimpulkan pemerintah Kota Jambi untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan pada misi: membangun infrastruktur perkotaan yang merata
dan berwawasan, meningkatkan perekonomian Kota berbasis potensi lokal
menuju kemandirian daerah, mewujudkan masyarakat Kota yang berkualitas,
berakhlak, berbudaya dan berdaya saing, meningkatkan perekonomian Kota
berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah dan misi meningkatkan
kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bingkai
kearifan lokal tidak terlepasa dari peran Humas Kota Jambi dalam melaksanakan
dokumentasi dan publisitas dalam rangka menyebarluaskan informasi. Karena
Humas merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja
pemerintah. Selain itu Humas di tuntut untuk meningkatkan pelayanan dan
pengelolaan informasi, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam
mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh
publik.
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BAB III
MASALAH YANG DIHADAPI HUMAS KANTOR WALIKOTA JAMBI
DALAM MELAKUKAN PROSES MEDIA RELATION PADA
PUBLISITAS
A. Masalah yang dihadapi Humas Kantor Walikota Jambi
Hubungan Humas dengan wartawan menjadi sebuah ikatan yang sangat
kuat karena antara kedua belah pihak tersebut sama-sama saling membutuhkan.
Humas membutuhkan wartawan untuk mempublikasikan setiap kegiatan maupun
acara yang diselenggarakan oleh instansinya. Sedangkan wartawan membutuhkan
informasi untuk dapat dimuat sebagai berita di media tempatnya bekerja. Kedua
belah pihak sama-sama harus menjalin hubungan yang baik agar terjalin
keharmonisan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Akan tetapi dalam
berhubungan dan bekerja sama, Humas dan media kerap kali terjadi kesalah
pahaman. Contohnya, ketika wartawan memberitakan hal yang negatif dari suatu
instansi tertentu. Humas cenderung menyalahkan media dan langsung menutup
diri dengan wartawan apabila dikonfirmasi berkenaan dengan suatu pemberitaan
yang negatif. Sehingga akan terjadi miskomunikasi antara Humas dan media yang
berdampak pada citra pemerintah.68
Padahal dalam implementasinya, apabila Humas betul-betul memahami
tugas media, maka kesalah pahaman tersebut tidak akan terjadi. Humas harus
menyadari bahwa media memiliki fungsi untuk memberikan informasi,
pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Hal tersebut seperti tercantum dalam pasal
3 Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga apabila wartawan
membuat berita yang berisi kritikan terhadap kebijakan instansi tertentu bukan
berarti menjelekkan instansi tersebut, namun media sedang berperan menjalankan
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fungsinya sebagai kontrol sosial. Untuk itulah peran Humas sangat penting dalam
menjembatani kebutuhan wartawan dalam mendapatkan informasi tersebut.69
Humas Kantor Walikota Jambi berkolaborasi bersama media yang
bekerjasama dengan Humas. Rekan-rekan media yang meliput kegiatan
pemerintah Kota Jambi memiliki wadah non-formal yang didorong oleh Humas,
sehingga memebentuk sebuah ikatan yang disebut IWAKO (Ikatan Wartawan
Liputan Kota Jambi).
[T]ujuan dari pembentukan IWAKO dalam Rangka memfasilitasi kawankawan media untuk mendapatkan informasi, mempermudah komunikasi dan
koordinasi pemerintah Kota yang diwakili Humas dengan perwakilan
wartawan dari masing-masing media. Karena apabila tidak di bentuk wadah
akan menyulitkan Humas dalam melakukan koodinasi dan berkomunikasi
dengan wartawan.70
Pembentukan IWAKO ini juga bertujuan agar terjalinnya hubungan yang
harmonis antara Humas dan wartawan sehingga dapat meningkatkan citra
pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Abu Bakar Kabag Humas Walikota Jambi dalam menjalin media relation
menghadapi beberapa masalah yaitu:
1. Ketersediaan anggran Pemerintah Kota Jambi, karena kegiatan publikasi
berdasarkan berapa anggaran yang tersedia.
2. Melakukan inventarisasi media yang ada untuk dijadikan media yang
bekerjasama dengan Humas.
3. Mengklasifikasikan media sesuai legalitas media untuk mengetahui
media tersebut telah memenuhi unsur legalitas kemitraan dengan
pemerintah atau belum memenuhi.
4. Menyeleksi elektabilitas dan popularitas media untuk melihat sejauh
mana peran media tersebut dalam menyebar luaskan informasi
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pemerintah dengan melihat seberapa jauh sebaran informasinya baik di
dalam Wilayah Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan secara Nasional.
5. Semakin banyaknya media sehingga adanya wartawan tidak resmi yang
masih marak bermunculan di Kantor Dinas dan Kantor Walikota Jambi
untuk meminta uang. Kelompok wartawan ini menggunakan perbagai
cara agar dapat mencapai keinginannya, seperti mengajukan proposal
kegiatan, meminta imbalan dari pemberitaan yang dibuat, hingga
membawa isu negatif tentang pemerintah Kota Jambi.
6. Pemberitaan yang tidak sesuai dan yang belum dikonfirmasi terlebih
dahulu ke Humas yang diberitakan oleh media sehingga berdampak pada
citra pemerintah Kota Jambi.
7. Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah
daerah dalam bentuk foto maupun audio visual.
8. Membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan
dipublikasikan

melalui

teknologi

informasi

tenaga

kehumasan

pemerintah berbentuk realise kepada media.
Kepala bagian Humas Kantor Walikota Jambi menekankan masalah yang
sering dihadapi humas dalam menjalin hubungan dengan media adalah :
[M]asalah yang paling sering kami hadapi adalah masalah pemberitaan yang
tidak sesuai dengan kenyataan diberitakan oleh para wartawan sehingga
menimbulkan opini publik yang negatif terhadap Pemerintah Kota, sehingga
kami melakukan strategi media relation agar terjalinya hubungan yang baik
sehingga citra Pemerintah dimata masyarakat tetap baik. Dengan menerapka
tupoksi kerja sesuai dengan peraturan Walikota Jambi.71
Berdasarkan beberapa maslah di atas berikut pernyataan, Romayana,
wartawan Koran dan media online Tribun Jambi yang merupakan mitra Humas
yang bergabung Bersama IWAKO (Ikatan Wartawan Peliputan Kota Jambi):
[S]elama ini hubungan dengan Pemkot baik, tidak ada kendala apapun dalam
setiap hubungan, misalnya membutuhkan berita yang menyangkut dengan
pemkot, selalu di tanggapi dengan cepat oleh Pemerintah Kota Jambi, namun
realise saja yang agak susah kami dapatkan, karena realise masuk di waktu
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date line sehingga kami harus bongkar halaman lagi. Terus ada beberapa
kegiatan yang seharusnya di ketahui oleh media namun tidak di beritahukan
informasinya. Kalo terkait berita yang tidak baik tentang pemerintah kita buat
berimbang berita sesuai dengan fakta dan keadaan tetap akan kita buat, namun
tetap kita konfirmasi dengan Humas apakan benar-benar terjadi atau tidak.
Saran untuk Humas lebih meningkatkan kedekatan dengan rekan-rekan
media, realise tepat waktu, dan kegiatan yang betul-betul penting harusnya
diinformasikan mau itu tertutup atau tidak tetap diinformaskan. 72
Sedangkan menurut media yang bukan mitra humas yaitu wartawan media
nasional SCTV dan Indosiar yang bernama Rick Harsen, menyatakan bahwa
Humas Kantor Walikota Jambi dalam menjalin Hubungan dengan media kurang
baik, terutama dengan media yang bukan mitra Humas Kota Jambi.
[H]umas lebih banyak menjalin hubungan dengan media yang sudah
berkerjsama dengan Humas, jadi Humas lebih cenderung punya keinginan
untuk mempengaruhi isi dari berita yang dibuat oleh wartawa. Jujur untuk
mengkonfirmasi Humas soal pemberitaan Pemerintah melalui Humas kadang
mudah dan kadang susah, tergantung dari berita yang akan dikonfirmasi itu
sendiri. Saya harapkan Humas lebih terbuka dengan media meski tidak terikat
kontrak kerjasama, karena Humas terkesan menutupi atau enggan saat ada
permasalahan di Pemerintah.73
Dari dua pernyataan wartawan Kota Jambi, maka hubungan Humas dengan
media tidak selamanya dianggap baik, masih terdapat kekurangan dari Humas
dalam menjalin hubungan yang baik dengan media.
B. Tugas Humas Kantor Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah
Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam
melaksanakan tugas dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 34
Tahun 2016, bagian Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur
pembantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah melalui
Asisten Pemerintahan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan,
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mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan menyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan
sumber daya di bidang hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas Bagian hubungan masyarakat dipimpin oleh satu
orang Kepala Bagian dan dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yang terdiri
dari :
4. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi
5. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi
6. Sub Bagian Publikasi dan Kerjasama Pers.
Adapun tugas pokok dan fungsi bagian hubungan masyarakat yang
tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016.74 sebagai
berikut fungsinya :
a. Pelaksanaan juru bicara Walikota dan pemerintah daerah;
b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan
masyarakat.
c. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan dibidang pengumpulan dan penyaringan informasi,
media, dokumentasi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi,
media, dokumentasi;
e. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan
serta sumber daya manusia aparatur di bidang hubungan masyarakat.
f. Penyiapan dan penyampaian bahan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja sekretariat daerah.
g. Penyusunan perjanjian kinerja bagian sebagai bagian dari perjanjian
kinerja sekretariat daerah.
h. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
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i. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan
pelaksanaan anggaran.
j. Penyusunan

dan

pelaksanaan

standar

pelayanan

dan

standar

operasional prosedur.
k. Pelaksanaan system pengendalian intern.
l. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodic yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
m. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui website dan media sosial humas
pemerintah daerah.
o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan
dan kearsipan.
p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris daerah sesuai
dengan tugasnya melalui asisten bidang pemerintahan.
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dari tugas pokok diatas tampak bahwa peran Humas Kantor Walikota Jambi
sangat penting dalam mendukun pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota jambi.

1. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi bagian hubungan masyarakat dibantu
oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Bagian,
Subbagian Peliputan dan Dokumentasi pada Bagian Humas Setda Kota Jambi,
memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Kepala Bagian Humas Setda
Kota Jambi dalam menjalankan fungsi peliputan, pendokumentasian dan
perumusan kebijakan mengenai tata laksana kehumasan Pemerintah Kota

Jambi.75Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Peliputan dan
Dokumentasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) antara lain :
a.

Menyusun rencana kerja subbagian peliputan dan dokumentasi.

b.

Menginventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online.

c.

Menyiapkan

rencana

dan

melaksanakan

peliputan

serta

pendokumentasian kegiatan pemerintah daerah.
d.

Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan konferensi pers.

e.

Menyiapkan bahan dokumentasi untuk kegiatan pameran.

f.

Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah
daerah dalam bentuk foto maupun audio visual.

g.

Menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan hasil
dokumentasi.

h.

Menyiapkan koordinasi pengumpulan data dan informasi sebagai
bahan penerbitan.

i.

Menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa.

j.

Pengadaan sarana dan sarana pendukung kegiatan pengelolaan
informasi dan dokumentasi.

k.

Membuat siaran pers.

l.

Membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan
dipublikasikan melalui teknologi informasi

tenaga kehumasan

pemerintah.
m. Merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang
tugas kehumasan.
n.

Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dibidang kehumasan.

o.

Melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan
dokumentasi.

p.

Menyusun standar operasional prosedur subbagian peliputan dan
dokumentasi.

q.
75
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r.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.76

Berdasarkan pengelompokan prioritas tupoksi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa fungsi utama Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, berkaitan erat
dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi dokumentasi kehumasan
(melalui kegiatan peliputan), kegiatan penyusunan materi publikasi informasi
publik, dan kegiatan pengarsipan hasil dokumentasi kegiatan peliputan
kehumasan (melalui kegiatan dokumentasi).
2. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi
Tugas bagian pengelolaan data dan informasi yaitu membuat dan
menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Pendapatan
dan Belanja yang telah dianggarkan setiap tahun, yang secara lengkap
menggunakan seluruh kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi organisasi, serta sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang merupakan input untuk
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya,77 dengan rincian
tupoksi kerja sebagai berikut:
a.

Menyusun rencana kerja subbagian pengolahan data dan informasi.

b.

Melaksanakan pemetaan dan monitoring isi strategis.

c.

Menyiapkan bahan penyaringan informasi yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat umum
dan organisasi non pemerintah.

d.

Menyiapkan bahan kliping pemberitaan di surat kabar/majalah
mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan
sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan
selanjutnya.

e.

Menyiapkan bahan infromasi tentang berita atau isu yang beredar
dimasyarakat guna bahan tanggapan.
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f.

Menyaipkan dan menyusun rancangan Keputusan Walikota dan
Keputusan Sekretaris daerah.

g.

Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan
uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada bagian hubungan
masyarakat.

h.

Menyusun standar operasional prosedur pada bagian hubungan
masyarakat.

i.

Melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan
pertanggungjawaban pemerintah daerah bagian.

j.

Menyiapkan bahan rapat kepala bagian.

k.

Menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip, laporan
dan data lain pada bagian.

l.

Menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan rencana strategis
dan rencana kerja secretariat daerah.

m.

Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat.

n.

Melaksanakan tata usaha bagian hubungan masyarakat.

o.

Membuat laporan bulanan dan tahunan.

p.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.78

Dapat di simpulkan bahwa fungsi utama sub bagian pengelolaan data dan
informasi, bertugas mengelolah seluruh data laporan Humas yang telah di
publikasikan, membuat laporan tahunan, membuat majalah Kota Jambi, dan
lainya yang menyangkut data-data pekerjaan Humas dalam kegiatan Pemerinta.
3. Sub Bagian Publikasi dan Kerjasama Pers
Sub bagian publikasi dan kerjasama pers berperan melakukan kegiatan
kerjasama dengan media cetak, elektronik, dan online, dalam rangka memberikan
informasi kepada khalayak ramai.79 Dengan tupoksi kerja sebagai berikut:
a.
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b.

Memberikan pelayanan informasi di lingkup sekretariat daerah.

c.

Menyiapkan bahan penyajian informasi melalui media massa.

d.

Menyiapkan bahan pelayanan informasi kepada masyarakat atau
lembaga pemerintah/ non pemerintah.

e.

Menyiapkan bahan kerjasama dengan pengelola media massa.

f.

Menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan
pemberitaan.

g.

Menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan naskah pidato
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

h.

Menyiapkan bahan dan pendistribuasian penyebarluasan informasi
melalui penerbitan internal.

i.

Menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi
di lingkungan pemerintah kota jambi.

j.

Menjalin hubungan kerja dan kordinasi dengan lembaga kehumasan
lainnya.

k.

Menjalin hubungan dengan media massa.

l.

Melakukan komunikasi persuasive dan negosiasi.

m.

Memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat.

n.

Melaksanakan konferensi atau jumpa pers.

o.

Menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik.

p.

Membuat laporan bulanan dan tahunan.

q.

Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh atasan.80

Kesimpulan dari tugas Humas bagian sub publikasi dan kerjasama pers
yaitu menjalin hubungan baik dengan berbagai media untuk menyebarluaskan
informasi.
Berdasarkan tupoksi masing-masing sub bagian kerja humas tersebut Abu
Bakar Kepala Bagian huams Sekda Kota Jambi menjelaskan sebagai serikut:
[T]upoksi yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah Jambi Nomor
34 Tahun 2016, wajib dipatuhi dan dilaksankan dengan baik oleh Humas
sesuai dengan bangianya masing-masing. Bagian Humas Setda Kota Jambi
memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif dan
80
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strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan
mempublikasikan Pembangunan Pemerintahan dan mendokumentasikan
segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan
pembangunan di Kota Jambi, serta menampung informasi masyarakat yang
menjadi keluhan, selain itu Humas juga berperan sebagai mitra kerja media
massa sehingga jalinan kerjasama pemerintah dengan media massa berjalan
dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai.81
Berdasarkan Tupoksi kerja Humas Kantor Walikota Jambi dapat peneulis
simpulkan dalam menjalankan tugasnya Humas menghadapi berbagai masalah
dalam menjalin hubungan yang baik dengan media. Maka dari itu dalam
menjalankan tugasnya Humas mematuhi Tuposi peraturan Pemerintah Kota Jambi
dalam menjalankan tugasnya. Strategi yang dilakukan Humas dalam nenjalin
hubungan yang baik dengan media akan penulis paparkan pada BAB selanjutnya.
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BAB IV
STRATEGI MEDIA RELATION HUMAS DALAM MENGOPTIMALKAN
FUNGSI PUBLISITAS UNTUK MENYEBARKAN INFORMASI
Pelaksanaan

Media

relations

Humas

Pemerintah

Kota

Jambi

dilatarbelakangi kemampuan media massa yang mampu menyebarluaskan
informasi

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat.

Fungsi

media

untuk

menginformasikan segala bentuk berita kepada masyarakat. Melalui media massa
Humas

menyampaikan

segala

informasi

mengenai

kebijakan-kebijakan

pemerintah, setelah infomasi sampai ke telinga masyarakat mereka juga mampu
memberikan opini, kritikan, saran mapun harapan mereka mengenai kebijakan
tersebut juga melalui media massa. dengan demikian Humas tidak hanya
menggunakan media massa sebagai jembatan informasi yang menginformasikan
segala kebijakan pemerintah namun media massa juga berperan sebagai media
pendengar dari segala aspirasi masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan
kepada Humas. Humas pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat
mengenai segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat
ikut serta berpartisipasi dalam kebijakan tersebut.
Konsep kegiatan media relations yang ditetapkan oleh Humas Kantor
Walikota Jambi ialah bahwa Humas mampu mengelola hubungan yang kokoh
baik secara personal maupun kelembagaan agar terwujudnya Visi Humas yaitu
terwujudnya bagian hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai
sumber utama arus informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta
mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang efektif. Melalui kegiatan
media relations terjalin kedekatan personal sehingga akan menjadi fondasi bagi
hubungan kelembagaan yang kokoh.
Menurut Yosal Iriantara kegiatan media relations merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari perencanaan,

implementasi dan evaluasi. Ketiga hal tersebut dilakukan pula oleh Humas Kantor
Walikota Jambi dalam menyusun Strategi media relation.82
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan, maka dapat
dijabarkan strategi media relations yang dilakukan oleh Humas Setda Kota Jambi
dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan media adalah sebagai berikut:
1. Menjalin Kemitraan Media Dengan Membentuk IWAKO (Ikatan
Wartawan Peliputan Kota Jambi)
Dalam menjalin kemitraan media dalam bentuk kerjasama Pemerintah
Daerah dengan media-media lokal dan regional untuk menyebarluaskan informasi
di setiap kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Jambi. Humas menyebarkan
Informasi di sampaikan melalui media online, media cetak dan media elektronik
dengan tujuan dapat menyebar luaskan informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Humas Walikota Jambi berkolaborasi bersama media yang
bekerjasama dengan Humas, sehingga rekan-rekan media yang meliput kegiatan
pemerintah Kota Jambi memiliki wadah non-formal yang di dorong oleh Humas,
yaitu memebentuk sebuah ikatan yang di sebut IWAKO (Ikatan Wartawan
Liputan Kota Jambi). “[H]umas dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi
yang baik Membentuk yang Namanya wartawan liputan Kota Jambi yang diberi
nama dengan IWAKO, dalam himpunan itu terjadi antara Humas dan media.”83
[S]aya tergabung dengan IWAKO atau Ikatan wartawan peliputan Kota Jambi,
teman-teman IWAKO selalu kompak dalam peliputan dan saling
memberkikan informasi. Kami juga melakukan berbagai kegiatan positif
seperti mengunjungi panti asuhan dan saling bahu membahu ketika ada
anggota IWAKO yang tertimpa musibah.84
2. Memfasilitasi Wartawan Dalam Mendapatkan Informasi
Salah satu tugas utama bagian hubungan masyarakat (Humas) Pemerintah
Kota Jambi adalah menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang
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menyangkut kebijakan strategis Pemerintah Kota Jambi. Bagian Humas
menangani sepenuhnya suatu informasi yang disampaikan kepada wartawan.
Mulai dari mengundang wartawan, membuat Press Release, hingga mendesain isi
konferensi pers. Serta menjadi fasilitator wartawan dalam mencari informasi dan
sumber informasi untuk mendapatkan klarifikasi terhadap suatu persoalan secara
benar dan akurat. Hal itu dapat dilihat pada beberapa kegiatan, seperti acara
Coffee Morning dengan Walikota dan Wakil Walikota, acara makan bersama
Walikota atau Wakil Walikota di suatu rumah makan, rekreasi bersama wartawan,
kegiatan inspeksi mendadak ke pasar tradisional menjelang hari besar di mana
rawan terjadi peningkatan harga bahan pokok, dan peninjauan proyek
pembangunan Kota Jambi. Pada acara-acara tersebut, bagian Humas Walikota
Jambi lebih banyak berperan sebagai fasilitator dimana kerja mereka
menyebarkan undangan melalui pesan singkat, jejaring sosial, dan surat tertulis
kepada wartawan agar hadir pada acara tersebut.
Kinerja bagian Humas Walikota Jambi selain itu membantu wartawan saat
membutuhkan klarifikasi atas suatau persoalan dari sumber utama, seperti dari
Kepala Dinas, maka Bagian Humas Walikota Jambi hanya bisa memberikan
nomor telepon pejabat yang dimaksud dan menyerahkan sepenuhnya kepada
wartawan untuk menghubungi sendiri. Tetapi ada beberapa kesempatan di mana
Bagian Humas memfasilitasi dengan menghubungi terlebih dahulu pejabat yang
diperlukan wartawan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu hal.
Sebagai Kepala Bagian Humas, Abu Bakar Mengatakan, hubungan Humas
dengan media selama dia menjabat berjalan baik. Hubungan yang terjadi adalah
komunikasi dua arah baik dari wartawan atau pun dari Humas. Abu Bakar
menyatakan selalu berusaha membantu wartawan dalam mendapatkan informasi
yang diperlukan. Berikut pernyataan yang disampaikan Abu Bakar:
[K]ita membuka media informasi melalui whatshsapp group, sarana ini
menjadi penyambung informasi dan menguatkan hubungan informasi antara

Humas dan wartawan. Kami juga Mensuport realise berita dan foto-foto
termasuk video dukumentasi audio visual kepada media.85
sedangkan

untuk

hubungan

Humas

dengan

media

Abu

Bakar

menyampaikan bahwa:
[K]alau hubungan pemerintah Kota Jambi dengan IWAKO sampai saat ini
sangat baik, tidak ada masalah karena kami itu adalah pelayan masyarakat,
jadi kami selalu melayani dengan sebaik-baiknya. Semua informasi akan kami
berikan selama media yang membutuhkan dan hubungan berjalan dua arah,
dan perlu dipahami bahwa media yang bukan mitra Humas pun tidak selalu
menampikan berit-berita tidak bagus, mereka juga menapilkan berita-berita
yang bagus tentang Pemerintah Kota Jambi.86
Berdasarkan pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa Humas selalu
berkomunikasi dengan baik dengan wartawan. Hal itu diakui oleh Surya Elviza,
wartawan koran dan media online Jambi Independent yang bergabung bersama
IWAKO yang menyatakan selama berhubungan dengan Humas, pelayanannya
baik dan selalu diberikan akses ke narasumber yang dibutuhkan. Berikut
pernyataan yang disampaikan Surya Elviza.
[P]emkot Jambi hubungannya dengan media baik, pemkot menjalin hubungan
dengan berbagai media di Kota Jambi, selalu menginformasikan kegiatan
pemerintah Sepeti Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan lainya, mengirim
realise kegiatan, untuk mendapatkan informasi kami juga tidak di persulit.
Untuk konfirmasi kami tinggal menelpon dan langsung mendapatkan
informasi yang kami inginkan.87
Berdasarkan pernyataan tersebut, Surya Elviza menyatakan bahwa Humas
tidak pernah menghambat atau menghalanginya dalam mendapatkan informasi.
Namun juga masih ada harapan dan masukan dari Surya Elviza bahwa:
[A]gar Humas memberikan realise jangan dekta-dekat waktu deat line, atau
terlalu malam karena menyulitkan penulisan berita, selain itu terkadang
informasi kegiatan yang diberikan Humas sejam sampai dua jam terlambat
dari waktu yang disampikan Humas. Humas juga terkadang memberikan
jadwal dadakan sehingga menyulikan kami untuk meliput.88
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3. Melakukan Komunikasi Secara Non Formal
Secara umum, dapat digambarkan hubungan informal antara wartawan
dengan pegawai Bagian Humas Walikota Jambi berjalan dengan baik. Hubungan
baik terlihat pada pola interaksi antara kedua kelompok secara bebas tanpa
mengenal perbedaan struktur lembaga. IWAKO (Ikatan Wartawan Peliputan
Kota Jambi) yang bertugas meliput kegiatan Pemerintah Kota Jambi bisa dengan
leluasa keluar masuk kantor Bagian Humas, serta telah di siapkan Press Room.
Sehingga dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas yang ada, seperti komputer
dengan jaringan internet. Pola interaksi antar Humas dan media terjalin dengan
baik. Humas juga sering melakukan diskusi bersama awak media tentang
berbagai hal “[H]umas dan media Menggelar berbagai pertemuan berkala
maupun yang sifatnya insidentil, Yang lebih kepada silaturahmi dan diskusi kami
setiap tahun juga mengadakan buka Bersama, Gathering, Copy morning serta
kegiatan keakraban lainnya.”89
Secara berkala Humas Walikota Jambi mengadakan acara tatap muka
dengan wartawan. Dalam kegiatan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota turut
hadir dan berdiskusi dengan wartawan. Keakraban dan kekeluargaan antara
wartawan dengan pimpinan kepala Daerah. Sehingga apabila ada informasi yang
dibutuhkan oleh wartawan, bisa langsung dengan mudah ditanggapi oleh Humas.
4. Menyediakan Press Room (Media Center)
Humas Pemerintah Kota Jambi menyediakan ruangan khusus wartawan
yang dinamakan Media Center Pemkot Jambi. Dalam ruangan tersebut disediakan
fasilitas berupa komputer dan kursi untuk bersantai. Dalam ruangan Media Center
tersebut juga difasilitasi jaringan internet dan wifi sehingga wartawan yang
membutuhkan fasilitas untuk menulis dan mengirimkan berita bisa memanfaatkan
fasilitas tersebut.
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Dalam ruangan tersebut juga kerap digunakan untuk berdiskusi antara staf
di Humas dan wartawan. Diskusi bisa formal dan non formal. Secara formal
biasanya dilakukan melalui kegiatan konferensi pers. Namun diskusi kerap
dilakukan secara non formal, dengan suasana yang santai. Diskusi membicarakan
isu-isu aktual yang terjadi di Kota Jambi. Media center tersebut juga kerap
dimanfaatkan sebagai tempat berdiskusi berbagai permasalah yang terjadi di Kota
Jambi. Termasuk bagi wartawan yang cetak, elektronik atau pun online yang tidak
mendapat liputan kegiatan dikarenakan ada kesibukan Humas telah menyediakan
gambar dan video sehingga memudahkan wartawan untuk mendapatkan berita
tersebut.
[P]ress room itu memeberi ruang pusatnya wartawan untuk yang meliput
kegiatan pemerintah Kota Jambi, salah satu tempat mencari informasi yang
ada di Pemkot Jambi , kami mengakui memang ruangan tersebut belum
berfungsi dengan baik karena masih kekurangan fasilitas, kedepan akan
ditingkatkan lagi sehingga press room tersebut sangat bermanfaaat bagi para
wartawan mitra Humas Kota Jambi.90
5. Menyelenggarakan Konferensi Pers
Strategi lain yang dilakukan oleh Humas Setda Kota Jambi dalam
memfasilitasi wartawan adalah menyelenggarakan konferensi pers. Kegiatan ini
biasa dilaksanakan apabila ada persoalan-persoalan yang memerlukan klarifikasi.
Humas Pemerintah Kota Jambi berusaha menjadi fasilitator untuk
menjembatani

wartawan

dan

pihak-pihak

yang

berkepentingan

dalam

permasalahan. Konferensi pers tersebut cukup efektif dilakukan Melalui media
massa.
Tujuan diadakannya konferensi pers adalah :
a.

Menyebarkan informasi positif pada publik.

b.

Menetralisir berita atau membatah berita yang tidak benar atau negatif
tentang pemerintah.

c.

Meningkatkan dan mengembalikan citra.

d.

Menarik perhatian media dan menjadi bahan berita.
90
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e.

Membina hubungan secara langsung dengan Pers.

f.

Mempromosikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Jambi.

6.

Mengadakan Kegiatan Press Tour
Press Tour merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan setiap

satu tahun sekali oleh Humas Sekda Kota Jambi bersama media. Kegiatan Press
Tour ini dalam rangka menjalin kemitraan yang profesional dalam transformasi
informasi menuju pembangunan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan Jasa.
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk menyamakan persepsi dalam hal
pemberitaan pembangunan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi tidak bisa
berjalan sendiri untuk menyebarluaskan kinerja pembangunan yang sudah
dilakukan tanpa media.
[T]ujuan press tour untuk meningkatkan hubungan silaturahmi dengan kawankawan wartawan, selain itu untuk meningkatkan kopetensi Humas dan
wartawan. Kami mengunjungi Humas pemerintah daerah lain untuk
berdiskusi. Kegiatan press tour ini kami laksanakan berkala setiap tahun.91
Seperti yang di jelakankan oleh wartawan Tribrata TV Riya Agustin
menyampaikan mendapat banyak pengalaman dari kegiatan Press Tour yang
dilaksanakan oleh Humas Setda Kota Jambi:
[K]ami tahun 2018 ini mengikuti kegiatan Press Tour Humas Sekda Kota
Jambi selama 4 hari ke Palembang, kami melakukan kunjungan dan
pertemuan ke Humas Pemerintah Kota Palembang untuk mengetahui
bagaimana tugas Humas Palembang dan hubungan Humas dengan media
disana, selain itu kami juga mengunjungi berbagai tempat wisata. Sehingga
kami tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga bisa berlibur bersama
teman-teman Wartawan.92
7. Menejemen Konflik
Humas dalam menjalankan tugasnya dalam menjalin hubungan baik
dengan media memiliki strategi tersendiri dalam memenejemen konflik, terkait
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pemberitaan yang negatif terhadap Pemerintah Daerah Kota Jambi, yang dapat
mempengaruhi opini publik. Sehingga citra pemerintah menjadi buruk. Terutama
semakian banyaknya media dan tidak semua media di Kota Jambi menjadi mitra
Humas Kota Jambi. Humas dalam menegmbalikan Citra positif Pemerintah yang
buruk di beritakan oleh media adalah dengan memberitakan lebih banyak hal-hal
yang positif sehingga berita-berita negatif yang diberikan oleh wartawan tersebut
hilang dengan sendirinya. Sepeti pada kejadian pemberitaan di salah satu media
online Inilahjambi.com rabu 10 Oktober 2018 yang memberitakan bahwa RSUD
Abdul Manap Kota Jambi telantarkan Pasien korban Gempa Palu-Donggala.
Sedangkan korban gempa Palu yang merupakan warga Kota Jambi ini di
pulangkan oleh Pemerintah Kota Jambi dari palu ke Jambi. dengan berita tersebut
seolah pemerintah menelantarkan keluarga korban gempa yang mereka
pulangkan. terkait berita tersebut Humas langsung mengkonfirmasi pihak Rumah
Sakit dan langsung memberikan informasi kepada media bahwa berita yang di
beritakan tersebut tidak benar. Maka Humas membalas dengan memviralkan
berita positif agar opini masyarakat tidak negatif seperti pada media online
Jamberita.com pada tanggal 10 Oktober 2018 Juga memberitakan tentang kondisi
pasien dengan judul berita pulihkan kesehatan warga Jambi korban gempa Palu di
RSU Abdul Manap, Rudy: pasien tak dikenakan biaya.
Kepala Bagian Humas Abu Bakar menjelaskan bahwa strategi yang
digunakan untuk pemberitaan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah sebagai
berikut:
1. Melakukan Komunikasi dengan media yang memberitakan hal negatif
tersebut bahwa yang mereka buat tidak benar, dan memberikan
pembanding kepada media tersebut.
2. Membuat sebanyak-banyaknya berita positif tentang berita tersebut,
sehingga berita negatif akan hilang dan digantikan dengan berita positif .
3. Berbicara fakta kepada media tersebut sehingga berita yang di buat sesuai
dengan fakta.
4. Memberitakan hal yang positif diseluruh akun media sosial Humas seperti
facebook, Instagram, twitter dan lainya.

Humas menyatakan bahwa “[M]emang terkadang ada media yang tetap
nakal, dan tidak membuat yang telah dijelaskan oleh Humas sehingga membuat
media lain terpancing untuk membuat berita yang negatif pula”.93
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BAB V
IMPLEMENTASI KEGIATAN HUMAS WALIKOTA JAMBI
A. Percepatan Penyebaran Informasi Kegiatan Walikota Jambi
Hasil publikasi yang dilakukan Humas Kantor Walikota Jambi membuat
terjadinya percepatan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan program
pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Penyebaran Informasi tersebut
dengan menggunakan media online, cetak, dan elektronik yang bekerjasama
dengan bagian Humas Kota Jambi. media yang merupakan mitra Humas Kota
Jambi, menginformasikan kegitan Walikota Jambi, Wakil Walikota Jambi,
Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh Informasi yang berkaitan dengan
perkembangan dan pembangunan di Kota Jambi. Sehingga seluruh lapisan
masyarakat terutama yang berada di Kota Jambi dapat mengetahui Perkembangan
Kota Jambi.94
Humas Kota Jambi dalam menyebarluaskan informasi kegiatan pemerintah
melalui media terlebih dahulu meneyeleksi media yang akan menjadi mitra
Humas Kota Jambi. Humas melakukan inventarisasi media yang ada untuk
dijadikan media yang bekerjasama dengan Humas. Selanjutnya Humas
mengklasifikasikan sesuai legalitas media untuk mengetahui media tersebut telah
memenuhi unsur legalitas kemitraan dengan pemerintah atau belum memenuhi.
Humas menyeleksi elektabilitas dan popularitas media untuk melihat sejauh mana
peran media tersebut dalam menyebarluaskan informasi pemerintah dengan
melihat seberapa jauh sebaran informasinya baik di dalam Wilayah Kota Jambi,
Provinsi Jambi, dan secara nasional. Karena semakian banyaknya media maka
akan semakin luas informasi disebarkan namun tetap dilakukan seleksi sehingga
media yang menjadi mitra Humas Kota Jambi merupakan media pilihan.95
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Humas Kota Jambi melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan
dan program kerja Kota Jambi berkersama dengan berbagai media yang terdiri
dari:
1. Media Cetak
Humas Kota Jambi menyebarkan informasi kegiatan pemerintah Kota Jambi
melalui banyak media cetak mitra Kota Jambi. Namun ada beberapa media cetak
yang menjadi andalan pemberitaan Kota Jambi yang popularitas informasinya
tersebar luas diseluruh Kabupaten dan Kota seprovinsi Jambi. Seperti Jambi
Independent yang merupakan surat kabar harian di Indonesia, milik Jawa Pos.
Koran ini terbit pertama di tahun 1995 pertamakalinya di Jambi. Humas
melakukan kerjasama dengan media cetak Jambi Independent sebagai koran yang
sebarannya telah mencakup Provinis Jambi. Tidak hanya koran Jambi
Independent namun Humas juga bekerjasama dengan koran Jambi Ekspres di
bawah naungan Jawa Pos yang sudah berdiri sejak tahun 1998 sehingga
masyarakat Seprovinsi pasti mengenal koran ini karena cakupan wilayanya yang
luas. Humas juga bekerjasama dengan media Tribun Jambi yang merupakan
bagian Grup Kompas Gramedia yang pertama terbit pada tahun 2009, dan saat ini
menjadi salah satu Koran terpercaya di Jambi dengan sebaran seluruh Kabupaten
Kota Seprovinsi Jambi.
[K]ami berkerjasama dengan media-media cetak yang sebarannya luas baik
secara Nasional, media cetak lokal harian, media cetak mingguan agara
seluruh kegiatan pemerintah Kota Jambi tersebar luas di masyarakat.
Terutama saat ini sajian pemberitaan di media cetak semakin berpariasi
sehingga menarik untuk dibaca.”96
Humas Kota Jambi selain menjalin Hubungan dengan media Jambi
Independent, Jambi Ekspres dan Tribun Jambi Juga berkerjamsa dengan media
cetak Jambi One, Metro Jambi, Halo Jambi, Mediator, Mimbar Jambi, Tabloid
Nasional, Sangkakala, ICW, Respon Jambi, Media Jambi, Sorot Jambi, Media
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Bangsa, Dinamika Bangsa, Haluan News, Jambi Star, Internasional Media, Jambi
Daily, Pedestrian News, dan Headline News. 97
2. Media Elektronik
Humas Kota Jambi dalam menciptakan Citra Pemerintah Kota Jambi yang
positif melakukan penyebaran informasi melalui media elektronik. Terutama saat
ini banyak masyarakat yang tertarik melihat tampilan audio visual dari media
elektronik. Dalam mengimplementasikan tugas Humas untuk meningkatkan
percepatan penyebaran berita maka humas tidak hanya menjalin hubungan baik
dengan media Televisi Lokal namun juga dengan media Televisi Nasional. Media
TV Nasional yang bekersama dengan Humas Kota adalah TVRI Jambi yang telah
berdiri dari tahun 1995 merupakan lembanga penyiaran Publik Republik
Indonesia yang dapat memberitakan kegiatan pembangunan Kota Jambi hinga
tingkat Nasioanal, sehingga informasi tidak hanya di Provinsi Jambi saja, namun
tersebar di seluruh Indonesia.
“[K]ami juga berkerjasama dengan salah satu stasiun televisi swasta berita
nasional di Indonesia, yaitu Kompas TV Jambi. selain menayangkan siaran
lokal khusus berita-berita Jambi, juga menayangkan berbagai berita menarik
Kota Jambi di tingkat Nasional, sehingga dapat di lihat masyarakat luas.”98

Selain media elektronik televisi Humas Kota Jambi bekerjasama dengan media
Radio lokal yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi yang merupakan stasiun
radio milik pemerintah Indonesi. Sehingga berbagai kegiatan pemrintah Kota
Jambi juga disebarkan melalui radio.
[S]eluruh media elektronik yang bekerjasama dengan Humas Kota Jambi ada
7 media. selain TVRI Jambi, Kompas TV Jambi, dan Radio Republik
Indonesia (RRI), juga bekerjasama dengan Tribrata TV, Jambi TV, Jek TV,
Bungo TV, Baik TV Jambi, dan D‟ Radio 104,3 FM. Memang banyak media
elektronik yang tidak bekerjasama dengan Humas Kota karena Popularitas dan
jangkauannya terbatas, seperti TV online yang saat ini mulai bermunculan.
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3. Media Online
Saat ini Perkembangan media sangat pesat terutama penggunaan internet
atau media online. Masyarakat bahkan bisa langsung mendapatkan informasi
dengan cepat melalui gadget. Humas Kota Jambi menjalin hubungan kerjasama
dengan 34 media online yang ada di Jambi. Tujuan Humas berkerjasama dengan
banyak media online merupakan strategi apabila ada berita negatif tentang
Pemerintah Kota Jambi maka Humas akan memviralkan sebanyak-banyaknya
berita positif melalui media online. Karena media online seiring dengan kemajuan
zaman lebih cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas Kota
Jambi memilih media yang memiliki eksistensi dan kredibilitas, seperti media
online

Jambiindependent.com,

Jambiupdate.com,

Jambi.tribunnews.com,

Nuansajambi.com, Jambiterbit.com, Serujambi.com, dan Beritajambi.com yang
jumlah pembaca setiap harinya mencapai ribuan. Kepala bagian humas
menjelakan “Banyaknya media online di Jambi juga berpengaruh dengan kinerja
Humas Kota Jambi, karena citra pemerintah terkadang diberitakan buruk oleh
media online dan penyebarluasan informasinya sangat cepat di masyarakat.”99
Selain dengan beberapa media online di atas, Humas Kota Jambi juga
bekerjasama

dengan

media

lain

yaitu

Jambione.com,

Metrojambi.com,

Thejambitimes.com, Aksipost.com, Kenali.co, Sinarjambi.com, Suarajambi.com,
Infojambi.com,

Rakyatjambi.com,

Jambiline.com,

Metropolitan.com,

Pedestrianews,

Aksesjambi.com,

Halojambi.id,

Fokusjambi.com,

Wartanews.com,

Mediajambi.com,

Sorotjambi.com,

Seputarjambi.com,

Jambicenter.com, dan Bacajambi.co. dari seluruh media online tersebut berita
pemerintah Kota Jambi disebar luaskan dan masyarakat dengan muda
mengaksesnya.
Semua media cetak, elektronik dan online yang bekerjasama dengan Humas
inilah yang menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan Kota Jambi
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kepada masyarakat. Semakin banyak media maka akan semakin luas berita
pembangunan Kota Jambi disebarluaskan. Dengan strategi media relation yang
digunakan Humas, sehingga terjalin Hubungan yang harmonis antara Humas dan
media.
Selain

menjalin

hubungan

yang

baik

dengan

media

dalam

mengimplementasikan tugas Humas kepada masyarakat, Humas menyebarkan
informasi kegiatan pemerintah, pembangunan Kota Jambi, dan berbagai hal
positif lainya melalui berbagai akun media sosial seperti facebook, Instagram
twitter dan lainya agar semakin luas dan semakin banyak masyarakat yang
mengetahui perkembangan Kota Jambi sehingga Citra Pemerintah selalu baik di
mata masyarakat.100
B. Citra Pemerintah Kota Jambi yang Semakin Baik
Sesuai dengan visi Kota Jambi, yaitu terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat
perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berahlak dan berbudaya, Kota
Jambi terus berbenah untuk mewujudkan visi tersebut. Kota Jambi memiliki
banyak potensi dan peluang investasi terutama di sektor perdagangan dan jasa.
Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi terus menunjukan kecenderungan yang
meningkat dari tahun ketahun. Hal ini terus diupayakan untuk meningkat dengan
cara menggali setiap potensi yang ada, diantaranya adalah intesifikasi pajak atau
retribusi daerah, ekstensifikasi pajak atau retribusi daerah, dan pengolaan BUMD
yang efisien dan efektif. 101
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kota Jambi adalah banyaknya
penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kota Jambi baik dari Pemerintah
Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi berupaya
untuk menjaga keindahan dan kebersihan Kota Jambi, hal ini dapat di lihat dari
penghargaan piala ADIPURA dalam dua tahun terakhir. Kota Jambi telah
berkomitmen untuk menjadi Kota hijau dengan pembangunan infrastruktur yang
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101
Arsip Pemerintah Kota Jambi, 29 Oktober 2018.

berkelanjutan. Salah satu usaha Kota Jambi untuk menjadi ramah lingkungan,
maka Kota Jambi menjadi salah satu pilot proyek program pengurangan gas emisi
rumah kaca bersama dengan Pemerintah Jerman.
Kota Jambi Juga memiliki program unggulan menuju Kota Jambi bangkit
2018, yaitu Kampung BANTAR dan BANGKIT BERDAYA. Program kampung
BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) yang merupakan program insiatif
Pemerintah Kota Jambi yang di tujukan untuk mengakselerasi percepatan
pembangunan, pemerintah dan masyarakat di Kota Jambi yang bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan pembangunan antara Wilayah, meningkatkan kualitas
kesejahteraan dan meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat. Sedangkan
program BANGKIT BERDAYA (Bangun Kecamtan Secara Intensif dan Terpadu
Berazaskan) adalah untuk menciptakan pembangunan yang merata berbasis
pengembangan utilitas lingkungan pada masyarakat dengan menumbuhkan
semangat bergotong royong. Penyelenggaraan program BANGKIT BERDAYA
dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan materi atau bahan bangunan
kepada kelompok RT yang telah memiliki rencana penggunaan bantuan dan
wilayah kerja yang terdokumentasi dengan baik. Tujuan program BANGKIT
BERDAYA untuk mendorong percepatan pembangunan sarana prasarana dan
utilitas lingkungan rukun tetangga (RT) dalam wilayah Kota Jambi, mendorong
upayah percepatan pembangunan dan perbaikan sanitasi masyarakat perkotaan,
dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.102
[M]enurut saya citra pemerintah Kota Jambi saat ini sangat baik, Walikota
Jambi banyak mendapakan penghargaan dan Kota Jambi menjadi percontohan
Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Dalam memberitakan isu negatif yang
diberitakan oleh beberapa media, kami terlebi dahulu mengkonfirmasi Humas
untuk kebenaran berita tersebut.”103
Citra Pemerintah Kota Jambi selama memimpin Kota Jambi dari tahun 2013
hingga 2018 sangat baik, Kota Jambi menjadi percontohan bagi Kabupaten Kota
Seprovinsi Jambi. berdasarkan survei yang dialkukan Lembaga survei pada tahun
102
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2017 tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan di Kota
Jambi dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 75 %, artinya pemerintah
Kota Jambi dapat dikatakan memiliki kesan yang baik dimata masyarakat. Selain
itu terpilihnya lagi Walikota Jambi Syarif Fasha Untuk menjabat sebagai Walikota
Jambi priode 2018 sampai 2023. Keberhasilan pemerintah Kota Jambi ini tidak
terlepas dari peran aktifnya Humas karena Humaslah sebagai penghubung yang
membantu menyebarluaskan inforamsi kegiatan-kegiatan pembangunan Kota
Jambi melalui kerjasama yang baik dengan media atau langsung kepada
masyarakat.104
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan data-data di bab-bab sebelumnya,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Humas Kota Jambi dalam melakukan strategi media relation dalam
melaksanakn publisitas memiliki 7 strategi dengan melaksanakan tugas
dan fungsinya mematuhi Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun
2016. Sehinga setiap bagian telah mempunyai tugas masing-masing.
2. Humas Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya menghadapi beberapa
masalah, untuk masalah yang paling sering dihadapi oleh Humas Kantor
Walikota Jambi adalah dalam menjalin hubungan dengan media seperti
masalah pemberitaan yang tidak sesuai dengan kenyataan diberitakan
oleh para wartawan sehingga menimbulkan opini publik yang negatif
terhadap Pemerintah Kota.
3. Strategi media relation Humas Kota Jambi yaitu:
a. Menjalin kemitraan media dengan membentuk IWAKO (Ikatan
Wartawan Peliputan Kota Jambi), Humas Kantor Walikota Jambi
berkolaborasi bersama media yang bekerjasama dengan humas
membentuk sebuah wadah yiatu IWAKO (Ikatan Wartawan
Peliputan Kota Jambi) sehingga Humas lebih mudah berhubungan
dan memeberikan informasi kepada media.
b. Memfasilitasi wartawan dalam mendapatkan informasi, sehingga
wartawan tidak sulit mendapatkan informasi kegiatan pemerintah.
c. Melakukan komunikasi secara Non-formal, sehingga mempererat
hubungan Humas dan media.
d. Menyediakan Press Room untuk wartawan dan pegawai Humas.
e. Menyelenggarakan konferensi pers, untuk mengklarifikasi sebuah
kejadian sehingga tidak timbul opini negatif.

f. Mengadakan kegiatan press tour, sebagai kegiatan hiburan bagi
wartawan dalam meningkatkan kopetensi wartawan dan Humas.
g. Manajemen konflik, untuk menghadapi pemberitaan negatif yang
merusak citra pemerintah. Humas dalam memperbaiki citra
pemerintah yang buruk di masyarakat dikarenkan berita-berita
negatif yang dibuat oleh wartawan dengan cara membalas dengan
memviralkan sebanyak-banyaknya berita positif dari media-media
mitra Humas sehingga berita negatif yang diberitakan hilang dengan
sendirinya.

B. Implikasi Penelitian
1. Mengembangkan strategi media relation merupakan salah satu cara
untuk menghasilkan hubungan yang lebih berkualitas. Hal itu harus
terus dilakukan karena dengan strategi yang dikembangkan dapat
meningkatkan hubungan yang harmonis antara Humas dengan
media.
2. Lebih mengedepankan pendekatan personal terhadap wartawan
media di lapangan serta melakukan pendekatan instansi media
tersebut sebagai pengawasan terhadap wartawan dilpangan untuk
menghindari ketidak profesionalitasan wartawan dalam menulis isi
berita.
3. Publisitas merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi. Dalam
mempertahankan suatu publisitas positif bukan suatu hal yang
mudah. Maka dari itu Humas harus lebih aktif dalam memberitakan
informasi kepasa wartawan, melalui konfirmasi terhadap suatu
berita, dan selalu menjaga hubungan baik dengan media .
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