
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

  Public Relations dan Humas atau Hubungan Masyarakat sering 

dianggap merupakan dua hal yang sama. Bahkan menurut  Anggoro 

(2008:1) menjabarkan bahwa, Hubungan Masyarakat (Humas) yang 

merupakan terjemahan bebas dari istilah Public Relations atau PR, 

keduanya akan digunakan secara bergantian, yang merupakan bentuk 

komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan 

dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya”. Tidak jarang pula 

banyak buku referensi yang membuat kedua istilah ini menjadi sama.  

 Namun menurut Rumanti menjabarkan bahwa ( 2005 : 1 ) dua 

istilah tersebut sangatlah berbeda, bahkan perbedaan diantara kedua istilah 

tersebut sangat mendasar. Dimana Public Relations lebih menekankan 

kepada komunikasi dua arah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Public 

Relations mempunyai arti yang jamak. Ini berarti bahwa setiap komunikasi 

yang dilakukan haruslah dilakukan secara dua arah yakni ada peranan 

komunikator dan komunikan. Sedangkan Kehumasan atau Humas ( 

Hubungan Masyarakat ) sering sekali digunakan dalam lingkup organisasi 

pemerintahan. Humas, seringkali diartikan merupakan hubungan antara 

sebuah lembaga dengan masyarakat.  

 Menurut Grunig dan Hunt seperti yang dijelaskan oleh Buterick 

(2013:191 ), bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah, adalah 

sebuah komunikasi yang berbentuk satu arah. Yang disebut sebagai bentuk 

atau model Informasi Publik. Model ini menawarkan komunikasi yang 

berguna dan pada praktiknya banyak kampanye pemerintah, yang 
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berbentuk kampanye layanan masyarakat, yang bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat tentang suatu hal. Ini merupakan sebuah proses 

komunikasi yang dilakukan untuk menyakinkan audience sasaran dalam 

melakukan suatu tindakan.  

 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara fungsi dan tugas humas 

pemerintah dengan badan nonpemerintah. yakni tidak adanya unsur 

komersial walaupun humas pemerintah melakukan hal yang sama dalam 

kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan (Sari,2012:72) 

Selanjutnya menurut Dimock dan Koening (Sari,2012:73), bahwa pada 

umumnya, tugas–tugas dari pihak humas pemerintah adalah : 

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat, 

tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang 

akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja 

tersebut. 

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 

mengajak masyarakat dalam partisipasinyaaau ikut serta 

pelaksanaan program pembangunan diberbagai bidang, sosial, 

budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan 

nasional; dan 

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur 

pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan 

dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing–masing.  

Humas dalam pemerintahan adalah merupakan segenap tindakan yang 

dilakukan oleh instansi atau organisasi dalam usaha membina martabat 
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instansi atau organisasi dalam pandangan masyarakat guna memperoleh 

pengertian, kepercayaan, kerja sama dan dukungan masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas pokok, fungsi, peran, tanggung jawab, dan wewenang. 

Pada intinya adalah, humas pemerintah bertugas untuk meningkatkan 

kelancaran arus informasi dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh 

informasi, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi 

tentang kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat, dan membangun citra, reputasi dan pendapat umum yang 

positif ( Komarudin, 2014:34). 

Lebih lanjut Komarudin mengatakan bahwa (2014:45) : “ Organisasi 

humas pemerintah secara formal, terkait  pencapaian tujuan komunikasi, 

seperti bagian informasi, penerangan, dan publikasi yang esensinya 

menggunakan pedekatan komunikasi dua arah, timbal balik serta 

dijembatani instansi / supra sistemnya dengan masyarakat. Kegiatan 

humas pemerinat dalam pelaksanaannya berkaitan dengan kerangka 

manajemen / administrasi yang lebih besar, yaitu administrasi pemerintah 

dan pemerintahan. Ditambahkan bahwa peran dan kegiatan humas 

pemerintah harus menghasilkan opini ( pendapat ) secara persuasif, 

sehingga tercipta kepentingan bersama antara pemerintah dan publik “. 

Menurut Nilla Sari ada beberapa unsur dasar humas yakni ( 2012:5) : 

1. Humas berdasarkan pada filsafat sosial manajemen. Unsur pertama 

humas adalah filsafat sosial dari manajemen yang meletakkan 

kepentingan masyarakat lebih dulu pada segala sesuatu yang 

berkenan dengan perilaku organisasi. 
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2. Humas adalah suatu filsafat sosial yang diungkapkan dalam 

kwputusan kebijaksanaan. Setiap lembaga memiliki 

kebijaksanaan–kebijaksanaan yang menetapkan sejumlah tindakan 

yang harus diikuti dalam kegiatannya. Penciptaan kebijaksanaan 

ini, yang meliputi sejumlah fungsi, merupakan tanggung jawab 

pokok dari manajemen. Keputusan–keputusan kebijaksanaan akan 

mencerminkan kepentingan publik dari organisasi itu. Keputusan 

kebijaksanaan humas suatu organisasi adalah salah satu keputusan 

kebijaksanaan yang terpenting. 

3. Humas adalah tindakan sebagai akibat dari kebijaksanaan yang 

sehat. Pernyataan kebijaksanaan, meskipun mencerminkan maksud 

manajemen untuk melayani kepentingan publik, tindaklah cukup. 

Agar lebih berarti, kebijaksanaan itu haruslah diungkapkan, dalam 

tindakan–tindakan yang sesuai dalam kebijaksanaan itu. 

4. Humas adalah komunikasi. Unsur dasar humas keempat adalah 

komunikasi dua arah. Melalui keseksamaan dalam mendengarkan 

opini publiknya, dan kepekaan dalam menginteretasikan setiap 

kecenderungan kegagalan dalam komunikasi dan mengevaluasi 

serta mempertimbangkan kemungkinan–kemungkinan untuk 

mengubah sifat, pendekatan, atau penekanan setiap fase 

kebijaksanaannya. Melalui komunikasi dengan publiknya, 

manajemen mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau 

mempromosikan kebijaksanaannya dengan maksud mengukuhkan 

pengertian dan penerimaan.  

Humas Pemerintah di Indonesia sendiri mempunyai fungsi pokok 

antara lain (Sari,2012:83) : 
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1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

Diterima atau tidaknya kebijaksanaan pemerintah oleh masyarakat 

juga sangat ditentukan oleh bagaimana humas 

mengkomunikasikan kebijaksanaan itu kepada masyarakat.  

2. Menyampaikan informasi. 

Humas menyampaikan informasi kepada publik, mengenai 

kebijakan, aktivitas, dan prestasi dari suatu instansi melalui media 

massa. Tugas tersebut juga berhubungan dengan megupayakan 

pihak manajemen supaya tetap sadar terhadap tingkah laku publik 

dan menaruh perhatian terhadap grup – grup dan organisasi, 

dengan siapa mereka berhubungan. Humas menyiapkan pres rilis 

dan menghubungi orang–orang media, yang sekirannya dapat 

menerbitkan atau menyiarkan materi dan informasi terkait dengan 

instansi dimana humas tersebut bernaung.  

3. Menjadi komunikator atau juru bicara dan sekaligus sebagai 

mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi 

pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta 

memperhatikan keinginan–keinginan publiknya dipihak lain. 

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

dinamis demi mengamankan stabilitas keamanan politik 

pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

5. Membuat Laporan. 

Humas mengatur dan menggumpulkan program–program untuk 

memelihara dan mengamankan kontak antara perwakilan 

organisasi dan publik. 
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Nila Sari (2012:83) juga menuliskan bahwa, kegiatan kehumasan di 

instansi pemerintah hampir seluruhnya sama, yaitu, peliputan dan 

pendokumentasian kegiatan pimpinan, penyebarluasan informasi melalui 

jumpa pers, sosialisasi, penyusunan pidato, penerbitan majalah, menulis 

press release,  periklanan di media massa, membuat kliping berita dan 

melayani pers. (Sari,2012:85) 

 

1.1   Tujuan  Kerja  Magang  

Tujuan kerja magang ini adalah untuk mengetahui : 

a.  Aktivitas monitoring media dan pengorganisasian berita di 

lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika 

b.   Pengelolaan opini publik di media massa oleh bidang Humas 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 

1.2   Waktu  dan  Prosedur Kerja  Magang  

1.2.1 Waktu  Pelaksanaan  Kerja  Magang  

Dalam melakukan kerja magang, yang  berlangsung selama 

43 hari kerja. Dimana praktik kerja magang ini dilakukan dimulai 

01 Juli 2014 dan berakhir pada 12 September 2014. 

Dilaknasanakan pada lingkup Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, Jakarta Pusat dan ditempatkan di Pusat Informasi dan 

Hubungan Masyarakat (PIH) Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. Waktu efektif dalam proses kerja magang adalah hari 

Senin  hingga hari Jumat yang dimulai  pada pukul 07.00 – 16.00 

WIB, dan pukul 07.00 – 17.00 WIB. Dikarenakan saat penulis 

melaksanakan kerja, magang ada beberapa waktu yang bersamaan 
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dengan pelaksanaan ibadah puasa, sehingga jam kerja dikurangi 

menjadi satu jam. Namun setelah Ibadah puasa selesai maka waktu 

kerja kembali normal.  

 

1.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Program kerja magang yang dilakukan adalah 43  hari 

kerja, terhitung dimulai dari 01 Juli 2014 sampai 12 September 

2014. Kementerian Komunikasi dan Informatikan selalu 

memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa/i yang ingin 

melakukan praktek kerja lapangan dalam  dunia kerja dengan 

melalui program kerja magang dan harus mengikuti ketentuan kerja  

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 

 

Waktu kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :  

Masuk Kerja : Pukul 07:00 WIB 

   Selesai Kerja : Pukul 16:00 WIB 

( Saat Bulan Ramadhan ) 

    Masuk Kerja : Pukul 07 :00 WIB 

    Selesai Kerja : Pukul 17.00 WIB 

( Setelah Bulan Ramadhan ) 

 

 Selama praktik kerja magang berlangsung, penulis di tempatkan  di 

Unit Kerja Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH), Bidang 

Hubungan Masyarakat, Sub Bidang Analisis Berita dan Pengelolaan 

Opini Publik, Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI 

Aktivitas kehumasan pemerintah..., Ingrid Alwina Masalamate, FIKOM UMN, 2014



8 
 

 Agar dapat melakukan program kerja magang di Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, maka Penulis melakukan prosedur-prosedur 

yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dari kampus. 

1. Proses pertama kalinya dalam mencari tempat kerja magang. 

Penulis berusaha untuk bisa melakukan kerja magang di 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

sehingga pada saat memulai proses pencarian tempat kerja magang, 

penulis langsung menuju Kementerian Komunikasi dan 

Informatika.  

2. Setelah menyerahkan Surat pengantar Kerja magang dari kampus, 

penulis di Informasikan bahwa pada bulan Pebruari sampai dengan 

Juni 2014, kuota untuk mahasiswa magang sudah penuh, sehingga 

penulis harus menunggu sampai dengan bulan Juli 2014. 

3. Dan pada tanggal 1 Juli 2014, setelah melakukan konfirmasi 

terlebih dahulu akhirnya penulis bisa secara resmi melaksanakan 

kerja magang di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia.  Dihari pertama melaksanakan tugas penulis 

diperkenalkan kepada seluruh karyawan di bidang Pusat Informasi 

dan Humas. Setelah itu penulis melaksanakan tugas kerja seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Teguh Wahyono selakuka pembimbing 

lapangan penulis.  

 Setelah menyelesaikan seluruh proses kerja magang maka penulis, 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
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