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GAMBARAN UMUM BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN

A. Kedudukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Bagian Humas dan Protokol adalah salah satu badan atau lembaga yang ada di

dalam struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana

Bagian Humas berfungsi sebagai Public Relations bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Selatan. Bagian Humas dan Protokol termasuk dalam

struktur organisasi baru Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam rangka pemerataan

informasi untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga dapat diterima di

kalangan lapisan masyarakat tentang berbagai informasi dan perkembangan

situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, maka

diperlukan motivasi serta solusi agar terciptanya saling pengertian dan

kesepahaman mengenai berbagai permasalahan yang muncul.

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar informasi melalui institusi, lembaga

dan wadah-wadah informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat sebagai sasaran antara berbagai instansi, aspirasi kepentingan yang

terus berkembang sebagai suatu isu dan opini bahkan tindakan harus terus diamati

atau diikuti sebagai masukan dalam menetapkan langkah kebijakan pimpinan.



Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan informasi yang

dilaksanakan adalah menyebarluaskan informasi dan opini penyeimbang kepada

masyarakat terhadap opini yang tidak benar, baik melalui media cetak, media

elektronik maupun media tatap muka dalam bentuk ceramah-ceramah, sarasehan,

dan lain-lain. Dengan tujuan dan sasaran orientasinya meningkatkan kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan wawasan nusantara,

memperkuat persatuan dan kesatuan, memperkokoh ketahanan nasional melalui

stabilitas informasi dan terwujudnya situasi masyarakat yang kondusif.

Bagian Humas dan Protokol dapat berkembang dalam menghadapi masa depan

yang penuh tantangan, diperlukan perencanaan pengembangan dengan pandangan

ke depan, jangkauan jangka panjang, tujuan yang jelas dengan memperhatikan

potensi yang dimiliki dan faktor lingkungan eksternal. Tantangan tersebut antara

lain adalah harapan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, yang dipengaruhi

oleh perkembangan ilmu teknologi yang cepat, perubahan demografis, geologis

dan globalisasi. Perencanaan pengembangan tersebut diwujudkan dalam bentuk

Rencana Strategis (Renstra) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten

Lampung Selatan.

Kedudukan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lampung Selatan

adalah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan

pengembangan informasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

Humas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretariat Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)



B. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan materi,

penyusunan dan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kehumasan, keprotokolan, redaksi dan

publikasi komunikasi dan informatika.

Untuk menyelenggarakan tugas tesebut Humas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pelayanan

kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan publikasi komunikasi

dan informatika.

2. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelayanan kehumasan dan

pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan publikasi komunikasi dan informatika.

3. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan publikasi komunikasi

dan informatika.

4. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

kehumasan dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi dan publikasi.

5. Pembagian habis tugas kedinasan pada Bagian Humas dan Protokol di bidang

teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada di

lingkungan Bagian Humas dan Protokol mempunyai dan memahami beban

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

6. Pemberian petunjuk teknis, pengarahan, dan bimbingan kepada bawahan

tentang pelaksanaan tugas agar berdaya guna dan berhasil guna.



7. Pemberian usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah

dan kebijakan yang akan diambil di bidang humas dan protokol.

8. Penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas dari bawahan.

9. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kehumasan

dan pemberitaan, keprotokolan, redaksi publikasi kepada atasan, sebagai

pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan

pertimbangan lebih lanjut.

10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)

C. Visi dan Misi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Bagian Humas dan Protokol dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan

visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Visi adalah suatu gambaran

keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan. Misi adalah

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan.

Dengan misi tersebut dapat diketahui program-program serta hasil yang akan

diperoleh di masa yang akan datang yang merupakan panduan dalam pola

kegiatan dalam pencapaian visi. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari

tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata

dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.



Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lampung Selatan merupakan dasar hukum perubahan dan pengembangan struktur

organisasi diikuti pula dengan peningkatan esselonering jabatan struktur

berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan adanya perubahan nomenkultural sebagaimana tersebut di atas merupakan

salah satu bentuk kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

dalam rangka meningkatkan efesiensi dan menghindari tumpang tindih tugas dan

fungsi sejenis. Dengan demikian jelas bahwa tugas dan fungsi Humas dan

Protokol semakin lebih luas, bahkan memungkinkan untuk melakukan operasional

pelayanan informasi secara aktif.

Visi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten

Lampung Selatan adalah “Terwujudnya media massa Informasi yang

berpartisipasi dalam pembangunan daerah”

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang

berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai

perkembangan yang dihadapi. Misi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten

Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi serta pemberdayaan opini

publik.



2. Memiliki integritas, penegakkan supremasi hukum dalam kehidupan

bermasyarakat yang demokratis, bersatu, berbudaya tertib dan sejahtera.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)

D. Tujuan dan Sasaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang

ditetapkan adalah “Mewujudkan Pers/Media yang menjunjung etika, memiliki

integritas, menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang

demokrasi bersatu, berbudaya, tertib dan sejahtera”.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas

adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya Informasi dan Komunikasi yang kondusif antara Pemerintah,

Media Massa dan Masyarakat;

2. Terlaksananya Forum koordinasi antar anggota Humas Tingkat Provinsi/

Lintas Kabupaten/Kota melalui Media cetak dan Media elektronik;

3. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehumasan melalui

pendidikan dan latihan;

4. Terwujudnya bahan informasi yang aktual, berkualitas dan bermanfaat.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)



E. Susunan Organisasi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten
Lampung Selatan

Susunan Organisasi dan tata kerja Humas dan Protokol terdiri atas 1 (satu) orang

Kepala yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan

Rincian tugas Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan adalah

sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan pelayanan kehumasan dan

pemberitaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,

serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten.

b) Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis penyelenggaraan

pelayanan kehumasan dan pemberitaan kegiatan pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan, serta kebijakan pimpinan Pemerintah

Kabupaten.

c) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kehumasan dan

pemberitaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan,

serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten.

d) Menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi dan koordinasi

dengan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan

Kelurahan dalam rangka penyusunan pemberitaan serta pelayanan

informasi kepada media cetak/elektronik.

e) Menyiapkan bahan pembinaan dan menjalin kerjasama dan hubungan baik

dengan media cetak/elektronik.

f) Menyiapkan bahan, mengumpulkan data, informasi dan komunikasi

dengan instansi terkait mengenai komunikasi dan informatika.



g) Menyiapkan bahan peliputan kegiatan pimpinan di bidang pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan.

h) Mendokumentasikan kegiatan penting Pemerintah Kabupaten di bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

i) Menyiapkan penyusunan kliping berita-berita Lampung Selatan di bidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

j) Menyiapkan bahan pembinaan dan kerjasama dengan radio daerah di

bidang materi siaran.

k) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum

di lingkungan Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan agar

dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

l) Membagi habis tugas Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan

kepada aparatur Non Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap

personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

m) Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut.

n) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

o) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang pelayanan kehumasan dan pemberitaan.

p) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.



2. Sub Bagian Protokol

Rincian tugas Sub Bagian Protokol adalah sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang

keprotokolan.

b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai acara

penerimaan, penjemputan, pendamping serta persiapan lainnya dalam

rangka penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah.

c) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kegiatan upacara yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

d) Menyiapkan bahan pengaturan dan pembuatan jadwal kerja pimpinan.

e) Menyiapkan bahan pengaturan tata cara/protokoler dalam Agenda Kerja

Bupati.

f) Menginventarisir rangkaian kegiatan pimpinan dalam Agenda Kerja

Bupati.

g) Melaksanakan koordinasi kegiatan dan persiapan kunjungan kerja Bupati

dan Wakil Bupati dengan Dinas Instansi terkait.

h) Menyiapkan bahan/materi dan kelengkapan lainnya yang berhubungan

dengan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati.

i) Menyiapkan dan mengoordinasikan administrasi perjalanan dinas Bupati

dan Wakil Bupati.

j) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum

(NSU) di lingkungan Sub Bagian Protokol agar dapat melaksanakan tugas

secara berdaya guna dan berhasil guna.



k) Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut.

l) Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas bawahan.

m) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang keprotokolan.

n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi

Rincian tugas Sub Bagian Redaksi dan Publikasi adalah sebagai berikut :

a) Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang redaksi

dan publikasi.

b) Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis penyelenggaraan bidang

redaksi dan publikasi.

c) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan di bidang redaksi dan

publikasi.

d) Menyiapkan bahan pengumpulan data dan informasi dan koordinasi

dengan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan

Kelurahan dalam rangka penyiapan bahan kebijakan pimpinan.

e) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan naskah pidato/sambutan

pimpinan dalam kegiatan pemerintah kabupaten.

f) Menyiapkan penghimpunan pidato/naskah sambutan pimpinan sebagai

bahan publikasi melalui media cetak/elektronik.

g) Menyiapkan naskah pembuatan pidato/naskah sambutan pimpinan sebagai

bahan publikasi melalui media cetak/elektronik.



h) Menyiapkan naskah dan ilustrasi dan pembuatan majalah, brosur, buku

saku dan sebagainya mengenai data dan fakta Lampung Selatan dalam

rangka publikasi kebijakan pimpinan.

i) Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Non Struktural Umum

(NSU) di lingkungan Sub Bagian Redaksi dan Publikasi agar dapat

melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

j) Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai

masukan dalam penyusunan program lebih lanjut.

k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan.

l) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang redaksi dan publikasi.

m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)

F. Sarana Prasarana Penunjang Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Lampung Selatan

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas sarana dan prasarana

yang tersedia di Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan

adalah :

1. Humas menempati ruangan tersendiri. Ruang tersebut terdiri dari ruang

Kepala, dan ruang staff (terbuka), luas ruangan cukup memadai.

2. Kendaraan Operasional sebanyak 10 unit terdiri dari :



a) Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit

b) Kendaraan Roda 2 sebanyak 7 unit

c) Mobil Operasional (Mobil Unit Film) 1 unit

3. Peralatan Kantor

a) Meubelair : Meja dan kursi sebanyak 45 unit, Almari arsip 4 buah, Filling

Cabinet 9 buah, Rak Buku 4 buah, Almari Kayu penyimpanan alat-alat 3

buah

a. Peralatan Komputer dan Printer 9 unit.

b. Peralatan Internet 1 unit

c. Mesin Tik manual I unit

d. Peralatan Penggadaan (mesin foto copy) 1 unit

e. Peralatan operasional lainnya : Foto Tustel 6 unit, Camera Video VHS 4

unit, Handycam 1 unit, Vidio mini DV 3 unit, Tustel Digital 1 unit.

f. Peralatan Kantor Lainnya.

(Sumber: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan. Data Dokumentasi Tahun 2011)


