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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi media relations, cara 

melaksanakan publisitas, timbal balik dan hambatan Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistika Provinsi Lampung dalam berelasi dengan media massa yang ada di 

Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh 

melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa strategi media relations Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan publikasi pembangunan daerah dibagi 

menjadi tiga. Yaitu: mengelola relasi dengan media massa seperti menjalin 

hubungan baik dan melaksanakan beberapa kegiatan media relations secara formal 

maupun non formal. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi yaitu melanjutkan 

strateginya ke sasaran komunikasinya yaitu publik, dengan memanfaatkan media 

sosial dan call center, serta merancang program baru kedepannya yaitu Monitoring 

Berita Media. Terakhir yaitu mengembangkan jaringan, dengan cara melibatkan 

media massa dalam program Diskominfotik dan memasuki ke organisasi-organisasi 

profesi kewartawanan. Diskominfotik dalam penyebarluasan informasi terkait 

kebijakan serta program pembangunan daerah yang sudah dan akan dating. Sebagai 

bentuk timbal balik atau feedback nya, Diskominfotik memberikan bahan berita dan 

akses ke beberapa narasumber tertentu. Hal itu tentunya akan membantu menaikkan 

value dari media-media tersebut. Selain itu Diskominfotik juga akan memberikan 

pendanaan yang sudah sesuai dengan peraturan jika membantu publikasi tentang 

pemerintahan. 

 

Kata kunci: strategi, media relations, publikasi pembangunan daerah 

 

  



 

 

 

MEDIA RELATIONS STRATEGY OF INFORMATION, COMMUNICATION 

STATISTICS DEPARTMENT LAMPUNG PROVINCE IN PUBLICATION 

REGIONAL DEVELOPMENT 

 

By : M. Aqshal Edria 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to media relations strategy, how to carry out publicity, 

reciprocity and obstacles to the Information and Statistics Communications and 

Statistics Office of Lampung Province in relation to the mass media in Lampung 

Province. This study used descriptive qualitative method. Sources of data in this 

study in the form of primary data and secondary data obtained through interviews, 

observation and documentation. The results of the study found that the media 

relations strategy of the Department of Communication, Informatics and Statistics 

of Lampung Province in carrying out regional development publications was 

divided into three. Namely: managing relations with the mass media such as 

establishing good relations and carrying out several formal and non-formal media 

relations activities. The next step is to develop a strategy, namely to continue the 

strategy to the communication target, namely the public, by utilizing social media 

and call centers, as well as designing a new program in the future, namely 

Monitoring News Media. The last is developing networks, by involving the mass 

media in the Diskominfotik program and entering into journalistic professional 

organizations. Discipline in disseminating information related to existing and 

future regional development policies and programs. As a form of reciprocity or 

feedback, Diskominfotik provides news material and access to certain sources. This 

will certainly help increase the value of these media. In addition, Diskominfotik will 

also provide funding that is in accordance with regulations if it helps publications 

about government.  

 

Keywords: strategy, media relations, regional development publication 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, manusia pada umumnya 

membutuhkan komunikasi serta interaksi dengan manusia lainnya. Hal tersebut 

menghasilkan hubungan atau biasa kita ketahui dengan relasi. Relasi ialah 

hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi secara 

sistematik. Dikatakan sistematik karena terjadinya secara teratur dan 

berulangkali dengan pola yang sama (Sutriani, 2015). Hubungan atau relasi 

tidak hanya diterapkan antar individu saja, melainkan lingkup yang lebih luas, 

yaitu antar organisasi atau instansi. Instansi dalam hal ini bisa dalam bentuk 

pemerintahan, ataupun swasta. Dalam urusan berelasi dengan pihak luar, sudah 

pasti tiap organisasi atau instansi memiliki bagian khusus untuk hal tersebut, 

yaitu humas atau public relations. 

 

Pada dasarnya, public relations merupakan proses komunikasi kepada publik 

untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun 

dan menjaga citra yang positif. Dalam ruang lingkup pemerintahan, seorang 

public relations memiliki peran yang penting guna membangun relasi dengan 

publik baik secara khusus atau umum. Humas pemerintah mempunyai peran 

penting untuk membuka ruang bagi masyarakat atau publik untuk mendapatkan 

akses informasi yang dibutuhkan. Informasi yang akan disampaikan kepada 

publik atau media harus akurat, mudah, dan cepat supaya nantinya kebijakan 

pemerintah sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat dan agar 

mengetahui kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan masyarakat. Seperti 

yang dikutip dari O. Baskin (2010), Humas pemerintah mempunyai peran yang 

penting dalam menjaga suatu informasi publik tentang masalah, isu-isu dan 
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tindakan pada semua tingkat pemerintahan. Salah satu peran praktisi Public 

Relations yakni melakukan strategi dengan menjalin hubungan intensif kepada 

para jurnalis. Hubungan yang baik dengan para jurnalis atau wartawan yang 

diselenggarakan oleh Public Relations yaitu media relations. 

 

Farleni dan Widayatmoko dalam (Karsten dan Paramita 2019: 474) 

mengungkapkan bahwa media relations adalah salah satu fungsi humas yang 

memiliki pengertian membina hubungan baik dan kerjasama serta memiliki 

sifat saling menguntungkan. Dalam media relations, terdapat beberapa 

kegiatan yang dapat mempermudah suatu lembaga pemerintah untuk berelasi 

dengan media massa. Ruslan (2010:186), menjelaskan beberapa kegiatan 

tersebut bisa dibagi menjadi formal dan informal, kegiatan-kegiatan tersebut 

seperti Press Conference, Press Tour, Press Gathering, Press Briefing, Press 

Tour, dan Press Briefing. Melalui kegiatan media relations seorang praktisi 

humas dan jurnalis saling mempengaruhi dan saling menguntungkan satu sama 

lainnya (simbiosis mutualisme), karena dalam media relations seorang praktisi 

humas dimudahkan untuk memberikan berita kepada publik, dan sumber bahan 

berita yang diperlukan oleh jurnalis pun dapat terpenuhi. Menjalin hubungan 

dengan media massa sangatlah krusial bagi sebuah organisasi maupun instansi, 

karena media mempunyai kekuatan yang cukup kuat terutama dalam hal 

pembentukan opini publik.  

 

Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam berbagai 

tingkatan. Menurut M Chaffe yang dikutip oleh Elvinaro Ardiano mengatakan 

bahwa media massa mempunyai efek yang berkaitan dengan perubahan sikap, 

perasaan dan perilaku komunikasinya. Maka dari itu, efek media massa dapat 

memengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Dengan 

pengaruh yang di berikan, membuat media massa memiliki tanggung jawab 

penuh dalam menyebarluaskan informasi yang faktual dan akurat kepada 

masyarakat, terlebih informasi terkait citra seseorang tokoh masyarakat atau 

instansi.  
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Gambar 1. : Koran Kasmir Reader 2016 

 

Mengutip dari portal berita https://republika.co.id, terdapat sebuah berita yang 

diambil dari koran Kasmir Reader yang terbit pada 2016 silam. Isi berita 

tersebut yaitu mereka diminta untuk berhenti terbit setelah mengkritik 

pemerintah pada periode tersebut. Hal tersebut tentunya tidak seharusnya 

terjadi, terlebih di era kebebasan pers seperti pada saat ini. Di Indonesia sendiri, 

mengutip dari portal berita https://m.mediaindonesia.com bulan Agustus 2021, 

bahwa Gubernur Banten yaitu Wahidin Halim sempat memiliki permasalahan 

terkait publikasi tentang kebijakan darinya yang melibatkan media detik.com. 

Pengacara dari Gubernur Banten tersebut meminta agar media di Indonesia 

harus lebih menjunjung kode etik jurnalistik, dan memerhatikan keakuratan 

dalam memilah kebenaran informasi dan narasumber. Melihat fenomena-

fenomena tersebut, kesalahpahaman terutama dalam hal publisitas dapat 

diminimalisir dengan mengedepankan relasi yang baik diantara media massa 

dan pemerintah.  

 

Menurut Lesly (Heryanto & Rumaru, 2015), 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. Organisasi atau lembaga dalam hal ini ialah 

Dinas Komunikasi Informasika dan Statistika (Diskominfotik) Provinsi 

Lampung selaku lembaga pemerintah yang masih berkaitan dalam hal media 

dan publisitas. Selain itu, tujuan dalam definisi tersebut bisa diartikan sebagai 

visi dari sebuah lembaga guna menjadi dasar dari melaksanakan tugas pokok 

https://republika.co.id/
https://m.mediaindonesia.com/
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dan fungsinya. Visi tersebut diiringi oleh misi sebagai kiat-kiat untuk 

merealisasikan dan memperhatankannya. 

 

Dinas Komunikasi Informasika dan Statistika(Diskominfotik) Provinsi 

Lampung memiliki misi yaitu akan meningkatkan daya dukung infrastruktur 

teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas akses masyarakat 

terhadap informasi pembangunan daerah. Selanjutnya Diskominfotik akan 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan 

informasi secara profesional, serta meningkatkan kualitas layanan komunikasi 

dan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

berbudaya informasi. Rumusan misi Diskominfotik dibuat dalam rangka 

mewujudkan visi sebagai pusat informasi dan komunikasi. 

 

Visi dari Diskominfotik yaitu “terwujudnya pusat informasi dan komunikasi 

untuk menunjang pembangunan daerah menuju Lampung unggul dan Berdaya 

saing”. Berdasarkan visi tersebut, tujuan utama dari Diskominfotik ialah 

menjadikan Lampung menjadi daerah yang unggul dan berdaya saing. Hal 

tersebut diwujudkan dengan menjadikan Diskominfotik sebagai pusat 

informasi, agar dapat membantu menunjang pemberitaan pembangunan daerah 

di Provinsi Lampung. Pembangunan daerah dalam hal ini termasuk rencana-

rencana pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan di beberapa 

daerah di Provinsi Lampung oleh Gubernur.  

 

Pada dasarnya, Diskominfotik dapat mencapai visi dan misi nya secara 

independen. Namun dalam proses penyebarluasan informasi khususnya terkait 

informasi pembangunan daerah kepada masyarakat luas, dibutuhkan sebuah 

sarana agar hal tersebut lebih efektif. Sarana yang dimaksud dalam hal ini ialah 

media massa.  
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Gambar 2.  Publikasi Gubernur Arinal terkait Pembangunan Daerah di 

Media TribunLampung 

 

Gambar diatas merupakan salah satu contoh publikasi positif dari Gubernur 

Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi, yang meminta pembangunan pertanian 

harus detail dengan inovasi dan teknologi yang ada. Pemberitaan yang 

dilakukan media tersebut tentunya merupakan bukti konkrit bahwa mereka 

dapat membantu mewujudkan visi dari Diskominfotik sendiri yaitu dalam hal 

menunjang pembangunan daerah di Provinsi Lampung, Selain itu, 

Diskominfotik juga memposisikan diri sebagai gerbang akan informasi untuk 

masyarakat luas dan media massa. Segala bentuk kegiatan yang berkaitan 

dengan media massa, Diskominfotik Provinsi Lampung memiliki bidang 

khusus terkait berhubungan dengan pihak media-media yaitu Bidang 

Pengelolaan Komunikasi publik (PKP). 

 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bidang Pengelolaan Komunikasi publik 

(PKP), bahwa media di Provinsi Lampung berjumlah 292 media per data tahun 

2022, mencakup media cetak, media online, radio dan televisi. Dengan jumlah 

media yang tidak sedikit Diskominfotik Provinsi Lampung harus mencari cara 

agar dapat menemukan strategi relasi media yang tepat untuk dapat 

menghandle berbagai macam media tersebut. Harapan dari strategi media 

relations yang dibangun ialah dapat mencapai tujuan yang yang diinginkan, 

terutama berkaitan dengan publikasi pembangunan daerah melalui media.  
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Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis menganggap bahwa penelitian  

mengenai strategi media relations Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika Provinsi Lampung dalam publikasi pembangunan daerah merupakan 

hal yang penting untuk   diteliti. Hal tersebut melihat bagaimana Diskominfotik 

Provinsi Lampung memanfaatkan media relations guna mencapai salah satu 

visi nya yaitu publikasi pembangunan daerah.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

ialah bagaimana strategi               media relations Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika Provinsi Lampung dalam melaksanakan publikasi pembangunan 

daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi strategi media relations, cara 

melaksanakan publisitas, timbal balik dan hambatan Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistika Provinsi Lampung dalam berelasi dengan media 

massa yang ada di Provinsi Lampung? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Adanya penelitian terkait strategi media relations Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistika Provinsi Lampung dalam melaksanakan 

publikasi pembangunan daerah, diharapkan memberi perkembangan pada 

kajian ilmu komunikasi dan menjadi rujukan untuk pembacanya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi pada tingkat srata satu (S1) pada Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 
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Lampung. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini, peniliti 

mendapatkan ilmu baru pada saat keberlangsungan penelitian. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian menjelaskan jalan pikiran peneliti ketika melakukan 

penelitian. Kerangka pikir tersebut dapat memberikan landasan teori bagi 

peneliti untuk menjadi subjek penelitian. Secara sederhana, kerangka penelitian 

ini dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar atau bagan berikut: 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

  DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN 

STATISTIKA PROVINSI LAMPUNG 

BIDANG PENGELOLAAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

STRATEGI MEDIA RELATIONS : 

1. MENGELOLA RELASI 

2. MENGEMBANGKAN STRATEGI 

3. MENGEMBANGKAN JARINGAN 

(Iriantara, 2005:p.77-96) 

MENJALIN RELASI 

MEDIA 

CETAK 
MEDIA 

TELEVISI 
MEDIA 

RADIO 

MEDIA 

ONLINE 

PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengutip model strategi komunikasi relasi media 

menurut Yosal Iriantara (2005) dalam bukunya Media Relation : Konsep, 

Pendekatan, Praktik. Starategi tersebut antara lain mengelola relasi, yaitu 

merencakan upaya agar dapat memelihara media massa. Selanjutnya ada 

mengembangkan strategi, yaitu proses pengembangan strategi yang telah 

ditentukan kepada media massa dan mengembangkan jaringan, yaitu 

memperluas network ke berbagai kalangan. Kerangka pikir yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan peneliti, lebih 

menitikberatkan pada tahapan-tahapan strategi media relations, yang mana 

dalam hal ini adalah bagaimana strategi media relations Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistika Provinsi Lampung dalam melaksanakan publisikasi 

pembangunan daerah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penggunaan penelitian terdahulu dalam penelitian ini bertujuan sebagai acuan 

dalam melakukan proses penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu berguna 

untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan 

mengenai isu yang sama ataupun metode yang sama sehingga menjadi sumber 

referensi dalam pengaplikasian konsep dan teori yang digunakan. Selain itu, 

penelitian terdahulu juga berguna sebagai komparasi atas penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan 

relevansi untuk penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut : 

 

Penelitian yang pertama berjudul “Strategi Media Relations Dinas Komunikasi 

dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar dalam Sosialisasi 

Program Pemerintah” oleh Nur Laili Puspa Rohmana (2019) dari Institut 

Agama Islam Negeri Surakarta. Tujuan penelitian ini ialah untuk 

mendeskripsikan Strategi media relations di Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar dalam sosialisasi program 

Pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil mengenai strategi Media Relations yang digunakan 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar 

dalam sosialisasi program terkait dengan Strategi Media Relations yang 

dilakukan pertama adalah dengan mengelola relasi dimana menjalin kerjasama 

dengan media cetak maupun media elektronik seperti Solopos, Radar Solo, 

Suara Merdeka, Tribun Jateng, TATV serta manjalin hubungan baik dengan 

media dari manapun yang diimplementasikan melalui bentuk-bentuk strategi 

media relations yaitu Press Conference, Press Tour, Press Release, Media 
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visit, Press Gathering. Diskominfo Kabupaten Karanganyar telah melalukan 

komunikasi dengan baik dengan wartawan yang bekerjasama dengan Pemkab 

Karanganyar. Persamaan penelitian ini ialah memiliki kesamaan dalam hal 

yang diteliti yaitu bagaimana strategi media relations nya, dengan kemiripan 

hasil yang didapatkan. Selain itu metode yang digunakan sama yaitu deskriptif 

kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada objek yang diteliti. Jika dalam penelitian Nur Laili Puspa 

Rohmana (2019) meneliti Diskominfo Kabupaten Karanganyar, sedangkan 

peneliti meneliti Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Selain itu juga hal yang 

diteliti yaitu penelitian Nur Laili Puspa Rohmana (2019) mencari tahu 

sosialisasi program pemerintah, sedangkan peneliti tidak. 

 

Penelitian kedua yang berjudul “Strategi Media Relations Humas Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Citra Positif” oleh Redianto 

Sinaga (2017). Penelitian ini mengunakan metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan dan studi lapangan meliputi observasi dan wawancara. Tujuan dari 

penelitian ini ialah Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis strategi 

media relations, permasalahan, model hubungan dan citra yang didapatkan oleh 

relasi dengan media. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa kegiatan guna mengimplementasikan Strategi media 

relations oleh Bagian Humas Pemerintah Kab Tapanuli Utara, termasuk 

memperluas jaringan ke organisasi kewartawanan. Salah satu permasalahan 

dalam praktik media relations tersebut yakni keterbatasan anggaran. Dalam 

praktik media relations yang diimplementasikan oleh Bagian Humas 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengarah kepada model 

hubungan antara Humas dengan institusi media. Lalu Strategi media relations 

yang diterapkan oleh Bagian Humas itu juga belum optimal meningkatkan citra 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli maupun Humas itu sendiri secara signifikan. 

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Jika dalam 

penelitian Redianto Sinaga (2017) meneliti Kabupaten Tapanuli Utara terhadap 

citra positif, sedangkan peneliti meneliti Dinas Komunikasi Informatika dan 
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Statistika Provinsi Lampung terhadap publisitas. Persamaan diantara dua 

penelitian ini ialah sama-sama meneliti bagaimana media relations ruang 

lingkup pemerintahan terhadap media. Selain itu terdapat persamaan dalam 

pemilihan literatur strategi media relations yaitu oleh Yosal Iriantara (2005). 

 

Penelitian ketiga yang berjudul “Aktivitas Media Relations Humas Pemerintah 

Kota Sabang Dalam Membangun Hubungan Dengan Media Massa” oleh 

Yusran Nasir (2018). Penelitian ini mengunakan metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengungkap aktivitas 

media relations humas pemerintah Kota Sabang dalam membangun hubungan 

dengan media massa. Hasil penelitian ini Kegiatan media relations humas 

pemerintah kota Sabang bersifat dua arah dan terjadi hubungan timbal balik. 

Kegiatan media relations yang dilaksanakan diantaranya, membuat press 

release, mengadakan press conference, menyediakan akses informasi bagi 

wartawan melalui (website, email, facebook, whatsapp), mengadakan 

kerjasama melalui advertorial dan iklan bagi media yang berulang tahun, coffe 

morning. Persamaannya ialah membahas mengenai media relations dan 

menjadikan media massa sebagai objek penelitian. Kesamaan diantara dua 

penelitian ini. Perbedaannya ialah dalam hal yang diteliti, penelitian penulis 

meneliti strategi sedangkan penelitian Nasir meneliti aktivitas, dan tentunya 

tempat penelitiannya. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Jurnal 1 

Judul Jurnal Penelitian Strategi Media Relations Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Diskominfo) Kabupaten 

Karanganyar dalam Sosialisasi Program 

Pemerintah 

Penulis Nur Laili Puspa Rohmana (2019)  

Metode Penelitian Metode Penelitian mengunakan metode 

penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan 

deskripsi Strategi media relations di Dinas 

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

Kabupaten Karanganyar dalam sosialisasi 

program Pemerintah. 
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Hasil Penelitian Hasil mengenai strategi Media Relations yang 

digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kabupaten Karanganyar dalam 

sosialisasi program pemerintah yang pertama 

ialah dengan mengelola relasi sebagaimana 

menjalin kerjasama dengan media cetak serta 

media elektronik seperti Solopos, Radar Solo, 

Suara Merdeka, Tribun Jateng, TATV dan 

menjaga hubungan baik dengan media dari 

manapun yang diimplementasikan melalui 

bentuk-bentuk strategi media relations yaitu 

Press Conference, Press Tour, Press Release, 

Media visit, Press Gathering. Diskominfo 

Kabupaten Karanganyar telah melakukan 

komunikasi dengan baik dengan wartawan yang 

bekerjasama dengan Pemkab Karanganyar. 

Persamaan Penelitian Persamaan penelitian ini ialah memiliki 

kesamaan dalam hal yang diteliti yaitu 

bagaimana strategi media relations nya, dengan 

kemiripan hasil yang didapatkan. Selain itu, 

metode yang digunakan memiliki kesamaan, 

yaitu deskriptif kualitatif. 

Perbedaan Penelitian Perbedaan pada penelitian kali ini terletak pada 

objek yang diteliti. Jika dalam penelitian Andi 

Mulyadi (2017) meneliti Humas Pemerintah 

Kota, sedangkan peneliti meneliti Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi 

Lampung. Kesamaan diantara dua penelitian ini 

ialah sama-sama meneliti bagaimana relasi yang 

dibangun dengan media. 
 

 

Jurnal 2 

Judul Jurnal Penelitian Strategi Media Relations Humas Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan 

Citra Positif  
Penulis Redianto Sinaga (2017). 

Metode Penelitian Metode penelitian ini mengunakan metode 

penelitian Deskriptif Kualitatif. 
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

menganalisis strategi media relations, 

permasalahan, model hubungan dan citra yang 

didapatkan oleh relasi dengan media. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa kegiatan dalam mengimplementasikan 

Strategi media relations oleh Bagian Humas 

Pemerintah Kab Tapanuli Utara, termasuk 

memperluas jaringan ke organisasi 
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kewartawanan. Salah satu permasalahan dalam 

media relations yaitu keterbatasan anggaran. 

Dalam media relations yang diimplementasikan 

oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten 

Tapanuli Utara cenderung mengarah kepada 

model hubungan antara Humas dengan institusi 

media. Lalu Strategi media relations yang 

diterapkan oleh Bagian Humas itu juga belum 

terlalu maksimal dalam meningkatkan citra 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli maupun Humas 

itu sendiri secara signifikan. 

Persamaan Penelitian Persamaan diantara dua penelitian ini ialah sama-

sama meneliti bagaimana media relations ruang 

lingkup pemerintahan terhadap media. Selain 

itu terdapat persamaan dalam pemilihan literatur 

strategi media relations yaitu oleh Yosal 

Iriantara (2005) 

Perbedaan Penelitian Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak 

pada objek yang diteliti. Jika dalam penelitian 

Redianto Sinaga (2017) meneliti Kabupaten 

Tapanuli Utara terhadap citra positif, sedangkan 

peneliti meneliti Dinas Komunikasi Informatika 

dan Statistika Provinsi Lampung terhadap 

publisitas.  
 

 

Jurnal 3 

Judul Penelitian Aktivitas Media Relations Humas Pemerintah 

Kota Sabang Dalam Membangun Hubungan 

Dengan Media Massa 

Penulis Nasir, Yusran (2018) 

Metode Penelitian Metode Penelitian ini mengunakan  metode 

penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk 

mengetahui Aktivitas Media Relations Humas 

Pemerintah Kota Sabang Dalam Membangun 

Hubungan Dengan Media Massa. 

Hasil Penelitian Kegiatan media relations humas pemerintah kota 

Sabang bersifat dua arah dan terjadi hubungan 

timbal balik. Kegiatan media relations yang 

dilaksanakan diantaranya, membuat press 

release, mengadakan press conference, 

menyediakan akses informasi bagi wartawan 

melalui (website, email, facebook, whatsapp), 

mengadakan kerjasama melalui advertorial dan 

iklan bagi media yang berulang tahun, coffe 

morning. 
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2.2 Strategi  

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu suatu 

organisasi atau instansi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan 

efisien. Barry Render dan Jay Heizer (2008) mendeskripsikan pengertian 

strategi sebagai rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Menurut 

Bussinesdictionary strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk 

membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi 

untuk masalah. Sejalan dengan itu Siagian (2016:29) juga menyatakan Strategi 

merupakan serangkaian tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen 

puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

 

Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk 

membantu organisasi dalam mencapai keseluruhan misinya. Berfikir strategis 

senantiasa melibatkan peramalan dan penetapan keadaan masa depan yang 

dikehendaki. Menentukan upaya-upaya apa yang akan membantu menuju 

sasaran dan merumuskan rencana untuk mencapai keadaan yang dikehendaki. 

Dalam bukunya Cutlip, Center and Broom mendefisinikan Strategi adalah 

sebagai penentuan tujuan dan sasaran dasar jangka panjang suatu perusahaan, 

pengambilan rangkaian tindakan dan pengalokasian sumber daya yang perlu 

untuk melaksanakan cita-cita ini (Cutlip, Center and Broom, 2005: 292). 

 

2.3 Humas (Public Relation) 

2.3.1 Definisi Humas (Public Relation) 

Public Relations atau Humas merupakan salah satu kegiatan komunikasi 

yang berhubungan dengan beberapa pihak seperti antar organisasi atau 

instansi. Menurut Haris Munandar (1992:9) menerjemahkan definisi 

Persamaan Penelitian Persamaannya ialah membahas mengenai media 

relations dan menjadikan media massa sebagai 

objek penelitian. 

Perbedaan Penelitian Perbedaannya ialah dalam hal yang diteliti, 

penelitian penulis meneliti strategi sedangkan 

penelitian Nasir meneliti aktivitas, dan tentunya 

tempat penelitiannya. 
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humas dari Frank Jefkins yaitu “humas adalah sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke 

luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian”. (Cutlip, Center dan Broom, 2009:4) menyatakan bahwa, 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 

mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara suatu organisasi demi 

kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program 

kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik.  

 

Humas tidak boleh menutup mata dalam membangun hubungan baik 

dengan media, sehingga harus menerapkan prinsip membangun dan 

menjaga hubungan baik dengan pers, yaitu sebagai berikut : 

1. Servicing the media (melayani media). Agar tercipta hubungan yang 

baik melayani dan memahami apa kebutuhan media menjadi hal 

yang utama. 

2. Establishing a reputations for reability (membangun reputasi 

sebagai orang yang dapat dipercaya)  

3. Suppliying a good copy (menyediakan salinan yang baik), salinan ini 

dapat berupa data tertulis, foto serta video.  

4. Cooperations providing material (bekerjasama dalam penyediaan 

materi)  

5. Membangun hubungan personal yang kokoh. (Jeffkins, 1992 : 100)  

 

Dapat disimpulkan tujuan secara umum humas adalah untuk 

menciptakan, memelihara, memperbaiki dan meningkatkan citra suatu 

organisasi di mata publik, sejalan dengan situasi publik yang 

bersangkutan.. 

 

2.3.2 Humas Pemerintahan 

Pengertian humas oleh pemerintah hampir sama dengan pengertian 

humas pada umumnya. Humas pemerintah merupakan tanggung jawab 

fungsional yang berkaitan dengan tugas penyebarluasan informasi 
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kepada publik tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi 

pemerintah (Rahmadi, 1999: 77). Di sisi lain, Elvinaro Ardianto 

berpendapat bahwa tujuan humas dalam dunia pemerintahan pada 

dasarnya adalah untuk menciptakan berbagai program pemerintah yang 

dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan citra dan 

reputasi positif guna memperoleh opini publik yang positif (Ardianto, 

2014: 240). Keberadaan humas pemerintah seharusnya memungkinkan 

pemerintah untuk menyebarluaskan informasi yang relevan dengan 

kebijakan pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk menyadarkan 

masyarakat luas terhadap program-program pemerintah yang sedang, dan 

sedang dilaksanakan.  

 

Dari sisi fungsional, pelaku Humas pemerintah harus memiliki posisi 

strategis yang memungkinkan pelaku humas negara untuk langsung ke 

kepala lembaga, mendengar keluhan publik secara langsung, dan 

memiliki jaringan yang kuat dengan media. Sikap keterbukaan terhadap 

kritik publik, termasuk dialog terbuka, komunikasi persuasif, dan 

keterlibatan masyarakat dalam humas, merupakan kata kunci dalam 

hubungan informasi dan komunikasi dua arah. Seperti yang dikatakan 

Garnett, pemerintah, melalui para profesional humasnya, secara luas 

memiliki dua peran, menyebarkan informasi tentang organisasi kepada 

publik dan mendengarkan publik. Dalam buku Management in Public 

Service the Quest for Effective Performance, John D. Millet 

mendeskripsikan lebih spesifik bahwa humas pemerintah memiliki empat 

tugas utama (dalam Ruslan 2001: 107-108). Keempat tugas itu adalah: 

1. Mempelajari dan mengamati harapan, keinginan dan aspirasi 

masyarakat.  

2. Memberikan nasehat atau nasehat tentang apa yang harus dilakukan 

oleh instansi atau instansi dalam menanggapi harapan publik;  

3. Mampu menjalin hubungan baik antara masyarakat dengan pejabat 

pemerintah.  

4. Memberikan informasi tentang apa yang telah dicoba oleh lembaga 
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atau lembaga yang terkena dampak.. 

 

2.4 Relasi Media (Media Relations) 

2.4.1 Definisi Relasi Media (Media Relations) 

Hubungan media pada dasarnya berkaitan dengan penyediaan informasi 

atau tanggapan kepada media berita atas nama organisasi atau klien 

(Iriantara.2008:29). Yosal Iriantara menggunakan media relations 

sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publik untuk mencapai 

tujuan organisasi dan sebagai bagian dari kegiatan eksternal humas untuk 

mempromosikan dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa. H ubungan media dan hubungan dengan pers adalah alat, dan 

kolaborasi membantu memfasilitasi proses publikasi atau promosi 

berbagai kegiatan program kerja, atau komunikasi hubungan masyarakat 

dengan publik. Peran internal dan eksternal relations dalam humas dapat 

menjadi saluran untuk mengkomunikasikan pesan, sehingga peningkatan 

informasi atau berita dari publikasi PR menjadi prioritas utama yang 

memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik yang positif tentang 

institusi dan institusi. 

 

Kegiatan media relations akan membawa efek yang sangat besar apabila 

dilakukan dengan menggunakan prinsip kerja yang tepat. Menurut Frank 

Jefkins (1992:101), beberapa prinsip umum untuk membina hubungan 

pers yang baik yaitu : 

1. By servicing the media, yaitu melayani media dimana public relations 

yang baik harus menciptakan suatu hubungan timbal-balik. 

2. By estiblishing a reputations for reliability, yaitu menciptakan 

reputasi agar dapat dipercaya. Public relations yang baik harus dapat 

menyiapkan materi-materi yang akurat dimana dan kapan saja hal itu 

dibutuhkan. Dengan begitu wartawan akan percaya kepada public 

relations. 

3. By supplying good copy, yaitu memasok naskah informasi yang baik, 

menarik perhatian, juga teks maupun gambar yang baik. 
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4. By cooperations in providing material, yaitu melakukan kerjasama 

yang baik dalam menyediakan materi atau bahan informasi. 

5. By providing verification facilities, yaitu penyediaan fasilitas yang 

memadai untuk wartawan. 

6. By building personal relationship with the media, yaitu membangun 

hubungan secara personal dengan media, mendasari keterbukaan dan 

saling menghormati antar profesi masing-masing. 

 

Dari kerjasama yang sangat baik ini diharapkan opini publik yang positif 

dan pada saat yang sama terutama 'citra yang baik' dari masyarakat umum 

sebagai penonton dan masyarakat umum. 

 

2.4.2 Tujuan Media Relations 

Suatu organisasi atau instansi yang menggunakan media relations, pada 

umumya adalah organisasi yang sangat membutuhkan dukungan media 

massa dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara rinci tujuan media 

relations adalah : 

1) Untuk memperoleh publisitas yang seluas mungkin mengenai 

kegiatan serta langkah lembaga/organisasi yang baik untuk di ketahui 

umum. 

2) Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, 

laporan, ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang). 

3) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya 

dan kegiatan lembaga atau organisasi. 

4) Untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau 

organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai 

situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

perusahaan. 

5) Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi 

oleh saling percaya dan menghormati. (Rachmadi,yang dikutip oleh 

Diah, 2008:13). 
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2.4.3 Teori Media Relations 

Terdapat beberapa definisi dari para ahli, dimulai dari definisi menurut 

Iwan (dalam Dewi, 2013:35), ialah bagi sebuah lembaga, menjalin dan 

menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang efektif untuk 

membangun, menjaga dan meningkatkan citra lembaga dimata 

stakeholder. Media relations sangat penting artinya sebagai wujud 

komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya.  

 

Selanjutnya Frank Jefkins (2000:98) mendefinisikan bahwa media 

relations adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang 

maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka 

menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi 

atau perusahaan yang bersangkutan. Jefkins juga menjelaskan mengenai 

target media relations adalah pencapaian publikasi atau penyiaran 

maksimal atas informasi organisasi. Publikasi yang maksimal tidak 

hanya dari sisi jumlah media yang memuat, melainkan juga penyampaian 

informasi yang lengkap, serta berada di posisi yang strategis atau mudah 

dibaca, didengar atau ditonton oleh pemirsa. Sementara itu, Sam Black 

dan Melvin L Sharpe dalam (Wardhani, 2008:9) menjelaskan media 

relations lebih kepada hubungan antara organisasi dengan media. 

Definisinya adalah hubungan antara suatu organisasi dengan pers, radio 

dan televisi secara dua arah atau dua pihak.  

 

Dari penjelasan definisi serta teori dari para ahli diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa media relations tidak hanya terkait dengan 

kepentingan sepihak, organisasi atau media massa saja, melainkan kedua 

pihak memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian akan membuat 

hubungan kerjasama menjadi hubungan yang sama-sama 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu media relations merupakan 

suatu sarana sarana penghubung antara perusahaan, wartawan dan publik 

unuk mempublikasikan suatu informasi ataupun pencitraan positif. 
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2.4.4 Strategi Media Relations  

Iriantara dalam bukunya “Media Relations (konsep, pendekatan dan 

praktik)” (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsep strategi 

dalam melakukan hubungan dengan media yaitu: 

1. Mengelola Strategi 

Dalam suatu instansi atau lembaga ada bagian yang melakukan 

komunikasi dan membangun relasi dengan pihak luar, yaitu bagian 

humas. Hubungan masyarakat diperlukan untuk menjaga hubungan 

dengan masyarakat umum atau kelompok kepentingan melalui 

kegiatan hubungan media. Menjalin hubungan media tentunya 

bertujuan agar lembaga-lembaga dapat berkomunikasi dan didengar 

oleh publik. Dengan itu, sangat penting untuk membangun hubungan 

dengan media massa. 

2. Mengembangkan Strategi  

Setelah menjalin hubungan dengan media massa, ada prasyarat untuk 

menerapkan strategi hubungan media. Strategi ini pada dasarnya 

merupakan strategi komunikasi dengan publik, kepada siapa kegiatan 

lembaga tersebut diarahkan. Strategi adalah kebijakan untuk 

mencapai tujuan, yang diterjemahkan ke dalam serangkaian taktik 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi. 

 

3. Mengembangkan Jaringan  

Jaringan adalah kunci untuk banyak kegiatan, termasuk hubungan 

media. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sangat penting dari sudut 

pandang kelembagaan untuk mencapai tujuan melalui program kerja 

media. Pengembangan jaringan merupakan aspek penting dari 

produksi media. Mengembangkan jaringan menimbulkan pertanyaan 

mendasar tentang tempat humas dalam sistem komunikasi 

masyarakat. Salah satu cara untuk membangun jaringan adalah 

dengan bergabung atau mempertahankan kontak dengan organisasi 

profesi kewartawanan. 
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2.4.5 Kegiatan Media Relations  

Dalam kegiatan media relations, bagian public relations dituntut untuk 

melakukan kerja sama dengan media, baik secara fungsional maupun 

individual dalam berbagai cara. Menurut Ruslan (2010:186), kerja sama 

dengan pihak media tersebut biasanya diwujudkan melalui dua cara 

yaitu:  

1. Kontak secara formal, yaitu mengadakan acara khusus yang sengaja 

dirancang sebelumnya dimana media diundang secara resmi, dengan 

menetapkan tema dan tujuannya yang hendak dicapai. Berikut 

kegiatan media relations dengan kontak secara formal:  

a. Konferensi pers (Press Conference) yang diadakan secara formal 

atau sengaja oleh humas untuk menjelaskan rencana atau masalah 

tertentu yang dihadapi perusahaan Pertemuan khusus dengan 

media. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk memberikan 

informasi, publikasi, promosi, atau kegiatan Humas yang 

dianggap penting untuk disebarluaskan secara luas kepada 

khalayak sasaran, menggambarkan peristiwa yang telah atau 

mungkin telah terjadi, dan menghindari hal-hal negatif untuk 

mengoreksi atau menyanggah berita.  

b. Wisata Pers (press tour) adalah acara dimana wartawan dari 

berbagai media yang dikenal perusahaan diundang ke acara 

khusus, atau kunjungan ke kota sebagai tuan rumah selama satu 

hari atau lebih bersama dengan perwakilan agensi dan eksekutif 

perusahaan. adalah untuk  

c. Resepsi Pers (Press Reception) bertujuan untuk membangun 

ikatan persahabatan dengan mengadakan pertemuan sosial bagi 

wartawan, menghadiri resepsi formal dan informal dan acara-

acara seremonial tertentu. Hal ini juga memberikan kesempatan 

kepada wartawan untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan. 

d. Taklimat Pers (Press Briefing) yaitu bentuk jumpa pers resmi 

yang diadakan secara teratur dan melibatkan dialog atau diskusi 

dan memberikan pendapat dan informasi yang cukup kepada 
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kedua belah pihak. 

e. Pers Gathering (Jamuan Pers formal), adalah pertemuan formal 

yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara humas dan  

media, dan bentuk kontak ini menekankan pendekatan pribadi. 

Tujuan dari hubungan ini adalah untuk saling mengenal, saling 

mendukung, dan saling menghormati profesi masing-masing 

sebagai partner. 

 

2. Kontak informal  

a. Keterangan Pers (Press Statement), kegiatan ini dapat dilakukan 

kapan saja dan di mana saja oleh nara sumber tanpa perlu 

undangan formal dan dilakukan oleh pihak eksklusif untuk 

menjelaskan atau menyampaikan argumentasi tertentu kepada 

pers. 

b. Wawancara Pers (Press Interview), narasumber atau orang yang 

diwawancarai yang dimintai pendapat, komentar, informasi, dan 

lain-lain tentang isu-isu nyata di masyarakat. Inisiatif 

wawancara biasanya disediakan oleh media.  

c. Pers Gathering (Jamuan Pers Secara In-formal), adalah 

pertemuan informal yang bertujuan untuk menjalin hubungan 

baik antara humas dan media, dan bentuk kontak ini 

menekankan pendekatan pribadi. Tujuan dari hubungan ini 

adalah untuk saling mengenal, saling mendukung, dan saling 

menghormati profesi masing-masing sebagai partner. 

 

2.5 Media Massa 

2.5.1  Definisi Media Massa 

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang 

menyampaikan informasi sekaligus, dan dapat diakses oleh masyarakat 

umum. Informasi massal adalah informasi yang dimaksudkan untuk 

dipublikasikan secara massal dan bukan informasi yang boleh 

dikonsumsi untuk kepentingan pribadi saja (Burhan Bungin: 72; Fuad 



23  

Abbas, 2013). Menurut Hafied Cangara, media adalah sarana atau alat 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak, dan pengertian media massa meliputi surat kabar, film, radio 

untuk transmisi televisi, dll. Oleh karena itu, media massa merupakan alat 

utama komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri hanyalah sarana 

penyampaian informasi, baik itu surat kabar, majalah, buku, film, radio, 

televisi, atau kombinasi format media lainnya. 

 

Merujuk pada pengertian media massa, jurnalistik, dan komunikasi   di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa media massa adalah media massa 

yang merupakan produk jurnalistik, yang memberikan berbagai 

informasi kepada publik tentang fenomena sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat itu sendiri, baik yang berkaitan dengan bidang 

sosial, ekonomi, budaya, politik maupun bidang kehidupan masyarakat 

lainnya. Sedangkan pers adalah nama atau nama instansi yang 

memproduksi media massa. Selain itu, media massa dan pers merupakan 

sarana (perantara) bagi proses komunikasi massa. Jadi, meskipun 

terdapat perbedaan istilah (terms) yang cukup mendasar, ketiga istilah 

tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang saling 

bergantung. Sehingga, tidak heran jika ada literatur yang mengkaji salah 

satu istilah tersebut, baik media massa, pers maupun media massa. 

Karena biasanya dalam pembahasan selalu menyertakan dua istilah 

lainnya. 

 

2.5.2 Fungsi Media Massa 

Adapun fungsi dari media massa bagi khalayak menurut Dominick 

dikutip oleh Denis Mc Quail dalam bukunya yaitu sebagai berikut: 

a. Pengawasan (Surveillance) 

Merupakan fungsi yang terjadi ketika media massa 

menginformasikan tentang sesuatu yang berupa ancaman, seperti 

bahaya tsunami, banjir, gempa, dan lain lain. 

b. Penafsiran (Interpretation) 
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Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga 

interpretasi atas peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, editorial 

mencakup komentar dan opini dengan pandangan tentang berita 

yang disajikan di halaman lain. 

c. Pertalian (Linkage) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang berbeda, 

sehingga membentuk ikatan berdasarkan kesamaan kepentingan dan 

minat terhadap sesuatu. 

d. Penyebaran Nilai-Nilai (Transmission Of Values) 

Fungsi sosialisasi: Cara individu mengadopsi perilaku dan nilai 

kelompok. 

e. Hiburan (Entertainment) 

Seringkali muncul di media televisi dan radio. Surat kabar juga 

merupakan sarana strategis untuk melaporkan dan 

mengkonsolidasikan opini publik. Karena pers merupakan alat yang 

efektif untuk mendidik khalayak. 

 

2.5.3 Karakteristik Media Massa 

Menurut Hafied Cangara, Media adalah sarana atau alat yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, 

sedangkan pengertian media massa ialah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari berbagai sumber kepada publik melalui alat 

komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan dan media lainnya dapat 

disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Ciri-ciri media 

massa menurut Cangara antara lain: 

a. Dari segi kelembagaan, yaitu bagian pengelolaan media berjumlah 

orang, mulai dari pengumpulan, pengelolaan hingga penyajian 

informasi sebanyak orang. 

b. Sifatnya satu arah, yang berarti komunikasi dibuat kurang sesuai 

untuk memungkinkannya terjadi dialog diantara pengirim dan 

penerima. Jika ada respon atau respon yang terjadi, biasanya 

membutuhkan waktu dan tertunda. 



25  

c. Meluas dan serempak, yaitu dapat memberikan solusi hambatan jarak 

dan waktu. Bepergian dengan luas dan serentak, di mana informasi 

yang dikirimkan akan diterima oleh orang banyak pada waktu yang 

bersamaan. 

d. Menggunakan peralatan teknis atau mekanis, seperti surat kabar, 

radio, televisi, dan lain lain. 

e. Bersifat terbuka, yang berarti siapa saja dan di mana saja dapat 

menerima pesan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan etnis. 

 

 

2.6 Publisitas 

Publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui media untuk kepentingan organisasi atau 

individu tertentu tanpa pembayaran khusus kepada media tersebut. Memastikan 

agar informasi sampai ke masyarakat secara cepat melalui kegiatan kehumasan 

sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi atau instansi. 

(Darmstuti, 2012:177). Menurut Liliweri (2011), periklanan adalah tindakan 

menunjukkan, memperkenalkan, atau membela nama dan kehormatan 

seseorang, sekelompok orang, atau organisasi dalam pengaturan tertentu 

melalui media untuk menghasilkan daya tarik publik informasi yang bertujuan. 

 

Sebagai salah satu teknik yang biasa digunakan dalam publikasi, yaitu program 

dan kegiatan Humas. Teknik ini memungkinkan penyebaran informasi kepada 

masyarakat luas melalui media massa tanpa membayar imbalan apapun. Inilah 

yang membedakan periklanan dengan periklanan. Secara teknis, periklanan 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan: 

a. Kegiatan Public Relation yang berkesinambungan. 

b. Kegiatan jangka pendek yang direncanakan sebelumnya. 

c. 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.  
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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 kegiatan jangka pendek yang direncanakan antara lain siaran pers, 

konferensi pers, kegiatan organisasi, upacara peringatan atau pembukaan, 

pengumuman, seminar pers dan hasil riset pasar. (Iriantara 2008: 192). Apa 

yang telah dijabarkan di atas menunjukkan banyak hal hebat yang dapat 

digunakan sebagai pengukur 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 akan menjadi bahan percakapan dimana-mana, sehingga nilai publisitasnya 

makin meninggi. Oleh karena itu, publisitas adalah teknik hubungan 

masyarakat, tetapi bukan hanya teknik teknis, tetapi juga teknik kreatif. 

 

2.7 Pembangunan Daerah 

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005) 

bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi 

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi 

menuju arah yang diinginkan. Sedangkan pembangunan daerah adalah seluruh 

pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan 

masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya 

gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini 

pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi 

sumber daya alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan 

meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan 

bantuan dari pemerintah (Syamsidar, 2020). Dengan demikian ciri pokok 
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pembangunan daerah adalah: 

a. Meliputi seluruh aspek kehidupan 

b. Dilaksanakan secara terpadu 

c. Meningkatkan swadaya masyarakat. 

 

2.8 Hambatan dalam Komunikasi 

Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi dalam 

penyampaian dan penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain dan 

disebabkan tidak hanya oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh faktor fisik dan 

psikologis orang itu sendiri. Selain itu, kesalahpahaman dapat menciptakan 

hambatan komunikasi. Kreitner dan Kinicki (2010) dalam bukunya 

“Organizational Behaviour” menyebutkan mengacu pada faktor-faktor yang 

menyebabkan miskomunikasi atau antecedent condition sebagai berikut: 

a) Kepribadian atau sistem nilai yang tidak sesuai;  

b) Batas pekerjaan yang tidak jelas atau tumpang tindih;  

c) Bersaing untuk sumber daya yang terbatas  

d) Komunikasi yang tidak memadai (inadequate communication);  

e) Saling ketergantungan kerja (misalnya, satu orang tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa bantuan orang lain);  

f) Kompleksitas organisasi (konflik cenderung meningkat dengan 

meningkatnya hierarki dan spesialisasi tugas);  

g) Peraturan, standar atau kebijakan ketenagakerjaan yang tidak jelas atau 

tidak masuk akal;  

h) Batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak wajar ;  

i) Pengambilan keputusan kolektif (semakin banyak orang yang terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar risiko konflik);  

j) Harapan tidak terpenuhi;  

k) Kegagalan untuk menyelesaikan atau menyembunyikan konflik  

 

 

 



  

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk 

menjelaskan strategi media relations Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika  Provinsi Lampung dalam melaksanakan publikasi pembangunan 

daerah yang membutuhkan pendekatan secara kualitatif karena menjelaskan 

tentang kondisi obyek sacara alamiah. Menurut Sugiyono (2016:9), kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci. Kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu, 

Penelitian kualitatif dapat di definisikan sebagai suatu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

 

3.2 Teknik Analisis Data 

Setelah menentukan tipe penelitian, langkah selanjutnya ialah melaksanakan 

analisis data. Analisis data merupakan langkah tengah dari berbagai langkah 

perantara dalam kajian fungsional yang sangat penting (Herdiansyah, 

2010:158). Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan tiga jenis analisis data, 

yaitu analisis data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Langkah-langkah untuk melaksanakan proses di atas 

dilakukan dengan analisis data kualitatif berupa: 

 



29  

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan tahap peneliti mengumpulkan informasi 

dan fakta dari lapangan terkait dengan topik yang diangkat. Pengumpulan 

tersebut melalui wawancara pihak Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika Provinsi Lampung. 

2. Pengolahan data 

Setelah data berhasil terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses 

pengolahan. Peneliti memeriksa tanggapan dari informan dari data 

wawancara dan observasi yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk 

memperbaiki data dan lebih menyempurnakan kata dan frasa, memberikan 

informasi tambahan dan menghapus informasi yang tidak perlu. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dilaporkan dan disajikan 

secara tertulis. Penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi 

wawancara dan ringkasan observasi yang dilakukan setelah pengumpulan 

dan pengolahan data serta diselidiki dengan menggunakan teori yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

4. Generalisasi dan Kesimpulan 

Generalisasi menarik kesimpulan umum dari analisis penelitian. 

Generalisasi juga harus berhubungan dengan teori yang mendasari 

penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik 

kesimpulan dari penelitian. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Dengan adanya fokus penelitian membantu peneliti untuk membatasi 

penelitian sekaligus menyaring data mana yang relevan dan yang tidak relevan. 

Pembatasan didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari suatu 

masalah penelitian yang akan diatasi. Pada penelitian kali ini berfokus dalam 

menggali informasi tentang bagaimana strategi media relations, serta 

mengetahui bagaimana publisitas sebagai feedback dan hambatan Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung terhadap media 

massa, baik itu secara teknis maupun non teknis nya. 
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3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi yang lebih 

jelas, lebih lengkap, sehingga memungkinkan dan memudahkan penelitian 

observasional oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi 

penelitian sebagai tempat penelitian. Dalam hal ini, lokasi survei ada di kantor 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung, yang terletak 

di Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Talang, Telukbetung Selatan, Bandar 

Lampung City, Lampung 35211. Terkait waktu penelitian, peneliti akan 

melakukan penelitian dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2021 hingga 

bulan Desember 2021. 

 

3.5 Sumber Data 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157), hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya 

merupakan data tambahan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, kata-kata dan 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama data 

dan dokumen, sedangkan sumber tertulis lainnya mewakili data tambahan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui alat pengumpulan data, observasi, 

wawancara, dan pencatatan data. Sumber data biasanya dibagi menjadi dua 

bagian: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

dari sumber primer melalui teknik dan prosedur pengumpulan data dan dapat 

berupa wawancara, observasi, atau penggunaan alat ukur yang dirancang 

khusus. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber tidak langsung, 

terutama berupa data dokumenter dan arsip resmi. Oleh karena itu, sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diambil dari informan 

sehubungan dengan penelitian, dan dokumen atau sumber tertulis lainnya 

adalah data tambahan. Sumber data untuk survei ini adalah: 

a. Ganjar Jationo, S.E., M.AP. (Kepala Dinas Dinas Komunikasi Inforamtika 

dan Statistika Provinsi Lampung) 

b. Alma Rostow Guna, SE. M. M. (Sekretaris Dinas Komunikasi Inforamtika 

dan Statistika Provinsi Lampung) 
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c. Lakoni SH., MH (Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas 

Dinas Komunikasi Inforamtika dan Statistika Provinsi Lampung) 

d. Rudy Iwan Taruna, S.Sos.,M. EP. (Kepala Seksi Bidang Pengelolaan 

Komunikasi Publik Dinas Dinas Komunikasi Inforamtika dan Statistika 

Provinsi Lampung). 

 

Keempat nama diatas merupakan narasumber yang peneliti pilih untuk 

dapat memenuhi kebutuhan informasi penelitian ini. Proses wawancara 

dengan narasumber 1 dan 2 yaitu Bapak Ganjar Jationo dan Bapak Alma 

Rostow dilakukan saat peneliti ikut dalam sebuah perjalanan dengan kedua 

narasumber tersebut. Sedangkan proses wawancara dengan narasumber 3 

dan 4 yaitu Bapak Lakoni dan Bapak Rudi Iwan dilakukan di ruangannya 

pada bulan Desember 2021. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. 

Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, penelitian tidak dapat 

memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan 

observasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

satu arah secara lisan. Artinya, pertanyaan disediakan oleh pewawancara 

dan jawaban disediakan oleh responden. Ciri utama wawancara adalah 

kontak langsung antara peneliti dan narasumber. Berbagai macam 

pertanyaan diajukan dalam wawancara ini, tetapi pertanyaan baru muncul 

selama penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti menggali data, 

informasi, dan kerangka informasi yang diteliti. Metode wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas. Dengan kata lain, pertanyaan yang 

diajukan tidak ditentukan dalam pedoman wawancara dan dapat 

diperdalam atau diperluas tergantung pada situasi dan kondisi lokasi. 
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Untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala 

dinas lain dan perwakilan dari Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika Lampung. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang secara langsung 

merekam dan mengamati keadaan dan perilaku suatu objek sasaran pada 

suatu lokasi yang disurvei. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti 

memperhatikan, mengamati, memperhatikan, mengamati dengan seksama 

dan sistematis objek tindakan yang dimaksud. Menurut Cartwright, Haris 

Herdiansyah mendefinisikannya sebagai proses sistematis melihat, 

mengamati, mengamati, dan merekam perilaku untuk tujuan tertentu. 

Observasi dapat difokuskan pada fenomena sosial atau perilaku sosial, 

asalkan konsisten dengan judul, sifat judul, dan tujuan judul. Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati fenomena yang ada 

dan terjadi. Observasi yang dilakukan dikatakan memberikan data yang 

relevan atau relevan dengan subjek penelitian.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat 

atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 

oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat 

dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh 

tentang perspektif subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam metode 

ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada untuk 

memudahkan penulis memperoleh catatan terkait penelitiannya, seperti: 

gambaran umum, saluran komunikasi, siapa komunikatornya, dll. Metode 

dokumenter ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak diperoleh 

dengan metode observasional atau wawancara. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan informasi dan data yang telah peneliti kumpulkan, analisis, dan 

diinterpretasi dalam penelitian kali ini, peneliti dapat membuat beberapa 

kesimpulan terkait strategi media relations Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistika  Provinsi Lampung dalam melaksanakan publikasi pembangunan 

daerah yaitu : 

1. Dalam penelitian kali ini, strategi media relations Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistika Provinsi Lampung dalam melaksanakan 

publikasi pembangunan daerah dibagi menjadi tiga. Pertama ialah 

mengelola strategi dengan media massa. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa Diskominfotik mengelola strategi sesuai dengan definisi yang ada, 

yaitu menjalin hubungan baik dan melaksanakan beberapa kegiatan media 

relations secara formal maupun non formal. Kedua yaitu mengembangkan 

strategi, yaitu melanjutkan strateginya ke sasaran komunikasinya yaitu 

publik (masyarakat). Diskominfotik terbukti mewujudkan definisi 

mengembangkan strategi dengan memanfaatkan media sosial dan call 

center sebagai upaya pendekatan ke masyarakat. Selain itu, bukti konkrit 

dari mengembangkan strategi ialah Diskominfotik sedang merancang suatu 

program baru kedepannya, yang dinamakan Monitoring Berita Media. 

Ketiga yaitu mengembangkan jaringan ke organisasi profesi dan 

jurnalis/wartawan yang terkait. Hal tersebut diwujudkan dengan 

melibatkan rekan media dalam program Diskominfotik seperti kegiatan 

BIMTEK (Bimbingan Teknis), Pelatihan Dasar, dan Peliputan. Selain itu, 

Diskominfotik juga mewujudkan mengembangkan jaringan dengan 

mememasuki organisasi-organisasi profesi. 
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2. Strategi media relations tersebut diterapkan guna membantu mewujudkan 

visi dari Diskominfotik yaitu dalam hal publikasi pembangunan daerah. 

Media massa mampu memudahkan Diskominfotik dalam penyebarluasan 

informasi terkait kebijakan serta program pembangunan daerah yang sudah 

dan akan datang. Hal yang paling kedepannya ialah media dibutuhkan 

dalam beberapa pembangunan daerah kedepannya sesuai hasil dari 

Musrenbang 2022. Sebagai bentuk timbal balik atau feedback nya, 

Diskominfotik memberikan bahan berita dan akses ke beberapa narasumber 

tertentu. Hal itu tentunya akan membantu menaikkan value dari media-

media tersebut. Selain itu Diskominfotik juga akan memberikan pendanaan 

yang sudah sesuai dengan peraturan jika membantu publikasi tentang 

pemerintahan. 

 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat memberi saran yang dapat 

berguna bagi pembaca ataupun peneliti lainnya yang hendak melakukan 

penelitian sejenis. Saran yang dapat peneliti berikan ialah : 

a. Hasil analisis ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya oleh 

mahasiswa dibidang ilmu komunikasi. 

b. Hasil analisis ini bisa menjadi bahan referensi terutama bagi Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Lampung agar kedepannya 

lebih dapat mengembangkan strategi media relations dalam melaksanakan 

publikasi pembangunan daerah. 
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