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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Peran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

 
Peran Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin lebih dari 

sekedar menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan. Humas adalah sebagai 

alat manajemen yang kuat yang dapat membangun reputasi pemerintah daerah; 

membentuk dan mempengaruhi opini publik; dan yang paling penting, mendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Cutlip dan Center melalui bukunya Effective 

Public Relations dalam buku Public Relation & Crisis Management  karangan 

Rahmat Kriyantono, menyatakan bahwa “Humas sebagai fungsi manajemen yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara 

organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 

tersebut1.  

Peran humas bagi pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Humas  

pemerintah  merupakan unjung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja 

Pemerintah. Selain itu juga, humas  merupakan sumber informasi yang dituntut 

kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat 

                                                           
1 Rahmat Kriyantono, Public Relation & Crisis Management. Kencana Prenada Media, 2012. 

hlm. 2  
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cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. 

Humas  pemerintah  juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan 

informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat 

dalam menyukseskan program pemerintah  yang hasilnya dapat dinikmati publik. 

Bagian humas  di instansi pemerintah  dibentuk untuk mempublikasikan atau 

mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. 

“Peran Humas bagi pemerintah adalah memberi informasi tentang segala 
kebijakan, rencana dan hasil kerja institusi serta memberi pengertian dan pemahaman 
bagi masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatu yang 
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Humas juga berperan untuk memberi 
masukan dan saran atas setiap informasi yanng dibutuhkan.”2 

  
Kebanyakan peran humas  bagi pemerintah  diarahkan untuk hubungan 

dengan media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Kegiatan-kegiatan yang 

biasanya ditangani oleh Humas  dalam rangka mensosialiasikan kebijakan pemerintah 

ialah mengadakan konferensi pers, membuat press release dan menyebarkannya pada 

media, pameran-pameran, mengorganisir pertemuan dengan masyarakat, penerangan 

melalui berbagai media komunikasi bagi masyarakat. 

Teori peran humas yang digunakan pada penelitian ini adalah teori menurut 

Dozier dan Broom dalam Rosady Ruslan,3 

“Peranan humas dalam suatu organisasi dibagi menjadi empat kategori, yaitu:  
1. Penasihat ahli (expert prescriber) 
2. Fasilitator komunikasi (communication facilitator) 

                                                           
2 Solekhan, As. Plt. Kabag Humas Musi Banyuasin, Wawancara,  22 Juni 2015. 
3 Rosady Ruslan. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada: 2012).hlm. 20. 
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3. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process 
facilitator) 

4. Teknisi komunikasi (communication technician) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diuraikan 

mengenai peran Bagian Humas  Sekretariat Daerah  Musi  Banyuasin sebagai berikut: 

1. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) 

Humas  adalah  sebuah  unit  yang  mempunyai  tugas  untuk membangun  

kerja  sama,  saling  pengertian,  saling  menghargai  dengan komunikasi  dua  arah.  

Humas  merupakan  fungsi  manajemen  yang membentuk  dan  mengelola  hubungan  

saling  menguntungkan  antara organisasi  dan  masyarakat  (publik).  Keberhasilan  

atau  kegagalan hubungan  ini  tergantung  pada fungsinya  sehingga  wajar jika 

pemerintah daerah Musi Banyuasin meletakkan humas  sebagai  penasehat  ahli. 

Humas daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai  penasehat  ahli  yang juga 

berfungsi  sebagai  praktisi  humas  yang berpengalaman  dan  memiliki  kemampuan  

tinggi  dapat  mencarikan  solusi  dalam penyelesaian  masalah  hubungan  dengan  

publiknya4 melalui  kegiatan community development yang dalam hal ini adalah 

masyarakat Musi Banyuasin. Dalam menjalankan peranannya sebagai penasehat ahli 

di kehumasan sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Solekhan, As. selaku 

pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin menyatakan bahwa: 

 

 
                                                           

4 Rosady Ruslan. Ibid., hlm. 20 
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“Humas di daerah Kabupaten Musi Banyuasin berperan sebagai penasihat 
ahli, tugas saya disini adalah memfasilitasi dan menjembatani komunikasi  dua  arah  
atau  timbal-balik  yang  intensif  antara  pemerintah kabupaten  dan  masyarakat  
guna  mendukung  terciptanya  tujuan  Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin serta 
terwujudnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  di Kabupaten Musi 
Banyuasin melalui penyebarluasan berita lewat media, baik media cetak maupun 
media elektronik.”5 

 
Lebih lanjut menurut Solekhan, As 

“Untuk  mencapai  kinerja  pembangunan  pemerintah  daerah  Kabupaten  
Musi Banyuasin sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan 
berbagai faktor, termasuk di dalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor  pendukung  dapat  bekerja  
secara  maksimal. Mengingat  aspek  SDM  sangat  penting  dan  paling  menentukan  
terhadap keberhasilan dan kualitas kerja Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut, 
yaitu (1) Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas; (2) Kemampuan teknis dan 
profesionalisme; (3) Mekanisme reward and punishment yang proporsional; dan (4) 
Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.”6 

 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) 

Dalam hasil wawancara terhadap penasihat ahli yang juga merupakan 

pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin dapat diuraikan bahwa humas berperan sebagai fasilitator komunikasi. 

Dalam bidang fasilitator komunikasi ini adalah sebagai fasilitator komunikasi antara 

pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan masyarakatnya. Aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan kegiatan sebagai fasilitator komunikasi terhadap 

penyebarluasan informasi pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang 

                                                           
5 Solekhan, As., Loc Cit. Wawancara. 
6
 Ibid., Wawancara. 
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dilakukan oleh kepala bagian humas dan masing-masing staf humas, yang memiliki 

tugas masing-masing seperti: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi 
aktivitas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah atau 
kebijakan di masing-masing satuan kerja atau satuan kerja perangkat 
daerah. 

2. Menangkap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah 
atau satuan kerja di jajaran masyarakat. 

3. Mewujudkan integrasi, kreasi dan keselarasan antara kepentingan 
pemerintah/instansi dan kepentingan masyarakat.  

4. Mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan 
dan meningkatkan pembinaan secara baik, citra dan martabat pemerintah 
daerah dan instansi dalam hal ini satuan kerja di jajaran pemerintah daerah.7 

Selain itu, dalam wawancara terhadap pelaksana tugas Kepala Bagian Humas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan: 

“Aktivitas yang saya lakukan selaku kepala bagian humas yaitu memimpin 
kehumasan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas 
kehumasan dan layanan informasi sehari-hari, mengkoordinir staf dalam 
melaksanakan tugasnya, menyusun laporan triwulan, menjadi penghubung guna 
mendukung legiatan antar lembaga, menyusun dan merencanakan agenda kehumasan, 
menerima dan memproses keberatan atau penolakan pemberian informasi. Selain itu, 
juru bicara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sub bagian humas bertanggung 
jawab terhadap penyampaian serta kelancaran informasi yang diperlukan masyarakat 
serta menyebarluaskan informasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada 
masyarakat. Selain itu, memberikan pertimbangan kepada pimpinan terkait informasi 
dan isu yang berkembang di masyarakat dalam rangka mendukung program dan 
kegiatan dalam upaya menunjang kelancaran tugas dan fungsinya”.8 

 
Kesemua tugas tersebut diharapkan dapat menumbuhkan citra dan kesan baik 

masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaannya bagian Humas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga berkewajiban membangun dan 

menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan segenap unsur, baik 

                                                           
7 Ibid., Wawancara. 
8 Ibid., Wawancara. 
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kelembagaan pemerintah maupun swasta, serta mengembangkan kemitraan dengan 

organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dengan insan pers dan media 

massa. 

Lebih lanjut, menurut pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:  

“Makna penting dari pembangunan daerah adalah adanya kemajuan, 
perbaikan pertumbuhan dan diversifikasi. Jadi informasi pembangunan yang 
disampaikan kepada masyarakat Musi Banyuasin yaitu berupa data mengenai 
perubahan, kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola pikir masyarakat, 
perilaku dan gaya hidup masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek 
kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, politik, yang berlangsung pada level 
makro dan mikro”.9 

 
Jadi, informasi pembangunan yang disampaikan Humas Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat yaitu, informasi kebijakan, program 

dan kegiatan internal dan eksternal, baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data 

elektronik.  

 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process 

Facilitator) 

Humas  yang  mengambil  peran  sebagai fasilitator komunikasi  pemecahan  

masalah bekerja  sama dengan  bagian  atau  divisi  yang  lain  dalam  mendefinisikan  

dan  menyelesaikan  masalah. Kerjasama  dan  konsultasi  diawali dengan  pertanyaan  

pertama,  dan  berlanjut  hingga  evaluasi  program  akhir.  Peran  humas sebagai  

fasilitator  proses  pemecahan  masalah,  yaitu bagaimana  humas  mampu  mengatasi 

setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi 
                                                           

9 Ibid., Wawancara. 
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Banyuasin, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif terhadap 

masyarakat. Menurut wawancara yang dilakukan terhadap pelaksana tugas Kepala 

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:  

“Peran humas  sebagai  fasilitator  proses pemecahan masalah, disini saya 
harus berperan aktif untuk mengatasi permasalahan yang sedang pemerintah daerah 
Kabupaten Musi Banyasin hadapi. Tentunya juga diperlukan  kerjasama dari berbagai 
pihak seperti dukungan dan bantuan kerjasama dalam rangka membina hubungan 
kerja yang serasi dan dinamis antara pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin 
dengan organisasi sosial, organisasi profesi dan kelompok masyarakat antar lembaga 
pemerintah dan lembaga non pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam 
rangka menciptakan dan peningkatan komunikasi dua arah, memantau, menampung 
dan menyalurkan aspirasi dan opini yang berkembang dalam masyarakat, sehingga 
dapat menyelesaikan  masalah  yang  ada  secara  bijaksana, dengan memperhatikan 
kepentingan bersama, antara pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan 
masyarakat.”10 

 
Sebagai suatu  manajemen berupa pemerintahan daerah dalam menyelesaikan  

masalah, bagaimana  cara memimpin (leadership)  orang  lain  dan mengorganisir  

opini  eksternal  maupun  internal  agar  tindakan  sesuai dengan  yang  diharapkan  

demi  mencapai  tujuan  bersama  dalam menyebarluaskan informasi kepada 

masyarakat Musi Banyuasin. Disamping itu kemampuan praktisi humas dalam 

berkomunikasi (communication skill) dan membangun hubungan (relationship) yang 

positif dalam  menyelesaikan masalah.  

Masalah  biasanya  terjadi  karena  perbedaan persepsi  dan  keinginan yang 

terjadi dimasyarakat. Belum lagi penyebarluasan informasi belum mampu mencapai 

ke tempat-tempat tertentu di seluruh wilayah Musi Banyuasin, maka  dalam  hal  ini,  

humas  berperan  untuk  menurunkan  sejauh mungkin  perbedaan  antara  persepsi  

                                                           
10 Ibid., Wawancara. 
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dan  keinginan  masyarakat  dengan  tujuan  dari pemerintah daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin melalui tahapan-tahapan sosialisasi, baik  yang  bersifat  antisipatif  

maupun  bersifat perbaikan. 

 
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) 

Menurut pelaksana tugas Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin, yang berperan sebagai teknisi komunikasi adalah sub 

bagian informasi publik. 

“Sub bagian informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

informasi dan dokumentasi, mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan dan 

mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk 

cetakan, foto, maupun data elektronik”.11 

Menurut Kasubbag Pengumpulan Informasi Humas Musi Banyuasin, 

Rodiawati, peran penyediaan pelayanan teknis komunikasi dalam penyebaran 

informasi pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 

“Sub bagian informasi publik dalam melayani publik terhadap penyebarluasan 
informasi daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan membentuk pusat 
layanan informasi publik untuk melayani permohonan informasi publik dilingkungan 
pemerintah kabupaten membuat siaran pers, melaksanakan konferensi pers atau 
jumpa pers, menulis, menyunting dan memodifikasi informasi publik, menyusun dan 
mendistribusikan sajian berita dalam bentuk foto, video dan berbagai artikel untuk 
kebutuhan publik membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan 
dipublikasikan melalui teknologi informasi milik bagian hubungan masyarakat”. 

 
 

                                                           
11 Ibid., Wawancara. 
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Untuk teknis komunikasi dalam hal penyebarluasan informasi mengenai 

kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilakukan mengenai 

informasi kebijakan pemerintah diantaranya: menyusun data dan informasi strategis 

tentang kebijakan, program dan kegiatan, menyiapkan dan menganalisis data latar 

belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik, dan kemudian 

menyusun materi ringkasan untuk pemberitaan kebijaksanaan pemerintah melalui 

media massa. 

 Dalam wawancara, Pelaksana tugas Kepala Bagian Humas  Sekretariat Daerah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin menyatakan bahwa peran humas  pemerintah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam penyebaran informasi pembangunan daerah  

adalah sebagai berikut : 

“Bagian humas  sekretariat daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin merupakan 
mitra Pemerintah  provinsi dan Pemda dan selama ini kita telah menjalin hubungan 
baik untuk melalui MOU yang telah disepakati bersama untuk menjadi mitra 
lembaga, dan kami membantu apa yang pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi, 
pemerintah  daerah  dan kementrian terkait. Selain itu juga kerjasama yang terjadi 
dengan lembaga luar, misalnya LSM, wartawan. Selama informasi yang mereka 
minta bisa kita berikan, karena tidak serta merta informasi kita berikan, harus melalui 
analisa lebih dulu permintaan tersebut yang ditelaah Humas. Disini kita melakukan 
mediasi bekerja sama dengan media misalnya degan PALTV dalam rangka meliput 
tentang keadaan wilayah Musi  Banyuasin dan keadaan disekitarnya. Kita juga 
menyediakan contact person apabila wartawan membutuhkan informasi sesuai 
prosedur yang berlaku dan yang bertangung jawab dalam hal ini adalah Sub Bagian 
Hubungan Publik.”12 
 

Dari penjelasan wawancara ini, dapat diuraikan bahwa bagian humas  

sekretariat daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin juga berkewajiaban membangun dan 

menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan segenap unsur baik 
                                                           

12 Ibid., Wawancara. 
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kelembagaan pemerintah maupun swasta, serta mengembangkan kemitraan dengan 

organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dengan insan pers dan media 

massa. 

Peran bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

diperlukan terutama dalam mengatur informasi baik ke dalam maupun ke luar, 

memonitor dan merekam opini publik serta tanggapan masyarakat terhadap 

pemerintah. Jika penyebaran informasi dalam hubungan internal tidak berjalan baik 

maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan dapat terjadi 

kegiatan yang saling bertentangan. Sistem penyebarluasan informasi yang baik 

memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah  dapat 

direspon oleh seluruh atau sebagian besar karyawan sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi karyawan pemerintah daerah.  

Sedangkan jika hubungan tidak berjalan baik, dikhawatirkan akan 

memperhambat arus komunikasi dua arah antara pemerintah  dengan masyarakat 

dalam mengaktualisasikan informasi pembangunan. Keberadaan bagian Humas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sangat dibutuhkan oleh pemerintah  

untuk mewujudkan Good Governance, meningkatkan pelayanan publik dan 

pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Semua informasi 

pembangunan daerah akan tersampaikan oleh Humas Sekretariat Daerah  kabupaten  

Musi  Banyuasin sebagai mediator dan publisitas secara khusus di era keterbukaan 
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informasi publik ini terlebih lagi dicanangkannya Open Government yang dilakukan 

pemerintah. 

Bagian dari divisi kehumasan adalah sub bagian informasi publik. Bagian 

humas memiliki peran sebagai juru bicara, mempublikasikan tentang keunggulan 

daerah meliputi pembangunan pemerintah serta mendokumentasikan segala bentuk 

kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Tak hanya itu, humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good 

government dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang 

diwakili oleh humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka 

memberikan informasi kepada khalayak ramai. Selain mempublikasikan tentang 

pembangunan pemerintah, humas juga menampung informasi yang menjadi keluhan 

masyarakat, baik yang menyoroti tentang pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin, 

tidak hanya menjadi bagian dari pemerintah  daerah, tetapi juga membaur kepada 

masyarakat sehingga mewujudkan keharmonisan antara pemerintah  dan masyarakat.  

Dalam wawancara kepada Kasubag pengumpulan informasi bagian Humas 

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan: 

“Salah satu kegiatan publisitas humas yaitu tiap tahunnya ada program 
Sosialisasi Anti Narkoba. Sekaligus sebagai tempat men-sosialisasikan peran dan 
fungsi dalam membantu mewujudkan good governance di Indonesia secara khusus di 
Musi  Banyuasin serta membagi stiker kepada masyarakat ini sudah efektif 
bersentuhan langsung kepada masyarakat dan itu akan terukur pada saat tanya jawab 
sejauh mana mereka ikut serta.” 13 

 

                                                           
13 Rodiawati, Kasubbag Pengumpulan Informasi Humas Musi Banyuasin., Wawancara,  22 

Juni 2015 
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Untuk membuat publisitas yang baik terhadap penyebarluasan informasi 

pembangunan daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin, maka salah satu cara untuk 

meningkatkan kinerja humas dalam mempublikasikan informasi terkait pemerintah  

daerah, yaitu melalui Training Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang 

diikuti oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari setiap satuan 

kerja perangkat Daerah Musi Banyuasin dalam konteks keterbukaan informasi publik 

yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem tata kelola informasi publik yang 

baik.  

Training ini juga untuk menyatukan visi dan misi PPID (Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi), serta menyamakan pemahaman dan pengetahuan 

diantara seluruh peserta training. Selain itu, training yang dilakukan diharapkan 

dapat membantu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam tugas 

pelayanan keterbukaan informasi publik secara lebih baik sekaligus memberikan 

jaminan kenyamanan serta optimalisasi kenerja seluruh SKPD Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

B. Pendekatan yang Digunakan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

Sebagai publisitator dalam penyebarluasan informasi pembangunan 

pemerintah  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin, maka humas  sekretariat daerah  

Kabupaten Musi Banyuasin melakukan berbagai strategi sebagai upaya menciptakan 

iklim yang kondusif yaitu melalui pendekatan edukatif dan persuasif serta pendekatan 

kerjasama dengan pembahasan sebagai berikut: 
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1.  Pendekatan Edukatif dan Persuasif 

 Pendekatan edukatif dan persuasif merupakan upaya Humas  Pemerintah  

Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam penyebarluasan informasi pembangunan 

daerah  kepada masyarakat dengan menciptakan komunikasi dua arah secara timbal 

balik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan maupun dengan 

pendekatan persuasif (mengajak/membujuk khalayak) agar tercipta saling pengertian. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Informasi 

Publik yaitu Kasubbag Pemberitaan Humas Musi Banyuasin, Yudi Ardiansyah 

menyatakan: 

“Humas  Pemerintah  Daerah  melakukan pendekatan edukatif dan persuasif 
ke masyarakat yaitu melalui media komunikasi Humas. Media komunikasi Humas  
Pemerintah  Daerah  Musi  Banyuasin terdiri dari surat kabar yang khusus 
menginformasikan hal-hal yang terjadi di wilayah Musi  Banyuasin dan sekitarnya 
diantaranya Harian Sriwijaya Post dalam kolom berita seputar Musi  Banyuasin; 
radio, TV, bahan-bahan cetakan seperti Buletin Organisasi dan Baliho; dan media 
internet.”14 

 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diuraikan tentang media komunikasi 

Humas  Pemerintah  Daerah  Musi  Banyuasin sebagai berikut: 

a. Surat Kabar dan Media Elektronik 

Humas Sekretariat Daerah Kabupaten  Musi  Banyuasin memanfaatkan 

surat-surat kabar lokal, media elektronik dan online dalam hal ini media massa yang 

memuat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Musi  Banyuasin, dan surat-

surat kabar provinsi yang menyediakan kolom khusus tentang hal-hal yang 

                                                           
14 Yudi Ardiansyah, Kasubbag Pemberitaan Humas Musi Banyuasin., Wawancara,  22 Juni 

2015 
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berhubungan dengan Musi  Banyuasin (dalam hal ini artikel atau tulisan yang bernilai 

berita) pada halaman khusus, beberapa media massa daerah  untuk disebarkan kepada 

masyarakat. Dalam hal ini humas Musi Banyuasin banyak melakukan kerja sama 

dengan beberapa media massa seperti: 

1. Media Elektronik dan Online 
 

No Nama Media 

1 Radio Dangdut Indonesia 

2 Muba TV 

3 Antara Sumsel.com 

 
2. Media Cetak 

No Nama Media 

1 Harian Musi  Banyuasin 

2 Palpres 

3 Seputar Indonesia 

4 Sumatera Expres 

5 Suara Nusantara 

6 Palembang Pos 

7 Tribun & Sripo 

8 Sumsel Pos 

9 Berita Pagi 

10 Harian Banyuasin 
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11 Radar Palembang 

12 Sriwijaya Post 

 
 

3. Majalah  

No Nama Media 

1 Majalah New Huter 

2 Majalah Rotasi 

3 Majalah Sniper 

4 Majalah Radar 

5 Majalah Agrobisnis 

6 Majalah Suara Reformasi 

7 Majalah News Yoka 

8 Majalah Arung 

9 Majalah Mitra Publik 

10 Majalah Garadis 

11 Majalah Real News 

12 Majalah Monitor 

13 Majalah Dimensi 

 

b. Bahan-bahan Cetakan 

Selain mengunakan media surat kabar, Humas Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyebarluasan informasi pembangunan 

daerah melalui berbagai bahan-bahan cetakan seperti baliho, buletin organisasi 

maupun leaflet.  
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Untuk baliho, bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi  

Banyuasin menggunakan media tersebut sebagai upaya menyampaikan visi dan misi 

PERMATA MUBA 2017 di dalamnya: ucapan-ucapan, dukungan-dukungan yang 

berhubungan dengan pembangunan daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin agar 

diketahui masyarakat. Baliho ini diletakkan di tempat-tempat strategis dan di jalan-

jalan raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Baliho tentang Pembangunan, “Satu Miliar Satu Desa” 

 
Bahan-bahan cetakan lain yang digunakan Humas Sekretariat Daerah  Musi  

Banyuasin adalah leaflet. Leaflet disebarkan pada saat acara pameran-pameran 

terutama pameran pembangunan, selain itu diberikan kepada tamu-tamu Bupati 

maupun tamu luar daerah dan tamu luar negeri yang berkunjung ke Sekretariat daerah 

pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin Biro Humas  dan Protokol.  
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Leaflet tersebut berisi profil terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin dan 

perkembangan-perkembangan terbaru mengenai infrastruktur wilayah tersebut, 

daerah wisata dan jumlah penduduk di Kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Musi  

Banyuasin. Selain itu visi dan misi pembangunan serta struktur organisasi 

kepemimpinan di Kabupaten Musi Banyuasin. 

c. Media Internet 

Humas Sekretariat Daerah Kabupaten  Musi  Banyuasin juga melakukan 

penyebarluasan informasi pembangunan daerah yaitu dengan menggunakan media 

internet berupa website. Website ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Musi  Banyuasin bekerjasama dengan humas pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin yang bertujuan untuk mengaktualisasikan komunikasi 

informasi baik secara intern maupun ekstern.  

Website yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

beralamat http//mubakab.go.id/. Dengan website ini, humas  pemerintah  daerah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin dapat mempublikasikan informasi yang up to date 

tentang segala hal yang berkaitan dengan Pemerintah  maupun informasi 

pembangunan daerah. Bagi masyarakat, melalui website ini masyarakat dapat 

mengakses informasi yang berkaitan dengan Pemerintah  maupun informasi 

pembangunan daerah melalui  http//mubakab.go.id/.  

 



70 
 

 

 

Sedangkan khusus untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerahnya, 

bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Musi Banyuasin 

khususnya dapat mengakses informasi tersebut melalui http://ppid.mubakab.go.id/. 

Selain itu, website yang berisikan tentang Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat 

diakses di www.beritamuba.com.  

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat Muba 

mengenai penyebarluasan informasi pembangunan di Musi Banyuasin, Ibu Rano 

Asoka, salah seorang Dosen STIER Sekayu, berpendapat bahwa: 

“Penyebarluasan informasi pembangunan daerah di Muba ini sudah cukup 
baik. Banyak sarana yang digunakan seperti penggunaan media cetak, online, ataupun 
media elektronik seperti koran Harian Musi Banyuasin, website Humas  Sekretariat 
Daerah  Musi  Banyuasin dan Muba TV. Hanya saja Muba ini bukan hanya wilayah 
Sekayu, tapi masih banyak wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Sekayu 
yang sangat terlambat untuk mendapatkan perkembangan terbaru tentang 
penyebarluasan informasi perkembangan pembangunan daerah. Pihak pemerintah 
kabupaten setidaknya bisa menyebarluaskan informasi mengenai Pemerintah 
kabupaten beserta perkembangannya secara non formal disesuaikan dengan latar 
belakang situasi  dan  kondisi  serta  adat  istiadat  yang  berlaku  dimasing-masing 
daerah itu sendiri. Misalnya saja pemerintah kabupaten Muba bisa menggunakan 
koran Harian Musi Banyuasin  yang pendistribusiannya merata sampai  ke  desa-desa 
yang ada diwilayah Muba ataupun dengan melibatkan unsur tokoh Muspida sebagai 
penghubung kepada masyarakat disamping itu penggunaan media sosial seperti 
Facebook lebih efisien untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah 
karena kebanyakan masyarakat telah mempunyai akun Facebook.”15 

 
Dengan adanya media informasi yang digunakan Humas Pemerintah Musi 

Banyuasin tersebut diharapkan dapat memperlancar arus komunikasi dua arah yang 

saling memberikan feedback antara pemerintah dan masyarakat.  

 

                                                           
15 Rano Asoka, Dosen STIER Sekayu., Wawancara, 27  Juni 2015 
 

http://ppid.mubakab.go.id/
http://www.beritamuba.com/
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2. Pendekatan Kerjasama 

Selain menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif, humas  sekretariat 

daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin juga melakukan pendekatan kerjasama. 

Pendekatan kerjasama merupakan upaya Humas Sekretariat Daerah  Kabupaten Musi  

Banyuasin dalam membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

berbagai pihak luar maupun dalam, untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan 

untuk menunjang pembangunan Pemerintah. Dalam pendekatan kerjasama, humas  

sekretariat daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin bekerja sama dengan PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari tiap satuan kerja perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Pendekatan kerjasama ini mutlak diperlukan untuk menyebarluaskan 

informasi pembangunan terutama untuk menjangkau masyarakat awam yang belum 

atau tidak mengerti teknologi, seperti halnya Ibu Suaidah, seorang ibu rumah tangga 

yang tinggal di salah satu desa di kabupaten Musi Banyuasin.  Ibu Suaidah 

menyatakan bahwa: 

“Saya yang hanya masyarakat awam yang profesinya hanya sekedar ibu 
rumah tangga kadang terlambat bahkan tidak mengetahui penyebarluasan informasi 
pembangunan daerah. Kadang untuk mendapatkan informasi terbaru saja saya sering 
terlambat karena saya tidak terlalu bisa menggunakan teknologi. Boro-boro 
menggunakan teknologi, menggunakan hape saja hanya untuk sms dan menelpon. 
Jadi kalo menurut saya penyebaran informasi itu akan lebih cepat dan lebih baik jika 
disampaikan kepada orang yang berwenang dimasyarakat seperti pemuka adat, tokoh-
tokoh masyarakat, camat, lurah, kepala desa, ataupun RT, dimana orang seperti saya 
dapat memperoleh informasi dengan cepat. Penyebaran informasi juga harus 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat jadi 
masyarakat mengetahui informasi tentang yang terjadi didaerahnya beserta 
pembangunan apa saja yang terjadi di Muba ini”.16 

 

                                                           
16 Suaidah, Ibu Rumah Tangga., Wawancara,  27 Juni 2015 
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 Pendapat ini didukung oleh Ruli, seorang buruh di salah satu desa di 

Kabupaten Musi Banyuasin yang berpendapat sebagai berikut: 

“Kalo menurut saya, penyebarluasan informasi tentang pembangunan di 
Muba masih belum mencapai kepada desa-desa yang ada diwilayah Muba. Kadang 
saya sendiri merasa terlambat mendapatkan informasi terutama tentang apa yang 
terjadi di Muba. Informasi yang saya dapatkan biasanya dari mulut ke mulut tentang 
apa yang terjadi. Saya juga tidak terlalu sering membaca koran atau mendengarkan 
radio. Jadi akses informasi yang saya dapatkan berasal dari teman atau keluarga yang 
biasanya memberitahukan kepada saya apa yang sedang terjadi di Muba ini”.17 

 
Selain melakukan kerjasama antar instansi, bagian humas pemerintah 

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga menjalin kerjasama kemitraan 

dengan media massa dan pers. Contoh adanya pelayanan kepada wartawan/pers baik 

cetak maupun elektronik dalam rangka peliputan dan publikasi serta melakukan 

kunjungan jurnalistik untuk mengeksplor wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten 

Musi Banyuasin. Selain itu menjalin kerjasama kemitraan dengan Dinas Perhubungan 

dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini mengenai 

media elektronik, media cetak, dan website maupun dengan radio dan televisi swasta 

yang ada didaerah maupun yang ada di provinsi. 

Dengan demikian, pendekatan kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan 

menjadi alat bantu Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam 

proses penyebarluasan informasi pembangunan daerah, agar sama-sama membantu 

menyampaikan informasi pembanguanan daerah  baik mengenai kegiatan 

pembangunan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan Pemerintah  Daerah  dalam 

rangka meningkatkan PERMATA MUBA 2017. 
                                                           

17 Ruli, buruh. Wawancara, 27 Juni 2015 
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Berdasarkan uraian di atas, peran Bagian Humas Sekretariat Daerah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 

Peran Bagian Humas Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin 

No 
Peran Humas  

Pemerintah 
Keterangan 

1. Peran humas 

pemerintah sebagai 

penasihat ahli (expert 

prescriber) 

Bagian Humas Sekretariat Daerah  Kabupaten  

Musi  Banyuasin berperan: 

1. Sebagai  penasehat  ahli  yang juga berfungsi  

sebagai  praktisi  humas  yang berpengalaman  

dan  memiliki  kemampuan  tinggi  dapat  

mencarikan  solusi  dalam penyelesaian  

masalah  hubungan  dengan  publiknya melalui  

kegiatan community development yang dalam 

hal ini adalah masyarakat Musi Banyuasin. 

2. memfasilitasi dan menjembatani komunikasi  

dua  arah  atau  timbal-balik  yang  intensif  

antara  pemerintah kabupaten  dan  masyarakat  

guna  mendukung  terciptanya  tujuan  

Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin serta 

terwujudnya partisipasi  masyarakat  dalam  

pembangunan  di Kabupaten Musi Banyuasin 
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melalui penyebarluasan berita lewat media, baik 

media cetak maupun media elektronik 

2.  Peran humas 

pemerintah sebagai 

fasilitator komunikasi 

(commentator 

facilitator) 

Bagian Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  

Musi  Banyuasin memiliki peran: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang tugas pokok, fungsi aktivitas dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah 

daerah atau kebijakan di masing-masing 

satuan kerja atau satuan kerja perangkat 

daerah. 

2. Menangkap aspirasi masyarakat dan 

menyampaikan kepada pemerintah atau 

satuan kerja di jajaran masyarakat. 

3. Mewujudkan integrasi, kreasi dan keselarasan 

antara kepentingan pemerintah/instansi dan 

kepentingan masyarakat.  

3 Peran humas 

pemerintah sebagai 

fasilitator proses 

pemecahan masalah 

(problem solving 

Bagian Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  

Musi  Banyuasin juga berperan  sebagai  

fasilitator  proses  pemecahan  masalah,  yaitu 

bagaimana  humas  mampu  mengatasi setiap 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah 
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process facilitator) daerah Kabupaten Musi Banyuasin, baik secara 

proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif 

terhadap masyarakat dan berperan aktif untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang pemerintah 

daerah Kabupaten Musi Banyasin hadapi. 

Tentunya juga diperlukan  kerjasama dari 

berbagai pihak seperti dukungan dan bantuan 

kerjasama dalam rangka membina hubungan 

kerja yang serasi dan dinamis antara pemerintah 

daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

organisasi sosial, organisasi profesi dan 

kelompok masyarakat antar lembaga pemerintah 

dan lembaga non pemerintah, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan dan 

peningkatan komunikasi dua arah, memantau, 

menampung dan menyalurkan aspirasi dan opini 

yang berkembang dalam masyarakat, sehingga 

dapat menyelesaikan  masalah  yang  ada  secara  

bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan 

bersama, antara pemerintah daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin dengan masyarakat 
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4 Peran humas 

pemerintah sebagai 

teknisi komunikasi 

(communication 

technician) 

Bagian Humas  memiliki peran sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pelayanan informasi dan 

dokumentasi, mengumpulkan, mengelola, 

mendokumentasikan dan mempublikasikan 

informasi kebijakan, program dan kegiatan 

baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data 

elektronik dalam melayani publik terhadap 

penyebarluasan informasi daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin 

2. Membentuk pusat layanan informasi publik 

untuk melayani permohonan informasi publik 

dilingkungan pemerintah kabupaten membuat 

siaran pers, melaksanakan konferensi pers atau 

jumpa pers, menulis, menyunting dan 

memodifikasi informasi publik, menyusun dan 

mendistribusikan sajian berita dalam bentuk 

foto, video dan berbagai artikel untuk 

kebutuhan publik membuat konsep dan 

menyusun materi informasi publik yang akan 

dipublikasikan melalui teknologi informasi 

milik bagian hubungan masyarakat. 
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3. Menyusun data dan informasi strategis tentang 

kebijakan, program dan kegiatan, menyiapkan 

dan menganalisis data latar belakang kebijakan 

pemerintah sebagai bahan informasi publik, 

dan kemudian menyusun materi ringkasan 

untuk pemberitaan kebijaksanaan pemerintah 

melalui media massa. 

 

C. Hambatan yang Dihadapi oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah 

 

Tidak semua penyebarluasan informasi bisa berjalan dengan lancar dan tanpa 

rintangan. Dalam proses penyebaran informasi pembangunan daerah  yang di hadapi 

Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Dalam pelaksanaan 

penyebarluasan informasi Daerah, tentu saja hambatan-hambatan/ kendala-kendala 

sering dihadapi.  

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Kasubbag Pengumpulan 

Informasi Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin: 

“Hambatan yang terjadi itu ada tapi tidak terlalu signifikan. Kendala internal 
yang dihadapi  Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin yaitu adanya 
gangguan jaringan internet, adanya informasi-informasi secara mendadak ketika 
Humas  harus menjalankan tugas keluar kota, namun sejauh ini tetap bisa ditangani. 
Intinya adalah adanya kerjasama tim bagaimanapun kegiatan Humas  akan tetap 
berjalan. Adapun Strategi yang dilakukan Humas  dalam mengatasi masalah ini 
adalah adanya sosialisasi kebijakan baru dari Pemerintah, Humas  membentuk 
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kelompok kerja untuk mensosialisaikan kebijakan Pemerintah di lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  untuk diinformasikan kepada publik dan media massa.” 18 

 
Dengan letak geografis Kabupaten  Musi  Banyuasin yang memiliki luas 

1.265,96 km2 atau sekitar 15% dari luas provinsi Sumatera Selatan sebagai luasan 

cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi bukanlah suatu penghalang bagi 

H1umas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin untuk Penyebarluasan 

Informasi Pembangunan Daerah.  

“Kendala eksternal yang dihadapi Humas adalah berhubungan dengan 
masalah letak geografis Kabupaten  Musi  Banyuasin, khususnya bagi daerah 
transmigrasi yang masih sulit dijangkau, namun dengan luas  sekitar 15% dari luas 
provinsi Sumatera Selatan sebagai luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran 
komunikasi bukanlah suatu penghalang bagi Humas  Sekretariat Daerah  Kabupaten  
Musi  Banyuasin untuk menyebarluaskan kebijakan ataupun informasi Pembangunan 
Daerahnya. Dan strategi Humas dalam mengatasi hal ini adalah dengan membentuk 
kelompok kerja untuk mensosialisaikan kebijakan Pemerintah ataupun mengirimkan 
informasi ke tingkat kecamatan, kemudian petugas bagian kecamatanlah yang 
kemudian menyalurkan informasi tersebut ke masyarakat dengan cepat dan akurat.”19 

 
Di sinilah humas dituntut untuk melaksanakan perannya secara maksimal 

dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, terutama kebijakan baru. Humas 

harus memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program 

dan kegiatan pemerintah  kabupaten dengan mengelola informasi yang akan 

dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, proporsional dan menarik 

selaras dengan dinamika masyarakat. 

Seorang humas juga menyampaikan informasi kebijakan, program dan 

kegiatan pemerintah  secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat, 

                                                           
18 Rodiawati., Loc. Cit. Wawancara 
19 Rodiawati., Loc. Cit. Wawancara 
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memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan 

pemerintah  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Selain itu, strategi humas  pemerintah  

Kabupaten  Musi  Banyuasin dalam menghadapi hambatan citra positif dalam 

mensosialisasikan kebijakan baru yaitu menampung aspirasi publik sebagai masukan 

dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah  kabupaten  

tersebut. 


