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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri” 

(Q.S Ar-Ra’d : 11) 

 

“Bangunlah di pagi hari dengan senyuman, karena hari ini kau akan 

selangkah lebih dekat dengan impianmu” 

(Anonim) 

 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan” 

(Q.S Al-Mujadilah : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Memilih Judul  

  Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung 

dua arah atau timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan 

yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik 

internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publik. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa setiap instansi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah, 

pasti tidak akan lepas dari humas. Karena, humas merupakan bidang atau fungsi 

tertentu yang diperlukan setiap organisasi. Sehingga kebutuhan tentang humas 

tidak dapat dicegah. Humas juga merupakan salah satu elemen yang menentukan 

kelangsungan suatu organisasi secara positif. Humas memegang peranan yang 

cukup besar, yakni dalam membentuk dan menjaga reputasi atau citra pada 

organisasi tersebut. 

 Sedangkan dalam instansi pemerintah, bahwa keberadaan humas di 

instansi pemerintah, harus fungsional dan operasional dalam upaya 

mempublikasikan atau menyebarluaskan suatu kegiatan instansi yang 

bersangkutan untuk kepentingan internal maupun eksternal, dan dalam 

pengertiannya ada beberapa tugas dan fungi atau peran salah satunya adalah 

membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak internal maupun 

eksternal. Dalam menjalin hubungan internal yakni dengan segenap pegawai yang 

ada di lingkungan perusahaan, sedangkan untuk pihak eksternal yakni dengan 

masyarakat luas, dimana media ini sangat penting bagi kegiatan kehumasan 

karena memiliki kekuatan di hadapan publik. 

 Di perusahaan sangatlah penting peranan sebuah media, dimana media ini 

dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep komunikasi. Saat ini kita telah 

memasuki era informasi dimana media mempunyai peranan yang sangat 
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penting dalam kehidupan sehari-hari. Media yang cukup akrab dengan kita yaitu 

media cetak seperti Koran atau majalah, lalu media elektronik yaitu televisi dan 

radio, serta media baru yaitu internet dan media sosial. Media juga mempunyai 

peran yang sangat besar dalam membangun citra dan nama baik perusahaan. 

Menggunakan media merupakan salah satu strategi paling efektif dalam 

menjangkau masyarakat luas. 

 Ada beberapa media yang dimiliki oleh Pemerintah  Kabupaten Situbondo 

yang bertujuan untuk memberikan informasi secara internal maupun eksternal. 

Media secara internal, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki media 

monitoring, sedangkan media eksternalnya yakni mealui media online/ web sit. 

 Media monitoring  merupakan media internal yang diperuntukkan pejabat 

Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang artinya tidak untuk di konsumsi untuk 

umum maupun staf. Adapun media monitoring adalah hasil dari kliping surat 

kabar harian kegiatan bupati untuk dijadikan bahan SPJ  (surat pembayaran jasa). 

 Media eksternal yang dipergunakan humas Pemerintah Kabupaten 

Situbondo adalah website, sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat luas, dengan alamat (http://situbondokab.go.id). Dengan website ini 

humas Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat mempublikasikan informasi up to 

date mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Diharapkan dengan 

adanya website ini dapat memperlancar arus komunikasi dua arah antara 

pemerintah dan masyarakat. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai peran 

Hubungan Masyarakat pada Sub Bagian Media dan Komunikasi 

Publik di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.  

b. Untuk membantu peran Hubungan Masyarakat pada Sub Bagian 

Media dan Komunikasi Publik di Sekretariat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 
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Praktek kerja yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Situbondo 

diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak, antara lain : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek 

serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan dalam memecahkan suatu permasalahan. 

2. Menunjukkan pengalaman praktis dari instansi yang bersangkutan  

3. Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa. 

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya dan Universitas 

Jember pada umumnya. 

1. Sebagai wahana untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan 

jujur dalam melaksanakan tugas. 

2. Sebagai masukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kurikulum 

pendidikan dengan kebutuhan kerja. 

3. Sebagai proses bagi mahasiswa dalam mengembangkan 

pengetahuannya dibidang sekretaris. 

c. Bagi instansi tempat dilaksanakannya praktek kerja nyata  

1. Dapat membantu meringankan proses kerja karyawan yang ada di 

instansi tempat dilaksanakannya praktek kerja. 

2. Diharapkan dapat mempererat hubungan antara fakultas yang 

bersangkutan dengan instansi tersebut. 

 

1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Pelaksanaan Prakek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Situbondo yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 1 

Situbondo, Jawa Timur. Telepon (0338) 674096, 671161/(0338) 674222 

ext 236 Faksimili (0338) 674096, 671885. Laman: 

http://situbondokab.go.id 
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1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

Dilaksanakan dalam jangka waktu 35 hari terhitung mulai tanggal 07 

Januari 2019 – 10 Februari 2019. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

dilaksanakan sesuai dengan jam kerja perusahaan yaitu lima hari kerja,  

hari Senin – Kamis pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB dengan jam istirahat 

pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.00 WIB – 11.00 

WIB jumlah keseluruhan 185 jam. 

1.3.3 Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Berikut rincian pelaksanaan praktek kerja nyata pada sub bagian media 

dan komunikasi publik : 
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Tabel 1.1 Prakek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu Ke- 

 
1 2 3 4 5 

1 Perkenalan dengan Kepala dan Karyawan 

bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo  
X 

    
 

 

2 Menerima pengarahan dan memperoleh 

penjelasan bagian dan cara kerja bagian 

Hubungan Masyarakat.  

X 
    

3 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

a. Bagian media dan komunikasi publik 

1.   Menerima surat masuk dan surat 

keluar (memberi nomor surat, 

lembar disposisi dan mengarsipkan 

surat) 

2. Membuat kliping (sebagai bahan 

SPJ) 

X X X 
 

X 

 b. Bagian protokol 

1. Mempersiapkan apel pagi, rapat, 

dan menerima tamu. 

c. Bagian pengumpulan, penyaringan dan 

dokumentasi. 

1. Menyusun berita kegiatan 

pemerintah daerah 

2. Menyusun naskah pidato 

X X X X 
 

4 Mengumpulkan data dan menyusun catatan 

penting pembuatan laporan PKN. 
X X X X X 

5 Konsultasi laporan PKN kepada dosen 

pembimbing 
X X X X 

 
X 

6 Perpisahan dengan segenap karyawan bagian 

Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

Pemerintahan Kabupaten Situbondo 
    

X 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) 

 Beberapa pengertian hubungan masyarakat (dalam Mukarom, 2015 : 2) 

adalah sebagai berikut : 

a. Menurut moore, Istilah Hubungan dengan mayarakat mencakup hubungan 

dengan masyarakat luas, baik melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi 

organisasi dan sebagainya berkaitan dengan usaha menciptakan opini publik 

dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. 

b. Menurut Frazier, Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 

publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan prosedur seorang individu atau 

organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk 

mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. 

c. Menurut Kasali, Public Relation merupakan pendekatan yang sangat strategis 

dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. 

d. Menurut Abdurrahman, Humas mempunyai 2 pengertian, yaitu Public 

Relations dalam arti komunikasi dan Publik Relations sebagai metode 

komunikasi. 

 Jadi,  dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Humas 

(public relations) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik 

sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau 

organisasi dan berfungsi untuk memahami dan mengevaluasi berbagai opini 

publik atau isu publik  yang berkembang terhadap suatu organisasi/perusahaan. 
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2.2 Fungsi dan Peran Hubungan Masyarakat 

2.2.1 Fungsi Hubungan Masyarakat. 

 Menurut Bertrand R. Canfeld (dalam Mukarom, 2015 : 6) menjelaskan 

beberapa fungsi Humas (Public Relations) adalah sebagai berikut : 

a. Mengabdi pada Kepentingan Umum : jika tidak untuk kepentingan publik, 

baik internal maupun eksternal, tidak mungkin akan tercipta hubungan 

yang menyenangkan. Suatu badan/perusahaan dapat sukses apabila segala 

tindakannya merupakan pengabdian kepada kepentingan umum. 

b. Memelihara Komunikasi yang baik : seseorang pemimpin yang melakukan 

kegiatan public relations akan berhasil dalam kepemimpinannya apabila ia 

ikut bergaul dengan para karyawannya. 

c. Menitik beratkan pada Moral dan Tingkah Laku yang baik : seorang 

pemimpin yang baik dalam tingkah lakunya akan mementingkan 

moralitas. Ia akan mempunyai wibawa apabila tidak cacat moral dan 

tingkah lakunya. 

 Dengan demikian adapun fungsi public relations bila dikaitkan dengan 

proses manajemen, maka public relations merupakan suatu fungsi manajemen 

yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari 

seseorang atau sebuah perusahaan atas dasar kepentingan publik, dan 

merencanakan serta menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan 

penerimaan yang baik dari publik.  

2.2.2 Peran Hubungan Masyarakat 

 Menurut  Ruslan (2007 : 12) menjelaskan secara terperinci empat peran 

utama humas adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai Communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang 

diwakili dengan publik. 
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b. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publik. 

c. Peranan Back Up Pariwisata, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 

pariwisata organisasi atau perusahaan. 

d. Membentuk Corporate Image, artinya peranan humas berupaya menciptakan 

citra bagi organisasi atau lembaganya. 

 Sedangkan menurut Dozier dan Broom, (dalam Ruslan, 2007 : 20), adapun 

peran Public relations adalah sebagai berikut : 

a. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) 

 Seorang praktis public relations yang berpengalaman dan memiliki 

kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publik.  

b. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) 

 Praktisi public relations bertindak sebagai komunikator atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan keinginan dan 

harapan publiknya. 

c. Facilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator)  

 Peranan praktisi public relations dalam pemecahan masalah merupakan 

bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mimpinan 

organisasi, baik sebagai penasihat, mengambil tindakan eksekusi (keputusan) 

dalam mengatasi persoalan maupun krisis yang tangah dihadapi secara 

rasional dan professional. 

d. Teknis Komunikasi (Communication Technician) 

 Peranan Communications technician menjadikan praktisi public relations 

sebagai journalist in recident, yang hanya menyediakan layanan teknis 

komunikasi. 

2.3 Tujuan Hubungan Masyarakat 

 Diketahui secara teorisme, adapun pembagian tujuan humas berdasarkan 

kegiatannya ada 2, yaitu : 

a. Internal public relations (Danandjaja, 2011 : 22) 
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1. Mengadakan semua penilaian terhadap sikap dan tingkah laku dan opini 

public terhadap perusahaan, terutama sekali ditujukan kepada 

kebijaksanaan perusahaan yang sedang di jalankan. 

2. Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang 

sedang dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan 

dengan tidak melupakan kepentingan publik 

3. Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu 

kebijaksanaan perusahaan bersifat objektif serta menjelaskan mengenai 

kebijakan perusahaan tersebut.  

4. Merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi penugasan 

yang bersifat internal public relations dalam perusahaan tersebut.  

b. External public relations (Danandjaja, 2011 : 5) 

1. Memperluas pelanggan atau pemasaran 

2. Memperkenalkan suatu jenis hasil produksi atau gagasan yang berguna 

publik dalam arti luas 

3. Mencari dan mengembangkan modal 

4. Memperbaiki citra perusahaan terhadap pendapar masyarakat luas, guna 

mendapat opini yang positif 

Dengan demikian, tujuan humas pada intinya adalah mewujudkan dan 

memelihara hubungan saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin 

kerja sama yang baik. 

2.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat  

2.4.1 Internal Public Relations (Danandjaja, 2011 : 32)  

 Internal Public Relations, dimaksudkan salah satu bentuk kegiatan dari 

public relations yang menitikberatkan kegiatannya ke dalam maksudnya kegiatan 

tersebut hanya berlaku kepada bentuk hubungan dengan publik yang ada dalam 

instansi atau perusahaan tersebut. Pengertian publik juga dalam hal ini dibatasi 

kepada pengertian sekelompok individu yang terlibat pada satu kegiatan, dan 

diikat oleh satu pengertian dan kepentingan guna mencapai satu tujuan. 

Berdasarkan uraian yang ada, maka bentuk-bentuk kegiatan internal public 

relations dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a. Hubungan dengan publik karyawan (Employee Relations) 

Merupakan salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang 

menitikberatkan kepada hubungan antara pimpinan perusahaan dengan 

karyawan/publik karyawan. 

b. Hubungan manusiawi (Human Relations) 

Adalah salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang 

menitikberatkan kepada hubungan yang bersifat manusiawi. Dengan kata 

lain perkataan kegiatan public relations dimaksudkan disini merupakan 

usaha untuk menciptakan hubungan yang bersifat manusiawi antara 

seorang manajer perusahaan dengan publik karyawan. 

c. Hubungan dengan publik buruh 

Adalah salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang 

diarahkan kepada usaha untuk memelihara hubungan antara manajer 

dengan publik buruh.  

d. Hubungan dengan publik pemegang saham (Stockholder Relations) 

Adalah salah satu bentuk kegiatan internal public relations yang diarahkan 

bagi usaha untuk menciptakan saling pengertian kerjasama antara publik 

pemegang saham dengan manajemen yang dijalankan oleh perusahaan. 

2.4.2 External Public Relations (Danandjaja, 2011 :36) 

 External public relations adalah salah satu bentuk dari kegiatan public 

relations yang ditujukan kepada publik yang berada diluar perusahaan atau 

instansi. Di dalam prakteknya, external public relations ini bertujuan untuk 

mencari serta mendapatkan dukungan dari publik yang berada di luar perusahaan 

tersebut. 

 Adapun kegiatan external  public relations antara lain : 

a. Hubungan dengan Press (Press Relations) 

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang 

ditujukan kepada pihak pers. Dalam prakteknya tujuan kegiatan press 

relations ini adalah memberikan informasi mengenai sesuatu kegiatan 

yang dilakukan perusahaan melalui pers dimana pada tahap selanjutnya 
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pers akan menyebarkan informasi tersebut melalui pemberitaannya kepada 

masyarakat luas. 

b. Hubungan dengan Pihak Pemerintah (Goverrnment Relations) 

Adalah salah satu pihak kegiatan external public relations yang ditujukan 

kepada kegiatan menyelenggarakan hubungan dengan pihak pemerintah. 

c. Hubungan dengan Pihak Pelanggan (Costumer Relations) 

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang 

kegiatannya diarahkan kepada menciptakan hubungan kepada pemakai 

jasa atau publik konsumen. 

d. Hubungan dengan Masyarakat (Community Relations) 

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang 

ditujukan kepada kegiatannya kepada usaha untuk menciptakan hubungan 

dengan masyarakat luas. Salah satu bentuk komunikasi yang digunakan 

adalah Public Speaking : 

 Public Speaking adalah salah satu bentuk dan teknik komunikasi 

yang mendukung kegiatan public relations di dalam organisasi, bertujuan 

untuk menyampaikan sejumlah kebijakan kepada pihak publik. Kegiatan 

public speaking cukup luas digunakan untuk berbagai kegiatan public 

relations. Secara sederhana, kegiatan public speaking adalah kemampuan 

berbicara di depan sejumlah orang. Proses komunikasi kegiatan public 

speaking dapat berbentuk komunikasi langsung dan bermedia, tergantung 

dari jumlah sasaran atau target khalayak. 

e. Hubungan dengan Pihak Pengedar (Supplier Relations) 

Merupakan salah satu bentuk dari kegiatan external public relations yang 

ditujukan kepada menyelenggarakan hubungan dengan pihak hak 

pengecer. 

f. Hubungan dengan Pihak Pendidikan (Educations Relations) 

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang 

kegiatannya ditujukan kepada hubungan publik sekolah. Tujuan external 

public relations ini dalam menyelenggarakan hubungan dengan pihak 
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pendidikan dapat mempunyai arti adalah bertujuan untuk memberi bantuan 

secara khusus kepada pengembangan bidang pendidikan. 

 

2.5 Pengertian Media 

 Dalam Rudi Susilana (2009 :15) banyak ahli dan juga organisasi yang 

memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. menurut Syaiful Bahri Djamarah : media adalah alat bantu apa saja yang 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. 

b. Menurut Schram : Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  

c. Menurut National Education Asociation (NEA) : Media adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

perangkat kerasnya.  

d. Menurut Briggs : Media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi 

siswa supaya terjadi proses belajar.  

e.  Asociation of Education Comunication Technology (AECT) : Media 

adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran pesan.  

f. Menurut Gagne : Media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  

g. Menurut Miarso : Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 

2.6 Jenis-jenis Media 

 Jenis-jenis media dalam Rudi Susilana (2009 : 32) secara umum dapat 

dibagi menjadi:  

a. Media Visual: media visual adalah media yang bisa dilihat, dibaca dan 

diraba. Media ini mengandalkan indra penglihatan dan peraba. Berbagai 

jenis media ini sangat mudah untuk didapatkan. Contoh media yang sangat 

banyak dan mudah untuk didapatkan maupun dibuat sendiri. Contoh: 
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media foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, majalah, buku, 

miniatur, alat peraga dan sebagainya. 

b. Media Audio: media audio adalah media yang bisa didengar saja, 

menggunakan indra telinga sebagai salurannya. Contohnya: suara, musik 

dan lagu, alat musik, siaran radio dan kaset suara atau CD dan sebagainya. 

c. Media Audio Visual: media audio visual adalah media yang bisa didengar 

dan dilihat secara bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran 

dan penglihatan secara bersamaan. Contohnya: media drama, pementasan, 

film, televisi dan media yang sekarang menjamur, yaitu VCD. Internet 

termasuk dalam bentuk media audio visual, tetapi lebih lengkap dan 

menyatukan semua jenis format media, disebut Multimedia karena 

berbagai format ada dalam internet. 

2.7 Pengertian  Komunikasi 

 Beberapa definisi komunikasi dalam Emilia (2006 : 20) adalah sebagai 

berikut :  

a. Menurut Para Ahli Theodore M. Newcomb: Setiap tindakan komunikasi 

dipandang sebagai suatu transmisi informasi,terdiri dari rangsangan yang 

diskriminatif, dari sumber kepada penerima. 

b. Menurut Para Ahli Carl I. Hovland: Komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator)  menyampaikan rangsangan 

(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikan). 

c. Menurut Para Ahli Everett M. Rogers: Komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

 

2.8 Fungsi Komunikasi 

 Beberapa fungsi dari komunikasi dalam Ruslan (1999 : 47)  adalah sebagai 

berikut : 
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a. Sebagai Informasi: Komunikasi memberikan suatu informasi yang 

diperlukan dari setiap individu ataupun kelompok dalam mengambil suatu 

keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang 

akan diputuskan. 

b. Sebagai Kendali: Fungsi komunikasi sebagai kendali mempunyai arti 

bahwa komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau 

anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi oleh semua pihak. 

c. Sebagai Motivasi: Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui 

penjelesan yang dilakukan oleh para motivator. 

 

2.9 Tujuan Komunikasi  

 Ada beberapa tujuan komunikasi dalam Ruslan (1999: 50)  antara lain 

sebagai berikut :  

a. Agar yang disampaikan komunikator bisa dimengerti oleh komunikan. 

Maka komunikator harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan 

sedetail mungkin. 

b. Supaya bisa memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap 

individu bisa memahami individu yang lain dengan kemampuan 

mendengar apa yang sedang dibicarakan orang lain. 

c. Supaya pendapat kita diterima orang lain. Komunikasi serta pendekatan 

persuasif adalah cara supaya gagasan kita diterima oleh orang lain. 

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Sejarah Kota Situbondo 

 Sejarah Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari sejarah Karesidenan 

Besuki, sehingga kita perlu mengkaji terlebih dahulu sejarah Karesidenan Besuki. 

Yang membabat Karesidenan Besuki pertama kali adalah Ki Pateh Abs (± th 

1700) selanjutnya dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono. Karena pada 

saat itu juga Belanda sudah menguasai Pulau Jawa (± th 1743) terutama di daerah 

pesisir termasuk pula Karesidenan Besuki dan dengan segala tipu dayanya, maka 

pada akhirnya Tumenggung Joyo Lebono tidak berdaya hingga Karesidenan 

Besuki dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. 

 Pada masanya (± th 1798) Pemerintahan Belanda pernah kekurangan 

keuangan untuk membiayai Pemerintahannya, sehingga Pulau Jawa pernah 

dikontrakkan kepada orang China, kemudian datanglah Raffles (± th 1811 – 1816) 

dan Inggris yang mengganti kekuasaan Belanda dan menebus Pulau Jawa, namun 

kekuasaan Inggris hanya bertahan beberapa tahun saja, selanjutnya Pulau Jawa di 

kuasai kembali oleh Belanda, dan diangkatlah Raden Noto Kusumo putra dan 

Pangeran Sumenep Madura yang bergelar Raden Tumenggung Prawirodiningrat I 

(± th 1820) sebagai Residen Pertama Karesidenan Besuki. 

 Dalam masa Pemerintahan Kacten II banyak membantu Belanda dalam 

membangun Kabupaten Situbondo, antara lain Pembangunan Dam Air Pintu Lima 

di Desa Kotakan Situbondo. Setelah Raden Prawirodiningrat I meninggal dunia 

sebagai penggantinya adalah kaden Prawirodiningrat II (± th 1830). Dalam masa 

Pemerintahan Raden Prawirodiningrat II banyak menghasilkan karya yang cukup 

menonjol antara lain berdirinya Pabrik Gula di Kabupaten Situbondo, dimulai dan 

PG. Demas, PG. Wringinanom, PG. Panji, dan PG. Olean, maka atas jasanya 

tersebut Pemerintah Belanda memberikan hadiah berupa “Kalung Emas Bandul 

Singa”. Perlu diketahui pula pada masa Pemerintahan Raden Prawirodiningrat II 
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wilayahnya hingga Kabupaten Probolinggo, terbukti salah seorang putranya yang 

bernama Raden Suringrono menjadi Bupati Probolinggo. 

 Setelah Raden Prawirodiningrat II meninggal dunia sebagai penggantinya 

adalah Raden Prawirodiningrat III (± th 1840). Tetapi dalam masa Pemerintahan 

Raden Prawirodiningrat III perkembangan Karesidenan Besuki kalah maju 

dibanding Kabupaten Situbondo, mungkin karena di Kabupaten Situbondo 

mempunyai beberapa pelabuhan yang cukup menunjang perkembangannya, yaitu 

antara lain : Pelabuhan Panarukan, Kalbut dan Jangkar, sehingga pada akhimya 

pusat pemerintahan berpindah ke Kabupaten Situbondo dengan Raden 

Tumenggung Aryo Soeryo Dipoetro diangkat sebagai Bupati Pertama Kabupaten 

Situbondo, dan wilayah Karesidenan Besuki dibagi menjadi 2 yaitu: Besuki 

termasuk Suboh ke arah Barat hingga Banyuglugur ikut wilayah Kábupaten 

Bondowoso dan Mlandingan ke arah Timur hingga Tapen ikut wilayah Kabupaten 

Situbondo, hal ini terbukti dan logat bicara orang Besuki yang mirip dengan logat 

Bondowoso dan logat bicara orang Prajekan mirip dengan logat Situbondo. 

3.1.1 Perubahan Nama Kabupaten 

 Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah “Kabupaten Panarukan” 

dengan Ibukota Situbondo, sehingga dahulu pada masa Pemerintahan Belanda 

oleh Gubernur Jendral Daendels (± th 1808 – 1811) yang membangun jalan 

dengan kerja paksa sepanjang pantai utara Pulau Jawa dikenal dengan sebutan 

“Jalan Anyer – Panarukan” atau lebih dikenal lagi “Jalan Daendels”, kemudian 

seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (± 

th 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan Ibukota Situbondo, 

berdasankan Peratunan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 tentang Perubahan Nama 

dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah. 

 Perlu diketahui pula bahwa Kediaman Bupati Situbondo pada masa lalu 

belumlah berada di lingkungan Pendopo Kabupaten namun masih menempati 

rumah pribadinya, baru pada masa Pemerintahan Bupati Raden Aryo Poestoko 

Pranowo (± th 1900 – 1924), dia memperbaiki Pendopo Kabupaten sekaligus 
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membangun Kediaman Bupati dan Paviliun Ajudan Bupati hingga sekarang ini, 

kemudian pada masa Pemerintahan Bupati Drs. H. Moh. Diaman, Pemerintah 

Kabupaten Situbondo memperbaiki kembali Pendopo Kabupaten (± th 2002). 

3.2 Profil Kabupaten Situbondo 

 3.2.1. Letak Geografis Kabupaten Situbondo  

 Merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di 

ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara 7°35′ – 7°44′ Lintang 

Selatan dan 113°30′ - 114°42′ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di 

sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan 

Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten 

Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.  

3.2.2  Potensi Wilayah  

 Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km2 atau 163.850 Ha, 

bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km. Pantai Utara 

umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tingggi. Wilayah 

kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km2. 

Disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih 

dengan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah 

Kecamatan Besuki yaitu 26,41 Km2. Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya 

terdiri dari 14 kecamatan yang memiliki pantai dan 4 kecamatan tidak memiliki 

pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan 

Situbondo dan Kecamatan Panji. Temperatur rata – rata di wilayah Situbondo 

berkisar 24,7° C – 27,9° C dengan rata–rata curah hujan antara 994 mm – 1.503 

mm per tahunnya sehingga daerah ini menurut Klasifikasi Iklim Schmidt dan 

Fergusson tergolong daerah kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 

antara 0 – 1.250 m di atas permukaan laut.  
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3.3 Visi & Misi 

3.3.1 Visi 

Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta lebih Beriman, 

Sejahtera dan Berkeadilan 

3.3.2 MISI 

 Beberapa misi di bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 

Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut : 

a. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam 

pembangunan 

b. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal 

c. Meningkatkan kualitas hidup yg sehat, sejahtera dan berkeadilan 

d. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar 

yang berwawasan lingkungan 

e. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 

3.4 STRUKUR ORGANISASI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

  Berikut stuktur organisasi bagian Humas dan Protokol  Sekretariat Daerah 

Kabupaten Situbondo tampak pada tabel 3.4 : 
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Tabel 3.4 Struktur Organisasi Bagian Humas dan Potokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Struktur Organisasi 

Sumber : (bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo) 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH 

KESRA 

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN 

PROTOKOL 

KA. SUB. BAG MEDIA DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

KA. SUB. BAG. 

PENGUMPULAN, 

PENYARINGAN DAN 

DOKUMENTASI 

 

KA. SUB. BAG. PROTOKOL 

BENDAHARA 

PENGELUARAN PEMBANTU 
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3.5 Kewenangan dan Tanggung Jawab 

 Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah 

Kabupaten Situbondo jabatan tertinggi dipimpin oleh kepala bagian humas dan 

protokol. Kepala bagian humas dan protokol dalam menjalankan struktur 

organisasi serta tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh : 

a. Ka. Sub Bagian Media dan Komunikasi Publik  

b. Ka Sub  Bagian Protokol 

c. Ka Sub Bagian Pengumpulan, Penyaringan dan Dokumentasi 

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

3.5.1 Tugas dan Fungsi Humas dan Protokol 

 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan dan 

keprotokolan serta dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang 

informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan serta protokol dan 

dokumentasi; 

b. Penyelenggaraan kebijakan bidang informasi dan pemberitaan, 

pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi; 

c. Pelaksanaan kajian, analisis evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

informasi dan pemberitaan, pengelolaan pengaduan serta protokol dan 

dokumentasi; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

1.  Kepala Bagian Humas dan Protokol 

 Tugas kepala bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten 

situbondo adalah Membantu sekertaris daerah dalam upaya membangun citra 
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(image building) organisasi pemerintah daerah, melalui kegiatan kehumasan baik 

kedalam maupun keluar organisasi. 

Fungsinya : 

a. Pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang 

pengembangan Humas 

b. Penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang 

Hubungan Masyarakat  

c. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang pengembangan 

Hubungan Masyarakat 

d. Perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat 

e. Pelaksanaan pencitraan Organisasi Pemerintah Daerah baik kedalam 

maupun ke luar  

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintah 

dan Kesejahteraan Rakyat 

2. Kepala Sub Bagian Media Dan Komunikasi Publik 

 Tugas Kepala Bagian Media dan Komunikasi Publik adalah melaksanakan 

sebagian tugas Hubungan Masyarakat dibidang Hubungan Komunikasi dan 

Hubungan Media 

Fungsinya : 

a.  Pelaksanaan kerjasama kemitraan antar Pemerintah Daerah dan Media 

Massa 

b.  Pengembangan fungsi badan koordinasi Hubungan Masyarakat 

c.  Penyerapan informasi di bidang kemasyarakatan yang berasal dari 

masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan 

pertimbangan penerapan kebijakan Pemerintah Daerah 

d. Pencarian, pengumpulan, penyaringan, pembuatan kliping dan penganalisa 

informasi   Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan 

Organisasi Kemasyarakatan 

e.  Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 
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f.  Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas 

g. Pelaksaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

3. Kepala Sub Bagian Protokol 

  Tugas Kepala Bagian  Protokol adalah merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan keprotokolan dalam lingkup Pemerintah daerah. 

Fungsinya : 

a. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan keprotokolan 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis keprotokolan pada satuan kerja perangkat 

daerah 

c. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah 

yang memerlukan pelayanan keprotokolan 

d. Penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bagian Humas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

4. Kepala Sub Bagian Pengumpulan, Penyaringan, dan Dokumentasi  

 Tugas Bagian Pengumpulan Penyaringan dan Dokumentasi adalah 

mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan Bupati, 

melakukan penyajian data, perekaman dan pemeran, melaksanakan kegiatan 

pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna 

memperjelas kebijakan Bupati serta mendistribusikannya kepada masyarakat. 

Fungsinya : 

a. Pengiriman berita kegiatan Bupati melalui situs resmi pemerintah 

b. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara atau kegiatan 

pemerinta daerah dengan media suara atau gambar 

c. Penyebar luasan dekumentasi foto untuk bahan pemberitaan  

d. Penyiapan bahan-bahan pemberitaan sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan oleh Bupati 
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e. Penyusunan dan penyajian berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah 

f. Penyiapan rencana peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerah 

g. Penyusunan bahan pemberitaan Daerah untuk mendistribusikan ke unit 

lingkungan Pemerintah Daerah 

h. Mendokumentasikan kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk audio 

visual 

i. Penyusunan dan pendokumentasian naskah pidato Bupati 

j. Pelayanan dan mengelola perpustakaan Sekretariat Daerah 

k. Pendokumentasian kegiatan Bupati 

l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas 

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Humas sesuai dengan tugas dan fungsinya 

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Humas 

 Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Humas adalah meneliti 

dan mencairkan dana kegiatan sesuai usulan jumlah yang tercantum pada 

dokumen melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah. 

Fungsinya : 

a. Mengontrol dan menghitung ketersediaan dana keuangan yang ada dalam 

Buku Kas Simpanan Bank dan Buku Kas Bendahara Pengeluaran 

pembantu 

b. Membuat surat pengajuan SPP UP dan GU/TU/LS sesuai ketersediaan 

dana keuangan di Buku Kas Simpanan Bank dan Buku Kas Bendahara 

Pengeluaran Pembantu 

c. Menerima pelimpahan uang UP dan GU/TU dari bendahara pengeluaran 

sesuai dengan surat pengajuan SPP UP dan GU/TU 

d. Melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertulis dalam kwitansi 

e. Membayar pajak PPh dan PPn sesuai jumlah yang tertera pada daftar 

penerima melalui Bank atau DPPKAD 
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f. Mencatat penerimaan pengeluaran kas ke dalam Buku Simpanan Bank dan 

Buku Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk mengetahui 

ketersediaan dana 

g. Menandatangani bukti pengeluaran dengan persetujuan Kuasa Pengguna 

Anggaran Pembantu (KPAP) 

h. Mengentry data transaksi pengeluaran/pembelanjaan ke dalam buku Kas 

Umum bagian organisasi 

i. Menyusun rekapitulasi data penghitungan pengeluaran/pembelanjaan 

dengan bukti kwitansi sebagai bahan penyusunan laporan SPJ (surat 

pembayaran jasa) 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Praktek Kerja Nyata yang telah saya laksanakan di Pemerintah Kabupaten 

Situbondo Khususnya pada bagian Humas adalah untuk mengetahui dan 

memahami secara langsung peran hubungan masyarakat pada sub bagian media 

dan komunikasi public di sekretariat daerah kabupaten situbondo yaitu, menerima 

surat masuk lalu mencatat dan memberi nomor surat didalam agenda surat masuk, 

melampirkan dan menyerahkan lembar disposisi kepada kepala bagian humas, 

menerima lembar disposisi yang telah diisi oleh kepala bagian humas, menerima 

surat keluar lalu memberi nomor surat dan menulis didalam agenda buku surat 

keluar, mengarsipkan surat, menerima surat perintah tugas atau perjalanan dinas, 

Membuat kliping kabar harian kegiatan bupati sebagai bahan SPJ (surat 

pembayaran jasa). Dijelaskan sebagai berikut : 

1. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima oleh sebuah perusahaan 

atau organisasi yang berasal dari pihak lembaga lain, baik itu perorangan 

maupun organisasi. Pada sekretariat daerah kabupaten situbondo bagian 

humas, prosedur penerimaan surat masuk adalah pertama, surat diterima oleh 

bagian media dan komunikasi publik, kemudian mencatat dan memberi nomor 

surat di buku agenda surat masuk, lalu di beri lembar disposisi, kemudian 

diserahkan kepada sekretaris bagian humas dan diserahkan kepada kepala 

bagian humas, kemudian di arsipkan. 

2.  Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang 

ditujukan kepada lembaga lain. Pada sekretariat daerah kabupaten situbondo 

bagian humas, prosedur penyampaian surat keluar adalah pertama, surat dibuat 

oleh sekretaris bagian humas dan minta tanda tangan kepala bagian humas, 

lalu di serahkan kepada bagian media dan komunikasi publik untuk meminta 

nomor surat dan mencatat di buku agenda surat keluar lalu di fotocopy 

(penggandaan) yang duplikat disimpan sebagai arsip dan yang asli diserahkah 

kepada pihak lembaga yang dituju. 
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LAMPIRAN 

 

1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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2. Surat Keterangan Mengadakan Praktek Kerja Nyata 
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3. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata 
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4. Nilai Praktek Kerja Nyata 
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5. Kartu Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata 
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6. Kartu Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata 
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