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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang juga 

kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, 

Bandung, dan Medan. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,7 km
2
 

dan jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. 

Kota Semarang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang yang sejak tahun 

2016 hingga sekarang dipimpin oleh Walikota Hendrar Prihadi dan Wakil 

Walikota Hevearita Gunaryanti Rahayu. Sejak 2015 sampai 2017 Pemerintah 

Kota (Pemkot) Semarang memiliki berbagai prestasi yang diterima mulai dari 

tingkat nasional hingga internasional. 

Pada tahun 2015, Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan Adipura 

dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Lalu penghargaan Indonesia‟s 

Attractiveness Index Award 2015 sebagai kota terbaik dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dan Penghargaan Kepala 

Daerah Inovatif 2015 dari Koran Sindo. 

Tahun 2016, Kota Semarang mendapatkan penghargaan dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena, PIP 

sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dan Penghargaan iNewsmaker Award 

2016 sebagai Walikota yang Mendorong Peningkatan Pengembangan 

Infrastruktur dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat yang diberikan oleh iNews. 



56 

 

Sedangkan pada tahun 2017, Kota Semarang mendapatkan penghargaan 

SIP Planning Awards dari The Singapore Institute of Planners sebagai Best Urban 

Design. Dan penghargaan Media Relation Regional Jawa Sub Kategori 

Pemerintah Kota dari PR Indonesia Awards (PRIA). 

Upaya membangun citra dan reputasi merupakan salah satu tugas dari 

Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. 

 

4.1 Struktur Organisasi Sekretatiat Daerah Pemerintah Kota Semarang 

Fungsi dan tugas Humas Pemkot Semarang dilakukan oleh bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang. Bagian Humas dan Protokol 

Pemkot Semarang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Pemkot 

Semarang seperti terdapat pada Gambar 4.1. 
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Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah 

Kota Semarang, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang termasuk 

dalam lingkup Asisten Administasi Umum. Sehingga Asisten Administrasi 

Umum bertanggungjawab dalam setiap kegiatan Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Semarang. 

Asisten Administasi Umum memiliki tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, 

pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan 

daerah bidang Humas dan Protokol, Tata Usaha, Perlengkapan, dan 

Rumah Tangga di lingkungan Asisten Administrasi Umum. 

 
 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 

Pemerintah Kota Semarang 
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4.2 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kota 

Semarang 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang memiliki visi dan 

misi yang sama dengan Pemerintah Kota Semarang yaitu, visi dari 

Pemerintah Kota Semarang adalah Semarang kota perdagangan dan jasa 

yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera. 

Sedangkan misi Pemerintah Kota Semarang adalah: 

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas 

2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan 

pelayanan publik 

3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan bewawasan 

lingkungan 

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan 

membangun iklim usaha yang kondusif. 

Berikut adalah struktur organisasi Bagian Humas dan Protokol 

Pemerintah Kota Semarang. 
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Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang memiliki 

tiga subbagian yaitu, subbagian pemberitaan, subbagian peliputan dan 

dokumentasi, dan subbagian protokol. 

Subbagian Pemberitaan merupakan bagian yang menjalankan tugas 

memberikan informasi berupa berita kepada masyarakat. Subbagian 

Peliputan dan Dokumentasi merupakan bagian yang menjalankan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

Pemerintah Kota Semarang di Tahun 2017 
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meliput dan dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah untuk nantinya 

dijadikan bahan pembuatan berita dan memberi informasi. Sedangkan 

Subbagian Protokol merupakan bagian yang mengurus segala kegiatan 

kedianasan pimpinan daerah. 

Dalam penelitian ini memfokuskan pada seluruh subbagian dalam 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang, yaitu subbagian 

pemberitaan, subbagian peliputan dan dokumentasi, serta subbagian 

protokol. 

 

4.2.1 Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Pemerintah 

Kota Semarang 

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, Bagian Humas dan 

Protokol mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas 

Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, 

dan Subbagian Protokol
85

. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Humas dan 

Protokol mempunyai fungsi yaitu
86

: 

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

                                                           
85

 Peraturan Walikota Semarang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang,  Pasal 

66. 
86

 Ibid. Pasal 67. 
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2. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

3. pemberian petunjuk kepada bawahan; 

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan 

instansi terkait; 

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Humas dan 

Protokol; 

8. pelaksanaan kegiatan Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan 

dan Dokumentasi, dan Subbagian Protokol; 

9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi Birokrasi 

Bagian Humas dan Protokol; 

10. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bagian 

Humas dan Protokol; 

11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan di Bagian Humas dan Protokol; 

12. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya di lingkungan Bagian Humas dan Protokol; 

13. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

14. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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Sedangkan Subbagian Pemberitaan memiliki tugas sebagai 

berikut
87

: 

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbagian Pemberitaan; 

2. membagi tugas kepada bawahan; 

3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4. memeriksa hasil kerja bawahan; 

5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian 

Pemberitaan; 

8. menyiapkan kegiatan penyusunan naskah sambutan dan pidato 

pimpinan daerah; 

9. menyiapkan kegiatan pemberitaan dan press release; 

10. menyiapkan kegiatan penyampaian informasi tertentu tentang 

kebijakan Walikota; 

11. menyiapkan kegiatan pengolahan informasi yang mendesak terkait 

langsung dengan pimpinan daerah; 

12. menyiapkan kegiatan fasilitasi manajemen krisis atau manajemen 

reputasi yang terkait pimpinan daerah; 

13. menyiapkan kegiatan konferensi dan fasilitasi pertemuan Walikota 

dengan Pers; 

                                                           
87

 Ibid. Pasal 69. 
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14. menyiapkan kegiatan fasilitasi siaran pers; 

15. menyiapkan kegiatan Media Centre dan Pers; 

16. menyiapkan kegiatan pembuatan materi berita atas program dan 

kegiatan pimpinan daerah; 

17. menyiapkan kegiatan publikasi untuk media mengenai pelaksanaan 

program dan kegiatan pimpinan daerah; 

18. menyiapkan kegiatan juru bicara pimpinan daerah; 

19. menyiapkan kegiatan pemberian penerangan dan penjelasan 

kepada pihak- pihak terkait sesuai kebutuhan dan atau atas arahan 

pimpinan; 

20. menyiapkan kegiatan pelayanan administratif di Subbagian 

Pemberitaan; 

21. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan di 

lingkungan Bagian Humas dan Protokol; 

22. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian 

Pemberitaan; 

23. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis 

keuangan Subbagian Pemberitaan; 

24. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

25. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Pemberitaan; 
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26. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian 

Pemberitaan; dan 

27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Sementara Subbagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai 

tugas
88

 : 

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbagian Peliputan dan 

Dokumentasi; 

2. membagi tugas kepada bawahan; 

3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4. memeriksa hasil kerja bawahan; 

5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Peliputan 

dan Dokumentasi; 

8. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan komunikasi 

pencitraan pimpinan daerah; 

9. menyiapkan kegiatan dokumentasi program dan kegiatan pimpinan 

daerah; 

10. menyiapkan pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah; 

11. menyiapkan kegiatan pengelolaan dokumentasi kegiatan; 

                                                           
88

 Ibid. Pasal 70. 
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12. menyiapkan kegiatan jumpa media terhadap kegiatan pimpinan 

daerah; 

13. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan dokumen 

aktifitas dan kebijakan Walikota; 

14. menyiapkan kegiatan analisa isu kebijakan Kepala Daerah; 

15. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan analisa isu yang 

berkembang terkait pimpinan daerah melalui Sekretaris Daerah; 

16. menyiapkan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Sekretariat Daerah; 

17. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi Birokrasi 

Bagian Humas dan Protokol; 

18. menyiapkan kegiatan pelayanan administratif di Subbagian 

Peliputan dan Dokumentasi; 

19. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan penyusunan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan Bagian 

Humas dan Protokol; 

20. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Humas dan Protokol; 

21. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di lingkungan Bagian Humas dan Protokol; 

22. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah 

Bagian Humas dan Protokol; 
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23. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian 

Peliputan dan Dokumentasi; 

24. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis 

keuangan Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; 

25. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

26. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; 

27. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian 

Peliputan dan Dokumentasi; dan 

28. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Subbagian Protokol memiliki tugas sebagai berikut: 

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Subbagian Protokol; 

2. membagi tugas kepada bawahan; 

3. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

4. memeriksa hasil kerja bawahan; 

5. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi; 

7. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Protokol; 

8. menyiapkan kegiatan atur acara, personil dan tempat dalam 

pengaturan Tata Upacara kedinasan; 
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9. menyiapkan kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penerimaan 

tamu dan kunjungan kedinasan; 

10. menyiapkan kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian kegiatan 

protokoler kedinasan pimpinan dan acara seremonial; 

11. menyiapkan kegiatan penyusunan jadwal protokoler pimpinan; 

12. menyiapkan kegiatan penyusunan dokumentasi dan notulen acara 

protokoler pimpinan; 

13. menyiapkan kegiatan pelayanan administratif di Subbagian 

Protokol; 

14. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian Bagian 

Humas dan Protokol; 

15. menyiapkan kegiatan pengelolaan tata persuratan dinas Bagian 

Humas dan Protokol; 

16. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian 

Protokol; 

17. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis 

keuangan Subbagian Protokol; 

18. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup 

tanggungjawabnya; 

19. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Protokol; 

20. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian 

Protokol; dan 
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21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Terdapat perubahan fungsi Humas Pemkot Semarang pada 

tahun 2017. Pada tahun 2017, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang hanya melayani Pimpinan Daerah saja, yaitu Walikota 

Semarang dan Wakil Walikota Semarang. Sehingga, tugas dan 

fungsi Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang 

berhubungan langsung dengan Pimpinan Daerah. 

Sebelum tahun 2017, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang menjalankan fungsi yang lebih besar yaitu 

menyampaikan informasi publik yang ada di Pemkot Semarang. 

Namun, saat ini fungsi tersebut diambil alih oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. 

Menurut Ira Rahmawati, sekretaris Perhumas Kota 

Semarang, perubahan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol 

Pemkot Semarang ini menimbulkan jalur koordinasi yang lebih 

panjang. 

“Satu hal yang saya sayangkan adalah keberadaan humas 

di pemerintah itu belum menjadi bagian yang sangat vital ini 

terlihat dari struktur organisasinya. Fungsi Humas yang sekarang 

ini di alihkan ke Dinas Kominfo itu yang membuat jalur koordinasi 

menurut saya menjadi lebih panjang. Karena dalam teori bagian 

Humas atau Public Relations itu mestinya mempunyai garis 

komando langsung terhadap Pucuk Pimpinan.”
89

 

 

                                                           
89

 Wawancara dengan Ira Rahmawati pada tanggal 23 Juli 2018. 
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Pembagian tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol 

Pemkot Semarang yang dialihkan ke Diskominfo Semarang ini 

menurut Ira Rahmawati, dianggap tidak sesuai dengan tugas dan 

fungsi humas dalam teori. Hal tersebut juga berdampak pada 

keberadaan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang belum 

menjadi bagian yang vital di pemerintah, selain itu jalur koordinasi 

menjadi lebih panjang. 

 

4.3 Produk Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 

Produk-produk Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang 

meliputi press release, naskah sambutan pimpinan daerah, liputan kegiatan 

pimpinan daerah, dialog interaktif, majalah Media Semarang, dan buku 

My Beautiful Semarang, media monitoring, dan press conference. 

Berikut contoh produk Bagian Humas dan Protokol Pemerintah 

Kota Semarang. 

1) Press Release 

Press release ini diterbitkan ketika pemberitaan di media 

dirasa kurang lengkap atau klarifikasi dari permasalahan yang 

terjadi. 
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“Suatu acara yang berkaitan dengan Bapak Walikota plus 

semisal ada teman-teman media yang kurang kita tetap keluarkan 

release, komplit berikut berita fotonya.”
90

 

 Press release pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 1.440 

kali. Sedangkan pada tahun 2017, sebanyak 720 kali. 

 

2) Naskah Sambutan Pimpinan Daerah 

Naskah sambutan disusun dan disiapkan oleh Bagian Humas 

dan Protokol agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. 

Pada tahun 2016, Bagian Humas dan Protokol menyusun 800 

naskah sambutan dan pada tahun 2017 sebanyak 720 naskah. 

 

3) Liputan Kegiatan Pimpinan Daerah 

Liputan kegiatan Pimpinan Daerah berupa foto dan video. 

Setiap kegiatan Pimpinan Daerah Kota Semarang 

didokumentasikan untuk keperluan press release dan update ke 

media sosial. 

 

 

 

                                                           
90

 Wawancara dengan Agus Joko Triyono pada tanggal 7 Mei 2018 di Kantor Humas dan 

Protokol Pemerintah Kota Semarang. 
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Berikut contoh salah satu kegiatan Walikota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Dialog Interaktif 

Dialog interaktif pada tahun 2016 dan 2017 direncanakan 

sebanyak 9 kali. Dialog interaktif ini dilaksanakan untuk 

mempromosikan Kota Semarang dan publikasi program kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang pada masyarakat. 

Berikut contoh dialog interaktif yang dilaksanakan pada 

salah satu TV nasional. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kegiatan Walikota saat Siaran Live TVRI Jateng 

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 
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5) Majalah Media Semarang 

Majalah ini diterbitkan oleh Bagian Humas dan Protokol 

Pemerintah Kota Semarang. Namun pada tahun 2017 hingga 

sekarang, Media Semarang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan 

Informasi Pemerintah Kota Semarang. 

Majalah Media Semarang ini diberikan secara gratis kepada 

internal Pemerintah hingga tingkat RT. Isi dari majalah ini adalah 

pemberitaan tentang Kota Semarang dan publikasi program baru di 

pemerintahan. 

 

 

Gambar 4.4 Dialog Interaktif di Stasiun Televisi Nasional 

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 
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6) Buku My Beautiful Semarang 

Buku My Beautiful Semarang ini diterbitkan untuk para 

tamu Walikota Semarang sebagai kenang-kenangan dan informasi 

wisata Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Majalah Media Semarang 

Sumber : semarangkota.go.id 
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7) Media Monitoring 

Media monitoring berfungsi sebagai mengawasi 

pemberitaan di media massa untuk mengetahui isu-isu yang sedang 

beredar di masyarakat. Selain itu, media monitoring juga berfungsi 

untuk mengontrol berita yang ada di media massa. Hal tersebut 

dikemukakan oleh PLT Kabag Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang, Agus Joko Triyono, S.STP. 

“Ada fungsi kontrol, otomatis yang terkait ke Pemerintah 

Kota kita tetep kontrol, misal ada pemberitaan dari media yang 

terlalu mengundang, besok dibuatkan jangan terlalu dibiarkan.”
91

 

 

                                                           
91

 Ibid. 

 

Gambar 4.6 Buku My Beautiful Semarang 

Sumber : Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 
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8) Press Conference 

Press conference dilakukan ketika terdapat SKPD yang 

meminta bantuan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang 

untuk menghubungkan dengan media massa. 

“Mekanisme nya kita cepat tidak membuat lama, kita 

tinggal lewat calling saja lewat Kabag Humasnya, „mas iki aku 

ada acara ini, yowes meh disampaikan nggo press release, kapan 

monggo‟. Jadi kita mengundang mereka SKPD nya duduk disini 

kepalanya disini, didampingi dengan Kabag Humasnya, kemudian 

ngundang teman-teman media. Disampaikan di press conference 

disitu. Lalu nanti produknya apa? Mau lewat media cetak media 

online media radio maupun televisi.”
92

 

 

4.4 Citra dan Reputasi Pemerintah Kota Semarang 

Citra dan reputasi yang ingin dibangun oleh Pemerintah Kota 

Semarang adalah citra yang baik atau Pemerintah Kota yang baik agar 

timbul rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Semarang. 

Humas Pemkot Semarang membangun pemerintah yang bersih, 

pemerintah yang melayani, pemerintah kota yang penuh inovatif, dan 

pemerintah kota yang memberikan solusi dari permasalahan di 

masyarakat. 

Membaca dan memhami kata sambutan di website Kota Semarang 

(semarangkota.go.id)
93

, Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan 

publikasi dan manajemen pemerintahan berbasis pada teknologi, informasi 

dan komunikasi (TIK) guna mendukung pengembangan e-government 
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melalui slogan “BE SMART CITY” (Based on E-government, Semarang 

More Accountable, Realistic and the Transparent City). Hal ini sebagai 

bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik yang dilakukan 

Pemerintah Kota Semarang. 

Citra dan reputasi tersebut sesuai dengan prinsip Good 

Governance, khususnya prinsip transparansi. Transparansi maksudnya 

adalah masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Pemerintah Kota Semarang saat ini berupaya memberikan 

informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Informasi tersebut 

dapat diketahui melalui website Kota Semarang atau dapat meminta di 

Pusat Pelayanan Informasi (PIP). 

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki reputasi yang sesuai 

dengan citra yang ingin dibangun. Ditandai dengan berbagai prestasi yang 

didapat. Prestasi yang didapat tersebut juga tidak lepas dari usaha 

Pemerintah Kota Semarang dalam melayani masyarakat dengan baik 

hingga akhirnya diapresiasi oleh para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

Selain itu menurut Ira Rahmawati, citra Pemerintah Kota Semarang 

sudah berkembang cukup bagus. Perkembangan pembangunan di Kota 

Semarang juga sudah cukup signifikan dari jalan hingga pelayanan publik. 

Sehingga, masyarakat Kota Semarang dapat hidup dengan nyaman. 

“Menurut saya Citra Kota Semarang cukup bagus hal ini 

dibuktikan dengannya banyaknya pembangunan perbaikan sarana dan 

prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, supaya 

masyarakat semakin nyaman dalam menikmati pebangunan ini. 
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Perkembangannya cukup signifikan, bagaimana pemerintah kota mencoba 

berbenah dengan menata kotanyanya dengan lebih indah, revitalisasi 

sungai, pemanfaatan Pedisterian dengan semestinya, Transportasi yang 

makin memadai, pelayanan publik yang semakin hari juga semakin 

tertib.”
94

 

  

Dalam membangun citra dan reputasi ini, Pemerintah Kota 

Semarang menjalankan empat peran humas, yaitu: 

 

4.5 Peran Humas dalam Membangun Citra dan Reputasi Pemkot 

Semarang 

1) Teknisi Komunikasi 

Peran sebagai teknisi komunikasi merupakan peran dasar 

seorang praktisi Humas. Peran ini merupakan tugas Humas dalam 

menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program-program 

kebijakan pembangunan Pemerintah melalui berbagai media. 

Humas Pemerintah Kota Semarang menjalankan peran ini dengan 

berbagai macam kegiatan, yaitu: 

a. Menyusun naskah sambutan Pimpinan Daerah. 

Naskah sambutan Pimpinan Daerah ini disusun 

sebanyak 800 naskah pada tahun 2016 dan 720 buah pada 

tahun 2017. 
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b. Menerbitkan press release. 

Press release diterbitkan sebanyak 1.440 kali pada 

tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, press release 

diterbitkan sebanyak 720 kali. 

c. Bekerjasama dengan media baik media online, media cetak, 

media televisi maupun radio. Berikut media yang pernah 

bekerjasama dengan Humas Pemerintah Kota Semarang. 

 

Tabel 4.1 

Media yang Bekerjasama dengan Bagian Humas dan Protokol 

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2017 

 

Media Cetak Media Televisi Media Radio Media Online 

1. Suara 

Merdeka 

2. Radar/Jawa 

Pos 

3. Tribun 

4. Wawasan 

5. Sindo 

6. Jateng Pos 

1. Cakra TV 

2. Semarang 

TV 

3. TVRI 

4. Indosiar 

5. Trans 7 

6. Trans TV 

7. ANTV 

8. Net TV 

9. Kompas TV 

10. TVKU 

1. RRI 

2. Gajah 

Mada 

3. Rasika 

4. Idola 

5. Imeda 

6. RCT FM 

7. IBC 

1. Detik.com 

2. Metro 

Semarang.com 

3. Tribun 

4. Viva 

5. Merdeka 

6. Liputan 6 

7. Antara 

8. Suara Merdeka 

9. Rakyat Jateng 

10. RRI 

11. Metro TV 

12. Kompas 
Sumber : Hasil Penelitian 

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Semarang adalah press release, misalnya 

mengenai berita-berita yang dapat menimbulkan isu, Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang mengeluarkan press 

release untuk mengatasi isu tersebut. 



79 

 

Selain press release, bentuk kerjasama yang lain adalah 

liputan dan berita kegiatan Pemkot Semarang sebagai informasi 

kepada masyarakat. Misalnya adalah ketika Walikota Semarang 

mengadakan jalan sehat, para media diundang untuk meliput 

kegiatan tersebut. 

Bentuk kerjasama yang lain adalah dialog interaktif. 

Misalnya ketika Walikota Semarang hadir sebagai bintang tamu 

dalam salah satu acara televisi yaitu “The Interview”. 

Kerjasama ini sebagai wujud Pemkot Semarang dalam 

melaksanakan good governance yaitu transparansi. Transparansi 

dalam kegiatan pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui 

dan mengontrol kegiatan pemerintahan. 

Peran ini dilaksanakan dengan baik oleh Bagian Humas 

Pemkot Semarang karena, mereka telah bekerjasama dengan semua 

media baik dari media cetak, media televisi, maupun media online. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Semarang berkembang mengikuti arus perubahan 

yang terjadi di masyarakat. Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada 

seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengakses informasi 

dengan mudah. 
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2) Expert Prescriber (Penasihat Ahli) 

Peran Humas sebagai penasihat ahli adalah humas bertugas 

memberikan nasihat atau masukan kepada pemerintah tentang 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kehumasan.  

Sebagai penasihat ahli, Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang memberikan masukan dan nasihat kepada Walikota 

Semarang agar lebih dekat kepada para followers (pengikut) di 

media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk membangun citra dan 

reputasi yang baik di media sosial. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Agus Joko Triyono, S.STP., 

PLT Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 

Semarang: 

“Bapak Walikota ketika ingin menyampaikan hal yang 

kurang enak dicerna oleh masyarakat, kita yang memberikan 

telaah, „pak seperti ini saja‟, atau „pak lewat jalur ini‟, „pak besok 

waktu acara ini bisa disampaikan disitu‟. Seperti di medsos, Bapak 

kita sarankan untuk lebih terbuka, lebih dekat dengan para 

followersnya, dengan harapan banyak yang mengenal. Dengan 

harapan semua saran, masukan, ataupun kritik yang jelek-jelek itu 

jangan sampai keluar. Kalau jelek sampaikan ke kami, kalau yang 

baik-baik silahkan”.
95

 

Masukan dari Bagian Humas dan Protkol Pemkot 

Semarang tersebut diterima dan dilaksankan oleh Bapak Walikota. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan aktifnya Walikota dalam 

menggunakan media sosial. 
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Gambar 4.7 Screenshot kolom komentar Instagram Walikota Semarang 

Sumber : Akun Instagram @hendrarprihadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan media sosial yang baik ini dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap reputasi Walikota. Seperti kita tahu 

bahwa media sosial merupakan media yang sedang berkembang 

pesat dan berpengaruh saat ini. 

Sehingga penggunaan media sosial secara maksimal akan 

berdampak positif kepada pemerintahan Kota Semarang. Citra dan 

reputasi yang dibentuk tidak hanya disasarkan kepada masyarakat 

Kota Semarang tetapi juga masyarakat luar Kota Semarang. 
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Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang telah 

mengantisipasi hal tersebut, sehingga peran sebagai penasihat ahli 

telah dilaksanakan dengan baik. 

 

3) Fasilitator Komunikasi 

Peran sebagai fasilitator komunikasi, humas bertugas 

sebagai mediator informasi antara kepentingan pemerintah dengan 

kepentingan stakeholders. Peran ini dilaksanakan dengan kegiatan: 

a. Press conference 

Press conferemce ini dilaksanakan ketika terdapat 

SKPD yang membutuhkan promosi di media massa. Press 

conference ini tidak terdapat pada rencana kerja karena, 

dilaksanakan ketika dibutuhkan saja. 

Misalnya ketika Dinas Pariwisata akan 

melaksanakan kegiatan Festival Banjir Kanal, maka Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang menyediakan 

teman-teman media untuk publikasi. 

b. Dialog interaktif 

Dialog interaktif pada tahun 2016 sebanyak 9 kali 

pada TV lokal. Sedangkan pada tahun 2017 dilakukan 

sebanyak 1 kali pada TV nasional dan 8 kali pada TV lokal. 

Dialog interaktif ini bertujuan untuk 

mempromosikan Kota Semarang serta publikasi program 
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kebijakan Pemkot Semarang. Misalnya saat Walikota 

Semarang hadir dalam acara “The Interview”. 

c. Media monitoring 

Media monitoring dilakukan untuk mengawasi 

persebaran berita sehingga dapat mengantisipasi adanya isu 

yang sedang beredar di masyarakat. Sehingga Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang dapat langsung 

menanggapi isu tersebut sebelum menjadi krisis. 

Misalnya Subbagian Pemberitaan mengumpulkan 

berita di surat kabar untuk dianalisis adanya kecenderungan 

isu publik yang baik atau buruk. 

 

Peran sebagai fasilitator komunikasi dilakasanakan Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang dengan memfasilitasi apa 

yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat 

berjalan beriringan atau seimbang. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan tersebut, Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang dalam hal ini berperan 

sebagai fasilitator antara pemerintah dengan media massa. Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang melakukan publikasi dan 

promosi kebijakan pemerintah melalui dialog interaktif dan 

mengetahui isu yang sedang terjadi melalui media monitoring. 
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Dapat dilihat bahwa Bagian Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang telah berhasil bertindak sebagai perantara, interpreter, 

dan mediator antara Pemkot Semarang dengan masyarakat. 

 

4) Fasilitator Pemecah Masalah 

Peran sebagai fasilitator pemecah masalah, humas ikut serta 

dalam memecahkan masalah-masalah seperti isu dan krisis yang 

menimpa pemerintah.  

Siswo Purnomo, Amd., PLT Kepala Subbagian 

Pemberitaan Pemerintah Kota Semarang mengemukakan bahwa: 

“Dalam beberapa kasus ketika memang harus humas yang 

memecahkan, kita pasti akan memberikan solusi. Begitu pula juga 

pemerintah Walikota, Walikota juga merasa pemberitaan kok gini-

gini ya pasti kita ada komunikasi antara humas, Walikota, dan 

media yang terkait. Nanti kita ada diskusi dengan pak Wali, teman-

teman humas khususnya pemberitaan, lalu pimpipnan Kabag 

Humasnya dan media cetak tertentu yang kita memang butuh 

masukan-masukan, jadi kita ada disitu”.
96

 

 

Masalah yang sering terjadi adalah pemberitaan di media 

massa yang sulit dikendalikan oleh Bagian Humas dan Protokol 

Pemkot Semarang. Apabila terdapat berita yang kurang bagus, 

akan memunculkan kekhawatiran dalam pemerintah, terutama 

berita yang berpotensi memunculkan isu dan krisis. 
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Sehingga Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang 

mengatasi hal tersebut dengan melakukan pendekatan dengan 

media dan membangun komunikasi yang baik dengan antar media. 

Selain itu, Agus Joko Triyono, S.STP., PLT Kepala Bagian 

Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang menambahkan, 

“Kemarin itu ada sedikit kondisi yang potensial untuk 

mengganggu ketertiban, kita sampaikan saran ke beliau, 

contohnya terkait dengan CFD. Sampaikan saran besok hari 

Minggu ada CFD di Simpang Lima padahal malam minggu nya 

kan kita sudah sedemikian kencengnya ada puncak acara resepsi 

HUT, tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu duta besar lainnya, 

peserta karnaval pun dari luar negeri banyak. Otomatis fokus kita 

semuanya terkumpul disitu. Karena ini pusat kemeriahan, pusat 

semuanya, banyak tamu undangan dari luar negeri fokus disitu. 

Untuk besoknya otomatis akan lebih berkurang pelayanannya di 

CFD. Nah takutnya kalo disitu mengganggu karena pelayananya 

tidak optimal. Kita sarankan bagaiamana ditiadakan dulu pak 

untuk sementara”.
97

 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang tidak hanya 

menghadapi masalah terkait tugas dan fungsinya saja, tetapi juga 

menghadapi masalah di luar tugas dan fungsinya. 

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan adanya isu dan 

krisis. Meski Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang tidak 

selalu ikut serta dalam memecahkan masalah, tetapi Bagian Humas 

dan Protokol Pemkot Semarang memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan kehumasan. 
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Misalnya ketika kegiatan HUT Kota Semarang, rangkaian 

acara yang dilaksanakan sangat banyak dan padat sehingga, 

pelaksanaan CFD ditiadakan agar tidak timbul hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Empat peran humas yaitu teknisi komunikasi, penasihat ahli, 

fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah telah dilaksanakan 

oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang. Hal tersebut juga di 

akui oleh Ira Rahmawati, Sekretaris Perhumas Kota Semarang. 

“Saya rasa keseluruhan fungsi dan peran sudah dilakukan oleh 

humas pemkot, dan saya rasa sudah cukup memadai.”
98

 

 

Ira Rahmawati menambahkan, bahwa empat peran humas harus 

dilaksanakan karena humas harus dapat menjadi penghubung antara 

pemeritah dengan para pemangku kepentingan. Idealnya, humas 

melaksanakan keempat peran tersebut agar tujuan, visi, dan misi 

perusahaan atau organisasi dapat tercapai. 

“Bagian humas atau seorang humas harus mampu menguasai apa 

yang menjadi visi dan misi oraganisasi. Mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi humas harus dilibatkan, dengan demikian 

humas akan dapat membuat strategi komunikasi dalam menyampaikan 

kebijakan dari atas kebawah, bahkan kepada masyarakat melalui media 

dengan tujuan membangun Good Image and Trust. Jika Citra yang baik 

serta kepercayaan masyarakat ini dapat diraih maka Good Reputations 

pasti akan diraihnya. Tugas Humas itu adalah membentuk, membangun 

dan mempertahakan Citra itu intinya. Sehingga Humas yang baik tentunya 

Humas yang mampu menjadi fasilitator bagi stake holder internal maupun 

internal”
99
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Dalam membangun hubungan internal dan eksternal, tidak hanya 

dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang tetapi juga 

oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Semarang. 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang menjalankan tugas 

menlayani pimpinan daerah atau lebih tepatnya sebagai humas pimpinan 

daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Sedangkan untuk 

Pemerintah Kota, kegiatan kehumasan dijalankan Diskominfo Kota 

Semarang. 

“Di Pemerintah Daerah sekarang ini ada dua kehumasan, tapi ada 

yang satu. Di beberapa daerah sudah satu di Kominfo, namun di 

Semarang ada dua yaitu bidang Humas dan Kominfo. Lha tugasnya sudah 

dipecah, Bagian Humas itu hanya terkait Public Relations untuk Kepala 

Daerah, Walikota, dan Wakil. Sedangkan Kominfo itu tugasnya Public 

Relations Kota.
100

 

 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan membangun citra 

dan reputasi, Pemkot Semarang memiliki dua humas yaitu Bagian Humas 

dan Protokol Pemkot Semarang dan Diskominfo Kota Semarang. 
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4.6 Mekanisme Hubungan Internal dan Eksternal Pemerintah Kota 

Semarang 

1) Mekanisme Hubungan Internal 

Dalam membangun citra dan reputasi yang diharapkan, 

Pemkot Semarang melakukan Rapat Koordinasi Pembangunan 

Daerah setiap bulan. 

“Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dilaksanakan 

tiap bulan. Setiap SKPD berkumpul disitu dan yang memimpin 

langsung adalah Walikota. Harapannya ada evaluasi bahwa 

selama satu bulan ini apa yang sudah dikerjakan oleh masing-

masing SKPD, sudah sejauh mana masing-masing dinas itu 

bekerja, merealisasikan rencana kegiatan yang sudah di buat di 

PPA (Pedoman Pelaksanaan Anggaran) sampai dengan bulan ini 

sudah sejauh. Lalu yang kedua, mengevaluasi pembangunan-

pembangunan di seluruh wilayah Kota Semarang yang masih 

harus dibenahi.
101

 

 

Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi 

Pemerintah Kota Semarang, sehingga citra dan reputasi dapat 

terbentuk dengan baik serta meminimalisir munculnya variasi citra. 

Variasi citra ini diakibatkan banyaknya anggota dalam suatu 

organisasi sehingga pesan yang disampaikan akan diterima dengan 

berbeda pada setiap individu dan feedback yang diterima pun akan 

bervariasi. 

Selain Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah, Bagian 

Humas dan Protokol Pemkot Semarang juga memberikan 

informasi-informasi atau himbauan yang diberikan oleh Pimpinan 

Daerah  melalui surat edaran. 
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“Dari intern kita selalu sosialisasi bahwa harus 

memberikan pelayanan terbaik. Melalui rapat koordinasi maupun 

surat-surat edaran. Lalu kita dengungkan kembali himbauan-

himbauan dari Bapak Walikota.”
102

 

 

Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai pengingat bahwa 

setiap OPD harus memberikan pelayanan terbaik. Karena, tugas 

utama pemerintah adalah melayani masyarakat. 

Selain itu, membangun hubungan internal ini juga untuk 

mewujudkan good governace. Good governance ini dilakasanakan 

bersama-sama oleh setiap SKPD. 

Salah satu cara untuk mewujudkan good governance adalah 

dengan mempublikasikan program kegiatan pemerintah kepada 

masyarakat. Kegiatan publikasi ini merupakan tugas dari 

Diskominfo Kota Semarang. Diskominfo Kota Semarang 

bertanggungjawab dalam publikasi seluruh kegiatan Pemkot 

Semarang. 

Publikasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai media 

yaitu baliho, videotron, media massa dan media sosial. Tidak 

hanya kegiatan Diskominfo saja yang dipublikasikan, tetapi 

seluruh OPD Pemkot Semarang. 

 “Mekanisme menjalin hubungan internal, tiap OPD boleh 

melakukan diseminasi informasi sendiri-sendiri, publikasi sendiri-

sendiri. Tapi kita menghimpun semua publikasi yang ada di 

internal misalnya, Dinas Pariwisata, mengadakan Festival Banjir 

Kanal Barat, kita yang publikasi atau dia, tapi kita dapat dari 

mereka. Terus kita menghimpun semua informasi yang dilakukan 
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Pemerintah Kota, misalkan ada kegiatan A, B, C. Jadwal agenda 

kita yang pegang semua itu. Humas enggak.” 

 

Diskominfo harus mengetahui kegiatan setiap OPD Pemkot 

Semarang untuk keperluan publikasi. Publikasi ini bertujuan untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat dan supaya masyarakat 

dapat ikut berpartisipasi terhadap kegiatan pemerintah.  

Jadi, mekanisme dalam membangun hubungan internal 

adalah dengan koordinasi langsung dengan seluruh SKPD melalui 

Rapat Koordinasi yang diadakan setiap bulan.  

 

2) Mekanisme Hubungan Eksternal 

Mekanisme hubungan eksternal yang dilakukan oleh 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang ini lebih banyak 

dengan para media. Karena fokus kegiatan Bagian Humas dan 

Protokol Pemkot Semarang lebih banyak ke para media, yaitu 

80%, sedangkan untuk masyarakat Kota Semarang hanya sebanyak 

20% saja. 

Pemkot Semarang sendiri telah menyediakan media 

pengaduan atau laporan. Namun yang menangani laporan tersebut 

adalah Diskominfo Semarang. Berikut tabel laporan yang diterima 

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 hingga 2017. 
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Tabel 4.2 

Data Lapor Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2017 

 

NO. SUMBER 
TAHUN 

2016 2017 

1. Android 35 137 

2. Email 45 - 

3. Email Instansi 14 28 

4. Site Instansi - 17 

5. Facebook 36 69 

6. IOS 19 3 

7. Pos Surat - 1 

8. SMS 1856 6873 

9. Surat Kabar 256 324 

10. Tatap Muka 38 63 

11. Telepon 35 51 

12. Twitter 499 894 

13. Web 445 1047 

JUMLAH 3278 9497 
Sumber: Pusat Informasi Publik 

 

Pada tahun 2016, total laporan yang masuk berjumlah 3278 

laporan. Tetapi laporan yang terkelola berjumlah 2532 laporan dan 

yang tidak terkelola sebanyak 746 laporan. Laporan tersebut 

terbagi menjadi tiga jenis yaitu aspirasi (saran), pengaduan, dan 

permintaan informasi. Aspirasi (saran) yang terkelola sebanyak 58 

laporan, pengaduan sebanyak 2365 laporan, dan permintaan 

informasi yang terkelola sebanyak 109 laporan. 

Sedangkan pada tahun 2017, sebanyak 9497 laporan yang 

masuk. Dan hanya 6316 laporan yang terkelola, terdiri dari 584 

aspirasi (saran), 5267 pengaduan, dan 466 permintaan informasi. 

Dapat dilihat peningkatan jumlah laporan yang masuk dari 

tahun 2016 hingga 2017. Hal tersebut menandakan bahwa 
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masyarakat Kota Semarang mulai aktif berperan serta dalam 

kegiatan pemerintahan dan ingin Kota Semarang menjadi lebih 

baik lagi. 

Terdapat laporan yang tidak terkelola diakibatkan laporan 

yang masuk tidak sesuai dengan format, data laoran yang tidak 

jelas atau tidak lengkap dan berulang-ulang, serta laporan yang 

masuk tidak sesuai dengan kewenangan Pemkot Semarang atau 

belum terhubung dengan instansi terkait. Laporan yang tidak 

terkelola tersebut dikembalikan kepada admin pusat lapor.go.id. 

Besarnya peran masyarakat tersebut dikarenakan, saat ini 

Pemkot Semarang lebih efektif dalam memproses laporan yang 

masuk. Hal tersebut dikatakan oleh Agus Joko Triyono, PLT 

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Semarang. 

“Untuk eksternnya, warga kalau ada kekuarangan atau 

apa sampaikan ke kami, nanti kami akan segera sampaikan kepada 

pihak-pihak yang terkait. Semisal ada pelayanan jalan yang 

berlubang, sampaikan ke kami. Baik melalui media sosial, by 

email, atau mungkin lewat SMS Lapor Hendi, Whatsapp atau 

media yang lain kita terima. Gak ada harus sampaikan dulu ke 

Kelurahan, RT, RW, itu kan lama. Sekarang sudah bisa cepat salah 

satunya itu tadi melalui Lapor Hendi, atau lewat Twitter, media 

sosial, dan lain-lainnya”.
103

 

 

Achyani, mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot 

Semarang menambahkan. 

“Kita kan memang bisa berkomunikasi secara langsung. 

Utamanya kalo birokrasi itu adalah leadernya. Kalo kita langsung 

ke bawah, ke grade menengah atau di bawahnya mungkin kita 

kesulitan. Humas mempunyai akses langsung ke masing-masing 
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pimpinan itu. Jadi itu memudahkan kami untuk bisa bekerja. Jadi 

misalnya di urusan-urusan jalan rusak atau jalan macet, kami bisa 

langsung telepon ke kepala kantor pekerjaan umum. Jadi tidak 

perlu melalui birokrasi yang njelimet. Jadi kita memang 

mematahkan birokrasi yang seperti itu, tidak melihat konstruksi 

struktural kepangkatan tetapi melihat pada fungsional. Jadi yang 

kita lakukan adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota yang 

dalam ini dipimpin oleh Walikota”.
104

 

 

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber tersebut, 

menunjukkan bahwa saat ini pemerintahan tidak lagi kaku seperti 

sebelumnya. Karena saat ini sistem pemerintahan terutama Pemkot 

Semarang tidak birokratis. 

Selain itu, Pemkot Semarang juga berinovasi dalam 

pelayanan menampung aspirasi dari masyarakat. Contohnya yaitu 

website lapor.go.id, Lapor Hendi, dan Pusat Informasi Publik. 

Inovasi-inovasi tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan good 

governance Pemkot Semarang. Meningkatnya aspirasi masyarakat 

juga menunjukkan bahwa Pemkot Semarang telah memiliki citra 

dan reputasi yang positif. 

Menurut Ira Rahmawati, Pemkot Semarang melalui 

Diskominfo telah memanfaatkan media dengan sangat baik. Selain 

itu, masyarakat juga memanfaatkan media yang disediakan oleh 

Pemkot Semarang. 

“Dengan berkembangnya media komunikasi, semua 

aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai media, 

Pemkot melalui Dinas Kominfonya itu sudah banyak menjalankan 
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fungsi kehumasannya, melalui twitter, IG, FB dsb. Dan itu 

direspon dengan baik oleh adminnya. Semua kegiatan Kota 

Semarang disampaikan melalui akun-akun tersbut sehingga 

masyarakat tahu perkembangan terkini Semarang. Pasrtisipasi 

masyarakat juga terlihat di dalam akun-akun terebut. Ada juga 

portal yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasinya, seperti lapor Hendy” 
105

 

 

Selain menampung laporan dari masyarakat, Pemkot 

Semarang juga dapat mempublikasikan kegiatan atau event 

masyarakat. hal tersebut dikatakan oleh Nana Storada, Kepala 

Diskominfo Kota Semarang. 

“Kalo yang eksternal, publikasi eksternal itu kita boleh 

sepanjang itu tidak berbayar. Misalnya Dafam mengadakan 

kegiatan di Paragon, itu kita boleh bantu publikasi apabila 

penontonnya masuk tidak bayar. Misalnya kemarin ada lari pagi 

tapi bayar 20 ribu, kita tidak boleh mempublikasikan. Karena, 

pemerintah tidak boleh membantu promosi untuk profit oriented. 

Tapi kalo misalnya saya mempublikasikan ada hotel di Semarang 

itu boleh, walaupun nantinya dia akan bayar, tapi saya tidak boleh 

mempublikasikan hotel ini bayarnya sekian, tapi hotelnya boleh di 

publikasikan, itu kalo dengan eksternal. Intinya dengan eksternal, 

misalnya ikatan mahasiswa punya acara tak bantu, di baliho bisa, 

lewat medsos bisa, di web bisa. Sepanjang itu tidak berbayar, kita 

bisa bantu. Hubungan dengan ekternal mekanisme nya seperti itu. 

Terus syaratnya mudah, kirim surat saja, bisa ke Pak Wali, bisa 

langsung kesini, Pak Wali nanti pasti disposisi kesini. Jadi simple, 

enggak ada yang sulit ya. Terus medianya juga macem-macem 

lah.”
106

 

 

Tidak hanya kegiatan pemerintahan saja yang 

dipublikasikan oleh Diskominfo Kota Semarang, tetapi juga 

kegiatan masyarakat Kota Semarang. Kegiatan yang dipublikasikan 

tentunya harus memiliki kriteria yaitu kegiatan yang tidak dipungut 
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biaya. Karena, pemerintahan tidak dapat mendukung kegiatan yang 

bersifat mencari keuntungan suatu organisasi. 

Jadi, mekanisme dalam membangun hubungan eksternal 

adalah dengan koordinasi langsung dengan dinas atau OPD terkait, 

agar dapat ditanggapi dan ditangani dengan cepat. 

 

4.7 Hambatan dalam Membangun Citra dan Reputasi Pemerintah Kota 

Semarang 

Dalam membangun citra dan reputasi, tentunya Pemkot Semarang 

menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah: 

1) Menyelaraskan kepentingan media dengan kepentingan 

pemerintah. 

Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang memiliki 

kesulitan dalam menyelaraskan kepentingan media dengan 

kepentingan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan media dengan 

pemerintah terkadang memiliki tujuan yang berbeda. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Agus Joko Triyono 

“Jadi kadang bahasa media dengan bahasa pemerintah 

seringnya bertolak belakang. Hambatannya disitu, kita yang 

menyelarasakan itu.  Jadi yang satu ke utara, yang satu ke selatan 

harus bisa kita ketemu kan gitu jadi satu bahasa yang enak untuk 

media dan baik untuk pemerintah. Itu hambatan yang paling 

susah. Cara untuk menyelaraskannya kita ajak ngobrol, Bapak 

Walikota kita ajak ngobrol, media kita ajak ketemu, kita ajak 

ngopi, informal, formal, kebanyakan informal yang ajak ngobrol. 

Saya datengin pimpinan, saya datengin wartawannya. 

Penyampaian jaman dahulu dengan sekarang mari kita rubah, 

good news is good news, jangan good news is bad news, tapi kita 
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ngobrol good news is good news itu aja tinggal disitu kita mainkan 

bagaiamana tetep si media ini otomatis kan dia tetep butuh profit 

kan, otomatis bagaiamana dari sisi itu tadi penulis si media tetep 

baik dengan pemerintah juga baik, itu susahnya.”
107

 

 

Meskipun media dan pemerintah terkadang bertolak 

belakang, Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang memiliki 

cara untuk mengatasinya yaitu membangun komunikasi yang baik 

dengan media maupun pemerintah. 

Dalam hal ini, Bagian Humas dan Protokol menjalankan 

peran sebagai fasilitator komunikasi karena, mereka berupaya 

untuk menjadi penengah antara media dengan pemerintah. 

 

2) Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan teknologi 

Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Semarang 

memiliki hambatan dalam optimalisasi fasilitas informasi publik. 

Karena, masyarakat yang kurang mengerti dengan teknologi masa 

kini. Hal tersebut tentunya menghambat Diskominfo dalam 

transparansi kegiatan pemerintah. Serta menghambat terwujudnya 

good governance Pemkot Semarang. 

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai Teknologi, Informasi, dan 

Komunikasi masa kini. 
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3) Kurang kerjasama dari OPD Pemkot Semarang 

Diskominfo yang bertugas memberikan seluruh informasi 

kepemerintahan juga terkadang memiliki kesulitan dalam 

hubungan kerjasama dari masing-masing OPD yang tidak 

memberikan informasi kepada Diskominfo. Sehingga Diskominfo 

harus aktif mencari informasi kegiatan Pemkot Semarang. 

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memberikan 

sosialisasi secara terus menerus ke masing-masing OPD bahwa 

harus ada kerjasama agar kinerja Diskominfo dapat berjalan 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




