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DATA PRESTASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN 2015-2017 

NO TAHUN PRESTASI KATEGORI 
PENYELENG-

GARA 

1 April 

2015 

Pemerintah Daerah 

Terbaik 

Pemerintahan 

Provinsi, Kabupaten 

dan Kota 

Kementerian 

Dalam Negeri 

2 Juni 2015 Penghargaan 

Indonesia‟s 

Attractiveness Index 

Award 2015 

Kota Terbaik Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

& Reformasi 

Birokrasi 

3 Agustus 

2015 

Penghargaan Index 

Kota Cerdas Indonesia 

(IKCI) 2015. 

Kota Terbaik Nomine 

Kelompok Kota Besar 

Kompas, Institut 

Teknologi 

Bandung (ITB) 

dan PT 

Perusahaan Gas 

Negara (Persero) 

Tbk 

4 Oktober 

2015 

Penghargaan 

Indonesia Smart 

Nasional Award 

(ISNA) 2015 

Kota Terbaik Katagori 

Kota Besar  

 Kementrian  

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

5 November 

2015 

Penghargaan Adipura Kota Metropolitan Menteri 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan RI. 

6 November 

2015 

Regional Marketing 

Award 2015 

Kota Penilaian Angket 

Kinerja Pemasaran 

Daerah 

Dewan 

Perwakilan 

Daerah Republik 

Indonesia (DPD 

RI) dan 

MarkPlus, Inc. 

7  Kota Sehat Padapa 

atau penghargaan kota 

sehat 

Menteri 

Kesehatan RI  

8 Desember 

2015 

Juara II Komisi 

Informasi Award 2015 

PEMKAB/PEMKOT Komisi 

Informasi 



 

Tingkat Provinsi Jawa 

Tengah 

 

Provinsi (KIP) 

Jawa Tengah 

9  Penghargaan PPID 

Award 2015 (juara ke 

II) 

Keterbukaan Informasi 

Publik. 

PPID 

10  Penghargaan Kepala 

Daerah Inovatif 2015 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Koran Sindo 

11 Maret 

2016 

PIP sebagai Top 99 

Inovasi Pelayanan 

Publik 

 Kementerian 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi 

(PANRB) 

12 April 

2016 

Penghargaan tanda 

kehormatan 

Parasamya Purnakarya 

Nugraha 

Pemerintahan 

Provinsi, Kabupaten 

dan Kota 

Kementrian 

Dalam Negeri 

13  Wira Bhakti Praja 

Madya 

Pejabat Pemerintahan 

yang Berjasa dalam 

Pembangunan 

Perumahan. 

DPP REI (Real 

Estate 

Indonesia). 

14 Mei 2016 Penghargaan 

The Rising Star 

Kota Mark Plus, 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informasi dan 

Kementerian 

Dalam Negeri 

15  Penghargaan 

iNewsmaker Award 

2016 

Walikota yang 

Mendorong 

Peningkatan 

Pengembangan 

Infrastruktur dalam 

Rangka Kesejahteraan 

Rakyat. 

iNews 

16 Juli 2016 Adipura Kirana Kota Menteri 

Lingkungan 

Hidup. 

17 Agustus 

2016 

Penghargaan Kepala 

Daerah Inovatif (KDI) 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Koran Sindo 



 

Tahun 2016 

18  Penghargaan daerah 

paling memiliki daya 

tarik investasi di Jawa 

Tengah 

 Gubernur Jawa 

Tengah 

19 September 

2016 

Indonesia 

Attractivness Award 

2016 Kota Terbaik 

Infrastruktur, 

Investasi, Pariwisata, 

dan Pelayanan Publik 

Tempo Grup 

20 Oktober 

2016 

Penghargaan 

Bhumandala Award 

tingkat Nasional 

Peringkat Ketiga 

Simpul Jaringan 

Informasi Geospasial  

Pemerintah Kota Menteri PPN 

atau Kepala 

Bappenas 

21  Indonesia Smart 

Nation Award 2016 

Kota Besar Citiasia 

22 Desember 

2016 

Penghargaan 

Pelayanan Publik 

dengan Predikat 

Kepatuhan Tinggi atau 

Zona Hijau 

 Ombudsman RI 

23  Kota Terbaik 

Peningkatan Pengguna 

Angkutan Umum 

IRSA 2016 

Kota dengan jumlah 

penduduk di atas 1 juta 

jiwa 

Indonesia Road 

Safety Award 

(IRSA) 

24 Maret 

2017 

Kepala Daerah 

Terbaik dalam Hal 

Pelayanan Publik 

 Kementerian 

PAN dan RB 

25  Penghargaan 

Obsession Award 

2017 sebagai 

Individuals Achievers 

Kepala Daerah 

Terbaik 

Obsession 

Media Group 

(OMG) 

26 Maret 

2017 

PR Indonesia Award 

2017  

Media Relations 

Regional Jawa Sub 

Kategori Pemerintah 

Kota  

PR Indonesia 

Awards (PRIA)  

27 April 

2017 

Kota Berkinerja 

Tertinggi/ Terbaik 

Nasional  

 Kemendagri RI 

dan BPKP. 

28  Penghargaan Sindo Kota terbaik dalam Sindo Weekly 



 

Weekly Award 2017. bidang Transparansi 

dan Akuntabilitas 

Publik. 

29 Mei 2017 Penghargaan atas 

Inovasi iJUS MELON 

(Ijin Usaha Mikro 

melalui Online) 

sebagai Top 99 

Inovasi Pelayanan 

Publik Terbaik se-

Indonesia 

 Kementrian 

Pemberdayaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi 

30 Agustus 

2017 

TOP 40 Inovasi 

Pelayanan Publik 

 Kementerian 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi 

(PANRB) 

31 September 

2017 

SIP Planning Awards „Best Urban Design‟ The Singapore 

Institute of 

Planners 

32 Oktober 

2017 

Bhumandala Award Inovasi Pemanfaatan 

Informasi Geospasial 

Badan Informasi 

Geospasial 

(BIG) 

33  Indonesia's 

Attractiveness Award  

Kategori Kota Terbaik Tempo Group 

34 Kota Terbaik untuk 

kategori Infrastruktur 

35 Kota Terbaik untuk 

kategori Investasi. 

36 Desember 

2017 

Smart City Rating 

Kota Cerdas Indonesia 

(RCKI) 2017. 

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota se-

Indonesia. 

Smart City & 

Community 

Innovation 

Center 

37 Desember 

2017 

Penghargaan Dana 

Rakca 

 

 

 

 

 Menteri 

Keuangan RI 

38  Indonesia Road Safety Kategori Kota dengan 

Tingkat Kepadatan 

PT Asuransi 



 

Award (IRSA) 2017 Penduduk Rendah Adira Dinamika 

(Adira 

Insurance) dan 

Majalah SWA 

39 Kota atau Kabupaten 

Terbaik pada Upaya 

Meningkatkan Jumlah 

Pengguna Angkutan 

Umum 

40 Kota atau Kabupaten 

dengan Program 

Inovasi Terbaik dalam 

Upaya Meningkatkan 

Tata Kelola 

Keselamatan Jalan 

 

 

 

 

 



 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Achyani, S.Sos 

Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 

Semarang 

Lokasi Wawancara : Kantor Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 

Waktu Wawancara : 15 Januari 2018 

 

Bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh Humas Pemkot Semarang? 

Pencitraan ya. Misalnya kita ke lini media cetak, media elektronik maupun media 

online jadi tiga ini kita lakukan. Bisa juga walikota Pak Hendi melakukan dialog 

langsung dengan masyarakat. Secara langsung berdialog, berkomunikasi dengan 

masyarakat. Kemudian penggunaan tiga media. Artinya bahwa media kita 

perankan secara aktif untuk membentuk pencitraan itu. Apakah cara-cara ini 

cukup efektif? Saya kira cukup efektif karena dan semuanya berlapis ya cetak kita 

pakai kemudian eketronik juga kita pakai baik televisi maupun radio kemudian, 

media online yang sekarang juga lagi lebih mengemuka, lebih didepan, lebih 

banyak dipakai secara aktif, kita pakai juga. Dan juga dialog secara langsung ya 

blusukan jalan kaki bersama masyarakat. 

 

Yang melakukan blusukan Pak Hendrar merupakan ide/inisiatif dari humas 

atau dari Pak Hendi sendiri pak? 

 

Dari Pak Hendrar sendiri, jadi Humas hanya memfasilitasi, sesuai dengan tupoksi 

nya. Tupoksi nya termasuk dari pencitraan Walikota itu. 

 

Lalu dalam membangun hubungan ekternal, apakah Humas juga 

menampung pengaduan atau respon dari masyarakat? 

Termasuk salah satu yang dilakukan karena di Humas hanya melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tugas pokok Walikota kita hanya 

mendukung Walikota. Sedangkan secara luas yaitu pemberitaan-pemberitaan 



 

termasuk aduan publik itu dilakukan oleh Diskominfo. Jadi menyangkut aduan 

masyarakat, menyangkut bagaimana peranan masyarakat peranan pemerintah, ini 

dilakukan oleh Diskominfo. Jadi ada yang namanya pusat Penanganan Pengaduan 

Masyarakat (3M), dia akan merespon setiap gerakan, setiap apa yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota, atau pengaduan yang diadukan oleh masyarakat. Mereka 

akan merespon. Humas kita hanya memfasilitasi Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Apakah saya dapat meminta data rencana kerja dan evaluasi kerja pak? 

Justru itu yang saya punya kelemahan disitu karena kita banyak hal yang kita 

lakukan actions tapi memang untuk karena rencana kerja juga mengikuti yang 

terjadi di masyarakat juga kan. Kita merencanakan opini kan gak bisa, opini sudah 

terbentuk kan. Cuman posisi pemerintahan bersifat untuk menjelasakan atau 

meng-counter tentang hal-hal yang terjadi. Tapi secara langsung memang kami 

belom melakukan hal-hal yang sampai sejauh itu tentang pencitraan dan 

sebagainya, lalu mengalir saja kita karena kebutuhan untuk pencitraan ini kan 

cepat sekali ya berubah ya, kita sekarang bisa berbicara mengenai taman, bisa 

juga berbicara mengenai hujan, diluar perencanaan kita. Seandainya kita 

membicarakan tentang taman saja maka tidak bisa dipastikan secara opini kan, 

jadi bicara soal hujan, soal air, soal banjir, kita harus lari kesana. Jadi kita juga 

menyadar masyarakat, selain kita juga bisa memberi info-info yang diperlukan 

kepada masyarakat. Agar terbentuk persepsi, opini masyarakat. Kami disisi 

praktisi soalnya, jadi kami berbicara mengenai speed (kecepatan), sekarang kan 

informasi kan lebih cepat daripada kita. Kita lebih di penyusunan Rencana Kerja 

itu ya kita buat se-fleksible mungkin supaya kita bisa melewati hantaman-

hantaman maupun sebaran. 

 

Masyarakat kan cepat berubah pak, di media sosial cepat sekali berita-berita 

yang menyebar cara menghadapi nya bagaimana pak? 

Kami sampaikan secara terbuka kan salah satu ciri membangun kepercayaan kan 

dengan keterbukaan. Jadi masyarakat diberikan penjelasan secara terbuka saya 

yakin mereka akan memahami. Yang penting jangan berbohong, kalo berbohong 

kan nanti ya tentu akan kesulitan di belakang kemudian. Artinya banyak hal yang 

sebetulnya dipertanyakan tetapi tidak karena itu konsen dari Pak Wali setiap kali 

ada masyarakat harus direspon. Tidak boleh mengatakan kami tampung, nanti 

kami akan pelajari. Jadi bagaimana pak? Kapan kejadian itu? Dimana? Jadi 

respon balik yang cepat itulah yang membuat masyarakat menjadi percaya. Dan 



 

itu juga kita unggah juga kan melalui media sosial, hasilnya begini begini begini. 

Kita akan lakukan tinjaun lapangan mengenai beberapa kegiatan Pemerintah Kota, 

yang berkaitan dengan program masyarakat. Yang bersangkutan dengan fisik, dan 

itu juga lebih menyangkut pada kesiapan masing-masing OPD, apakah mereka 

bener-bener bekerja. Dalam membangun citra sendiri kan Pak Wali gak bisa 

membangun citra sendirian, Pak Wali mengatakan siap tetapi sementara 

organisasai perangkat daerah, dinas, dan lembaga teknis mereka belum siap 

menampung, belum siap berubah. Nah yang seperti ini Pak Wali tidak mau. 

Karena kan dalam membina masayarakat itu tidak boleh kita separuh-separuh, jadi 

berikan sepenuhnya. Maka sidak ke lapangan itu untuk melihat ada beberapa 

aduan dari masyarakat. Itu pencitraan, disamping pencitraan iya, tapi di sisi lain 

untuk merespon masyarakat. Pencitraan akan terbangun dengan sendirinya ketika 

kita merespon dengan positif. Itu kan ada rumusnya apapun ketika ada suatu 

pemberitaan yang negatif kita jelasin, memang negatif ada kekuarangan di a di b 

di c, kita sudah berusaha upaya penyempurnaan perbaikan, seperti itu. Jadi kami 

memang tidak pernah mekamuflase. Memang ada sisi-sisi yang ketika itu juga 

media diberitahu bahwa ini sebaiknya tidak diberitakan karena ini menyangkut 

yang saya pikir kurang perlu, dan media ini juga bisa memahami, karena ini 

proses sebuah goal yang itu masih berjalan. 

 

Lalu untuk membangun citra kan tidak hanya membangun hubungan keluar 

saja tetapi juga membangun kedalam, bagaimana cara membangun 

hubungan internal Humas? 

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 kan gitu. Humas mempunyai akses langsung ke 

masing-masing 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. 

 

 

 



 

Produk dari Humas sendiri selain berita apakah ada yang lain? 

Kita produk sekarang lebih banyak ke pemberitaan, kalau selebihnya di Kominfo 

sih. Jadi dipilah menjadi dua, ada humas ada Dinas Komunikasi Informasi dan 

Statistika, dia yang meng-cover kegiatan teknis OPD. Kegiatan kita hanya 

Walikota dan Wakil Walikota, makanya pencitraan yang kita bangun pencitraan 

Pimpinan Kepala Daerah. Tiap Kepala Daerah satu leader itu dengan sendirinya 

akan membawa kemana lembaga itu secara besar keseluruhan kan, Pemerintah 

Kota ini kemana. Saya kira semua Kepala Daerah sekarang sadar bahwa media itu 

salah satu pilar kekuatan mereka baik untuk menyampaikan hasil pembangunan, 

maupun untuk legitimiasi sebagai pemimpin, kalau dulu kan enggak, sekarang 

seorang Jokowi pasti kan punya juru bicara sendiri, dia punya staf media sendiri. 

Dan itu sesuatu yang hampir di setiap pimpinan ada, dan bisa dilihat bahwa 

mereka merupakan pekerja-pekerja profesional. Mereka bangun citra, bangun 

komunikasi, bangun dialog, istilahnya tidak ada ruang yang tersisa untuk 

masyarakat misalnya mencari sisi negatif. Memang ada kementerian yang 

kemarin sempat lemah sehingga menimbulkan satu penilaian yang negatif. 

Kementerian Pertanian misalnya tapi cepat sadar, makanya dia tampil juga di 

interview. Sebenarnya itu bagian dari upaya membangun pencitraan dan 

kepercayaan publik (trust). Saya kira trust tidak bisa dibangun tanpa ada 

komunikasi.  Jadi Humas membangun citra melalui media, dialog, ya itulah yang 

paling efektif, kita kan tidak mungkin Humas langsung turun ke masyarakat kan 

itu tidak mungkin. Kita ada media banyak, bisa di manfaatkan media itu, sekecil 

apapun kegiatan ketika blow up besar-besaran kita lakukan apa yang terjadi. Ada 

kepercayaan masyarakat, trust itu ada, karena trust tidak dapat dibeli, trust 

bisanya di bangun. 

 

Peran Humas kan juga sebagai penasihat ahli, apa saja yang dilakukan 

humas dalam hal tersebut? 

Kalau kita memberikan saran, yang penting kan outcome nya kan, 

pemanfaatannya di masyarakat apa, oh masyarakat jadi tahu, oh Pak Wali hari 

Minggu kerja, bedah rumah, melakukan hal untuk masyarakat. Di pemerintah itu 

kan ada kegiatan ya, mereka harus berkreasi, lakukan pemikiran-pemikiran apa ya 

yang bisa dilakukan, saya punya uang Rp 10.000, uang ini untuk apa. Nah itu 

tugas kita. Kita siapin ini, siapin ini, jadi kalau misalnya nanti ada perubahan ya 

kita mengikuti, tapi secara prinsip itu kita yang berusaha. 

 



 

Bagaimana cara untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di masyarakat? 

Ada banyak cara, kan baca medsos aja kan ada kan keliatan kan. Masyarakat 

maunya apa kan, Pak jalan searah justru bikin njelimet, ya kita respon. Sekarang 

kan banyak saluran, bisa ngomong di media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Narasumber : Agus Joko Triyono, S.STP 

Jabatan : PLT Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 

Semarang 

Lokasi Wawancara : Kantor Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang 

Waktu Wawancara : 07 Mei 2018 

 

Citra dan Reputasi apa yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah 

Kota Semarang?  

Pemerintah ini kan semacam perusahaan, perusahaan yang baik itu seperti apa? 

Perusahaan yang baik itu berarti yang berkembang, yang selalu meningkat. Berarti 

meningkatnya kalo perusahaan berarti kan profitnya naik, dibilang profitnya baik, 

berarti kalo pemerintah seperti apa, pemerintah juga profitnya harus baik, berarti 

pelayanan terhadap warganya semakin lama semakin baik dan meningkat. 

Produknya semakin variatif mendekatkan pelayanan, mendengarkan pelayanan 

terhadap masyarakat, intinya seperti itu. Jadi citra ang baik ya pemerintah yang 

bisa memberikan pelayanan karena sudut pandang sekarang ini sudah pemerintah 

bukan sebagai pengatur tapi sebagai pelayan. 

 

Apakah menurut Bapak, citra yang diharapkan tersebut sudah terwujud? 

Dalam hal ini sudah masuk ke arah yang lebih baik karena, sudah semakin banyak 

apresiasi terhadap pelayanan kita baik dari itu tingkat regional maupun nasional 

bahkan internasional pun sudah ada, sudah ada mengapresiasi pelayanan kita dari 

bentuk-bentuk pelayanan kita maupun dari tingkat pelayanan kita seperti mulai 

pendekatan aplikasi, pendekatan teknologi informasi itu sampai ke intensitas 

seberapa cepat pelayanan kita. Sementara ini masih sesuai harapan walaupun 

masih harus pembenahan lagi dimana-mana tetap masih kita harus pembenahan ya 

karena kelemahan kita banyak apratur yang masih belum bisa bergerak sesuai 

dengan yang diharapkan. Walaupun sebagian besar sudah sesuai harapan tetap 

semakin bisa di percepat kalau masalah pelayanan. 

 

 

 



 

Bagaimana strategi dalam membangun citra dan reputasi Pemkot 

Semarang? 

Kami hanya sebagai penyampai pesan ya, kalau sebagai kehumasan, kita ini 

sebagai penyampai pesan terhadap intern maupun ekstern. Dari intern kita 

semakin hari semakin kesini kita sosialisasi bahwa kita harus memberikan 

pelayanan terbaik. Melalui rapat koordinasi maupun surat-surat edaran lalu kita 

dengungkan kembali himbauan-himbauan dari Bapak Walikota. Maupun 

sebaliknya untuk keluar untuk eksternnya, untuk warga kalau ada-ada 

kekuarangan, kalau ada-ada 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 atau media yang lain, ya Whatsapp atau yang lainnya kita 

terima. Gak ada harus dulu sampaikan ke Kelurahan dulu, RT, RW, itu kan lama. 

Sekarang sudah bisa cepat salah satunya itu tadi melalui Lapor Hendi, atau lewat 

Twitter, media sosial, dan lain-lainnya. 

 

Apa saja produk Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang? 

Produk Humas lebih cenderung branding Pimpinan Daerah, jadi kalo dulu kita 

lebih banyak di pusat tapi sekarang di fokuskan untuk branding pimpinan daerah. 

Maksudnya branding pimpinan daerah itu strategi kebijakan apa yang diberikan 

atau dikeluarkan pemimpin daerah seperti Bapak Walikota itu untuk mengatur 

atau mengembangkan atau membangun Kota Semarang ini contoh kita tidak 

terlalu menggembor-gemborkan, tidak terlalu menyiarkan terkait kaya jalan sehat, 

kaya pembangunan jalan tapi strategi gimana to besok kedepannya, Bapak 

Walikota ini mau bikin Semarang seperti apa. Nah produk seperti itu hanya 

mindsetnya atau pola pikir besarnya. Karena kita lebih harus, lebih fokus ke 

pimpinan daerah, kebijakan pimpinan seperti apa, bukan ke teknisnya. Kalau 

teknisnya yang kecil-kecil macam nanti setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu 

ada pariwisata itu larinya akan ke OPD masing-masing atau Dinas Kominfo, di 

Pusat Informasi Publik. 

Jadi, kalau dulu itu kita semua fungsi kehumasan baik dari organisasi perangkat 

daerah sampai ke beliau Bapak Walikota kita yang handle. Contoh program 

pembangunan atau program pengaspalan di jalan atau program penutupan jalan, 

itu kan punya nya Dishubar. Nah pemberitahuan urusan-urusan jalan, program-

program kegiatan itu kan punyanya Dinas PU. Dulu kita yang mengshare itu, 

menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Informasi publik yang ada di 

Pemerintah Kota Semarang dulu tanggung jawab kami. Cuman sekarang peran ini 



 

fungsi ini di alihkan ke Kominfo. Karena disana ada Dinas Komunikasi dan 

Informasi, peran yang lebih besar lagi, organisasi perangkat daerah tadi dialihkan 

kesana. Kita hanya fokus branding atau fungsi-fungsi lain, fungsi kehumasan 

untuk Pimpinan Daerah. Jadi membangun, lebih membranding Pimpinan Daerah. 

Pembentukan itu Januari 2017, berdasarkan atas peraturan menteri dalam negeri 

untuk penyusunan struktur organisasi perangkat daerah yang baru. Jadi kita harus 

menyesuaikan sesuai dengan analisis jabatan, dengan angka beban masing-masing 

itu prosesnya dr 2016. Merupakan perintah dari undang-undang. 

 

Apakah Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang telah melaksanakan 

keempat peran humas? 

Kita jalankan, tapi fokus itu ke Bapak Walikota, karena kita memang secara 

struktur organisasi ada di Seketariat Daerah dan Seketariat Daerah itu kan 

pendukung, otomatis peran itu tadi kaya fasilitator otomatis kita akan 

memfasilitasi kepentingan Walikota, Walikota kepingin menyampaikan apa yang 

ingin disampaikan lewat media ya kita yang memfasilitasi. Ataupun kita sebagai 

teknisi ahli, Bapak Walikota semisal bapak mau menyampaikan hal seperti ini kok 

kurang enak dicerna sama masyarakat kita yang memberikan telaah, pak seperti 

ini saja, atau pak lewat jalur ini, pak besok waktu acara ini bisa disampaikan 

disitu. Ya seperti itu yang kita jalankan. Kaya di medsos Bapak kita sarankan 

untuk lebih terbuka, lebih dekat dengan para followersnya, dengan harapan biar 

banyak yang dikenal. Semakin dekat, semakin kenal, dengan harapan semua 

saran, masukan, ataupun kritik yang jelek-jelek itu jangan sampai keluar lah. 

Kalau jelek sampaikan ke kami, kalau yang baik-baik silahkan. Intinya seperti itu. 

Untuk contohnya disini saya sangat riskan jika saya sampaikan nggih. Contohnya 

kemarin itu ada sedikit kondisi yang potensial untuk mengganggu ketertiban, kita 

sampaikan saran ke beliau pemberitahuan 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 kan akan lebih berkurang 

pelayanannya di CFD sini. Nah takutnya kalo disitu mengganggu karena 

berkurang, disana pelayananya tidak optimal. Kita sarankan kalo bagaiamana 

ditiadakan dulu pak untuk sementara. Contohnya kemarin itu, tidak ada CFD kan, 

alasannya itu. Daripada nanti petugas pelayanannya kurang maksimal, kurang 

optimal tidak seperti biasanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. 



 

Untuk bagian peliputan dan dokumentasi bagaimana mekanisme nya? 

Tugas peliputan dan dokumentasi otomatis semua kita laksanakan, kita meliput 

sendiri plus kita ajak teman-teman media untuk mengikuti kegiatan itu, suatu 

acara yang berkaitan dengan Bapak Walikota plus semisal ada teman-teman 

media yang kurang kita tetap keluarkan release, komplit berikut berita fotonya. Ya 

kita ambil sendiri, ya kita ngajak, ya yang belom baru kita ngasih. 

 

Bagaiamana Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang dalam 

mempertahankan hubungan internal? 

Kuncinya cuman 1 hargai orang lain udah itu saja, saya tetep tekankan ke temen-

temen siapapun yang dateng, hargai dulu, tanyai, atau gak kita layani sebaik-

baiknya, butuh apa, kita layani  sesuai kebutuhan, sesuai dengan peraturan juga, 

ada hal-hal yang kita memang tidak bisa sharing, kadang-kadang. Jadi hargai dulu 

siapapun yang datang, baik itu yang berpakaian rapi, ataupun yang dating dengan 

marah-marah, seperti apapun tetep kita hargai. Kalau bisa menghargai pasti kalian 

tahu oh ini butuhnya seperti ini, butuhnya seperti ini. 

 

Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Humas dalam hal membangun citra 

dan reputasi 

Banyak sih hambatannya, ya paling terberat itu cuman satu, menyingkronkan 

kebutuhannya media dengan keinginan Walikota. 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 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. 

 

 



 

Apakah juga melaksanakan media monitoring? 

Ya ada fungsi kontrol kita kan, otomatis yang terkait ke Pemerintah Kota maupun 

itu kita tetep kontrol, misal ada yang pemberitaan dari media yang terlalu 

mengundang kan, kita perlu kontrol, besok dibuatkan jangan terlalu dibiarkan nah 

contoh isu pengembangan wilayah, pusing mbak 2 minggu itu bergejolak mulai 

dari pengamat politik, dari mulai akademisi, sampai semuanya sampai warga pun 

ikut ngomong, ikut menyampaikan. Kita harus kontrol itu karena daripada nanti 

arahnya ke arah negatif sentimennya ke sentimen negatif itu kita luruskan bahwa 

ini memang kebijakan yang sudah kita hitung sudah kita perhitungkan sudah kita 

kaji, sesuai dengan peraturan seusai dengan kaedah yang ada dengan bantuan 

mungkin tenaga ahli, akademisi, banyak kan temen-temen di Undip atau temen-

temen di Unika, kita ajak ngobrol, ayo ngobrol ini bener-bener kebijakan yang 

baik, contohnya seperti itu. 

Lebih ke temen-temen media, karena usher kita kan lebih banyak 80% temen2 

media untuk warga masyarakat cuman sedikit ik cuman 20% saja otomatis 

hampir-hampir sama itu, cuman kita lebih intens ke temen-temen media tadi. Jadi 

pelayanan kita itu cuman ke temen-temen media, ada dari warga atau dari OPD itu 

sekitar 20% aja. 
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Citra dan reputasi yang seperti apa yang ingin dibangun oleh Pemerintah 

Kota Semarang  

Ya kalo seperti pada umumnya ya, yang namanya humas akan selalu berusaha 

untuk membentuk citra pemerintah yang baik. Karena kita meyakini bahwa 

pemerintah kota yang baik itu pasti akan menumbuhkan istilahnya trust 

(kepercayaan) kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga bagaimanapun kita akan 

selalu berusaha untuk membangun citra yang baik, masyarakat pemerintah kota di 

mata masyarakat. Jadi citra yang bagaimana, citra yang baik, citra yang positif, 

citra yang melayani, pemerintah yang bersih, pemerintah kota yang penuh inovasi, 

bahwa pemerintah kota itu berupaya mendengar, kemudian menjawab apa yang 

menjadi permasalahan masyarakat. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin diwujudkan, 

citra yang ingin diwujudkan oleh humas. 

 

Apakah citra yang baik tersebut sudah terbentuk? 

Kalau sejauh ini kita sudah bisa kita katakan bahwa citra pemerintah yang baik 

InsyaAllah sudah terbentuk sejak pemerintahan Pak Hendi. Terutama dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir jadi kita bisa lihat utamanya dalam wujud pembangunan 

infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang kemudian hal 

lain yang bisa kita baca juga, yang bisa kita rasakan itu dari segi pemberitaan. 

Pemberitaan sejauh ini tentang Kota Semarang Alhamdulilah trennya lebih ke 

positif kemudian yang berikutnya yang bisa kita jadikan indikator bahwa citra 

pemerintah sudah kearah yang semakin baik itu diantaranya dengan banyaknya 

reward (penghargaan) yang diraih pemerintah kota. Meskipun ini bukan menjadi 

tujuan pemerintah kota dalam pembangunan, namun setidaknya dengan diraihnya 

beberapa penghargaan itu diantaranya penghargaan pelayanan inovasi publik 

terbaik dari kementerian dalam negeri. Penghargaan yang kemarin penghargaan 

internasional e-Gov, anu apa namanya open Gov Award. Jadi artinya bahwa 

keterbukaan dalam pelayanan melayani masyarakat menjadi prioritas peemerintah 

kota makanya kita kan mendapatkan penghargaan e gov itu. Jadi disamping smart 



 

city, kita juga mewujudkan adanya keterbukaan informasi maupun keterbukaan 

dalam pelayanan. 

 

Untuk dapat penghargaan itu, apakah dengan mendaftarkan diri atau dari 

organisasi yang menunjuk langsung? 

Jadi penghargaan itu bukannya kita mendaftarkan diri kesana tetapi itu ada 

semacam ada procedural dari yang bersangkutan, ada organisasi yang menilai, 

jadi dia sudah punya kriteria-kriteria penilaian yang kita terkadang tidak 

mengetahui bahwa kita itu dinilai. Jadi muncul pengahrgaan itu juga terkejut, 

ternyata dapat ini wong kita tidak pernah mendaftarkan kok. Jadi ya memang 

murni, jadi kita melaksanakan pekerjaan, kita melayani masyarakat, kita 

membangun, kita mewujudkan suatu banyak inovasi itu bukan untuk ah ada 

penghargaan iki, aku pengen itu ah. Tapi murni kita mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat secara lebih baik. 

 

Bagaimana langkah strategis Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang 

dalam membangun citra dan reputasi Pemkot Semarang? 

Kalau step-step mungkin kita tidak secara terperinci, maksudnya dalam 

pembangunan itu bapak Walikota selalu mengatakan bahwa tidak mungkin semua 

persoalan didalam pemerintah kota itu diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ada 

setidaknya unsur 4P yang harus semuanya bersinergi atau semua harus beriringan. 

P yang pertama adalah pemerintah melalui kebijakan-kebijakan kemudian P yang 

kedua adalah pengusaha, tanpa pengusaha kita juga akan sulit berjalan kan karena 

bagaimana pun juga peran pengusaha pasti sangat besar dalam urusannya dengan 

peputaran ekonomi. Kemudian P yang ketiga adalah pewarta, pewarta disini 

maksudnya adalah media massa. Ketika kita berbuat yang baik pasti pewarta juga 

akan otomatis memberitakan hal-hal yang baik tentang Kota Semarang atau 

Pemerintah Kota. Namun kita juga melihat tanpa ada mereka apa yang kita 

kerjakan, pembangunan yang kita laksanakan itu seolah-seolah tidak ada fungsi 

nya ketika tidak sampai ke masyarakat. Jadi peran pewarta disini sangat penting, 

media massa atau pemberitaan sangat penting sehingga kita tidak dianggap tidak 

bekerja ketika berita itu tidak sampai atau informasi yang pembangunan yang kita 

laksanakan tidak sampai ke masyarakat. Kemudian P yang terakhir adalah 

penduduk, penduduk disini bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kemudian 

pelajar pokoknya semua yang ada di Kota Semarang, khususnya warga Kota 

Semarang. Jadi bagaimana mewujudkan reputasi pemerintah yang baik, yang 



 

pertama pasti dari pucuk pimpinan. Ketika pucuk pimpinan mampu menggandeng 

4P yang saya sampaikan tadi InsyaAllah pembangunan berjalan dengan baik 

kemudian reputasi pemerintah otomatis juga akan tumbuh dengan sendirinya 

bahwa “ohya pemerintah sekarang ternyata seperti ini ya menggandeng semuanya 

dan semua berjalan dengan baik” gitu kan. Saya pikir dengan rumus 4P ini 

reputasi pemerintah InsyaAllah akan terbangun dengan sendirinya dengan baiklah. 

 

Apakah Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang hanya menerbitkan 

press release dan pemberitaan saja? 

Sebetulnya kita tidak hanya satu itu. Kita tidak hanya sebagai teknisi komunikasi, 

kita tidak hanya sekedar memberitakan tapi kita juga menangani yang namanya 

pengaduan masyarakat. Karena Lapor Hendi itu disampaikan ke masing-masing 

OPD yang terkait jadi tidak serta-merta hanya Diskominfo yang menangani tapi 

Diskominfo ini hanya sebagai pengampunya. Tapi ketika ada Lapor Hendi masuk 

itu kaitannya dengan humas dan memang humas yang harus menangani nah itu 

humas yang memecahkan, humas yang memfasilitasi pengaduan dan kemudian 

kita jawab dan kita sampaikan ke yang bersangkutan. Seperti beberapa waktu lalu 

ada persoalan yang disampaikan masyarakat ini contoh kasus ya ini ada organisasi 

A itu mohon pak Wali untuk bisa memberikan greeting ucapan ulangtahun kepada 

organisasi yang ulangtahun. Lalu sampaikan ke pak Wali karena kita memang 

hubungannya dengan pimpinan daerah kota. Kemudian kita atur jadwalnya 

kemudian kita ambil shootnya kemudian kita sampaikan ke yang bersangkutan. 

Jadi kita tidak sekedar teknisi komunikasi tapi juga fasilitator komunikasi. Kita 

press conference juga ada karena kita yang menghandle teman-teman wartawan. 

Jadi kita ada yang namanya Forwakot Forum Wartawan Kota. Jadi kita yang 

memfasilitasi teman-teman wartawan di Pemerintah Kota Semarang itu untuk 

bergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Forwakot. Ketika nanti ada 

press conference kita pula yang mengampu, istilahnya jadi leadingnya. Jadi misal 

ada SKPD Semarang Great Sale ada pembukaan kemudian ada acara-acara yang 

tergabung dalam Semarang Great Sale lha kita yang memfasilitasi untuk 

diadakannya press conference. Jadi kita tidak hanya teknisi komunikasi tetapi juga 

fasilitasi komunikasi. Yang kemudian yang terkait dengan problem solver 

(fasilitator pemecah masalah) kita dalam beberapa kasus ketika itu memang harus 

humas yang memecahkan kita pasti akan ada disana kita pasti akan memberikan 

solusi kita akan memberikan alternative solusi ketika masalah itu berkaitan 

dengan tupoksi humas. Begitu pula juga pemerintah Walikota, Walikota juga 

merasa pemberitaan kok gini-gini ya pasti disitu kita ada komunikasi antara 

humas, Walikota, kemudian dengan media yang terkait. Kalau disini kan kita ada 



 

tim pemberitaan, nah disitu nanti kita ada diskusi dengan pak Wali dengan teman-

teman humas khususnya pemberitaan lalu pimpipnan Kabag Humasnya dengan 

pak Wali dan media cetak tertentu yang kita memang butuh masukan-masukan, 

jadi kita ada disitu. 

 

Apa saja produk Bagian Humas dan Protokol Pemkot Semarang? 

Pemberitaan, press release, buku My Beautiful Semarang itu kita disampaikan 

ketika nanti ada tamu Pak Wali, tamu pimpinan Walikota, Pimpinan Daerah untuk 

lebih kenal dengan Kota Semarang, nah buku iyu kita sampaikan kepada mereka. 

Kemudian produk yang lain kita berupa foto dan video itu terkait peliputan, jadi 

peliputan Pak Wali ada kegiatan apa kita liput kemudian foto atau video kita share 

ke instagram, share ke website, kemudian share ke press release ke teman-teman 

media juga dalam bentuk pemberitaan lalu produk yang lain berupa sambutan 

karena sambutan walikota, sambutan pimpinan tupoksi nya ada di kita. Kemudian 

produk yang lain adalah berupa media gathering. Media gathering disini kita 

berusaha untuk mengajak teman-teman wartawan untuk menyelenggarakan suatu 

acara dimana kita dimana kita melaksanakan kunjungan studi banding, kaya yang 

kemarin kita di Kulon Progo. Studi banding teman-teman humas dengan 

wartawan kita kesana. Kaya yang disana di Kulon Progo ada supermarket tetapi 

yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kalo yang disini kan indomaret, 

alfamart, tapi disana tidak. Kok bisa sampai masyarakat bisa mengelola 

supermarket, karena produk-produknya disitu yang dijual tidak melulu produk-

produk yang di Indomaret tetapi produk lokal masyarakat setempat itu dijual 

disitu. Lah kita adakan kunjungan kesana lalu dari segi pemberitaannya seperti 

apa kok bisa sampai luas bisa sampai kemana-mana, lha kita memfasilitasi teman-

teman Forum Wartawan Kota untuk acara media gathering. Karena disamping itu 

juga kita kan yang namanya humas itu kan juga berusaha untuk menjaga 

hubungan antara media cetak, media massa, dengan pemerintah kota. Nah salah 

satunya kita wujudkan melalui media gathering itu jadi supaya ohya wartawannya 

di layani. Lha itu secara psikologis, secara personal kita kan menjaga hubungan 

baik itu secara dampaknya kita harapkan pemberitaan tentang Pemerintah Kota 

juga akan selalu dalam koridor yang baik juga. Meskipun kita tidak menapik 

ketika disitu ada berita-berita yang memang berita negative, berita yang 

mendorong pemerintah ternyata masih ada hal-hal yang memang harus kita 

benahi, hal-hal yang harus kita penuhi. Itu salah satunya. Sambutan, press release, 

media gathering, buku My Beautiful Semarang, foto dan video, itu beberapa 

produk humas. 



 

Bagaimana mekanisme dalam membangun hubungan internal? 

Kalau didalam internal kita adakan yang namanya itu secara umumnya ya secara 

luas ya, kalo kita sendiri humas, kan kita humas corongnya pemerintah jadi 

memang kita berusaha ke SKPD SKPD lain ketika ada sebuah program. Lah itu 

disampaikan ke kita baru kita sampaikan keluar. Kalau majalah, dulu memang kita 

yang memegang namanya Media Semarang tapi sekarang beralih ke Diskominfo 

jadi untuk yang cetak majalah Media Semarang, media internal Pemerintah Kota 

itu sekarang yang mengelola Diskominfo. Kemudian kegiatan-kegiatan internal 

khusus pertemuan apa gitu kita tidak ada. Karena kegiatan kita kan unsure 

pendukung fokus ke kegiatan Walikota tapi kalo yang internal secara umum kita 

ada yang namanya Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah jadi disitu kan Rakor 

kan tiap bulan. Setiap SKPD semua SKPD berkumpul disitu yang memimpin 

disitu langsung dipimpin oleh Walikota. Harapannya apa ada disitu yang namanya 

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 mana gitu kan lalu 

yang kedua mengevaluasi Pembangunan-pembangunan di seluruh wilayah Kota 

Semarang mana yang ternyata masih harus dibenahi. Jadi dalam rakor itu kan ada 

kita menampilkan oh jalan di daerah sini berlubang, lalu oh lampu disini mati, itu 

ditampilkan di rakor untuk kita tindak lanjuti kemudian SKPD yang bersangkutan 

supaya segera membereskan. Lalu pada bulan berikutnya di evaluasi lagi pada 

rakot tepra kemarin ini sudah di bereskan apa belum, lha kok ternyata belum. Lah 

Pak Wali mengambil tindakan, ini kenapa sampai dua kali nganu kok hurung 

ditangani kok kenapa. Itu kan secara tidak langsung kan juga merupakan satu 

bentuk menyamakan visi misi seluruh dinas atau seluruh OPD di Pemerintah kota 

bahwa ini lho visi kita seperti ini jadi kita harus jalan, kita harus iring. Nah ono 

kendala-kendala apa di lapangan disampaikan supaya dicarikan solusinya disitu. 

Jadi tidak lewat humas yang mengadakan tapi secara keseluruhan. 

Mekanisme nya kita cepat tidak membuat lama, kita tinggal lewat calling saja 

lewat kepala kita 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 nah diampaikan di press conference 

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

radio maupun televisi. Untuk media cetak, kita ada Suara Merdeka, Radar 

Semarang/Jawa Pos, Tribun Jateng, Wawasan, Harian Seputar Indonesia (Sindo), 

Jateng Pos. Kemudian untuk media online kita ada link dengan detik.com, 

kompas, tribunnews.com, viva, merdeka.com, liputan 6, antara, 



 

suaramerdeka.com, rakyatjateng, rri.com, metrotvnews.com, metrosemarang.com. 

Media telivisi kita ada Cakra, Semarang TV, TVRI, Indosiar, Trans TV, Trans 7, 

ANTV, Net TV, Kompas TV, TVB, TVKU. Media radio kiat ada RRI, Idola, 

Rasika, Gajah Mada, Imelda, RCT FM, IBC. Ini yang kita pernah kerjasama ya. 

Kadang kita pernah diundang untuk dialog disana tentang topik-topik terkait 

dengan isu-isu yang baru hangat atau mungkin program program pemerintah kota 

wisata atau apa. 
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Mungkin biar pada tahu ya, itu kalo di Pemerintah Daerah sekarang ini ada dua 

kehumasan. Tapi ada yang satu tok, di beberapa daerah sudah satu di Kominfo, 

ada bidang Humas tapi kaya di Semarang ini Bagian Humas masih ada, ada 

Kominfo. Lha tugasnya sudah dipecah to, yang Bagian Humas itu hanya terkait 

Public Relations untuk Kepala Daerah, Walikota, Wakil. Lha yang Kominfo itu 

tugasnya Public Relations Kota, se-Kota, saya bisa jadi PR Pak Wali juga bisa, Bu 

Wakil iso, Pak Sekda iso, Pemkot iso, maupun hal-hal yang ada di wilayah 

abstraktif Kota Semarang. Misalnya Unika, tak publikasikan boleh saya, tapi kerja 

Humas ora entuk karena hanya mengikat Kepala Daerah saja. Kaya ada kegiatan 

di Simpang Lima, aku entuk dadi Public Relations nya. Terus kalo dulu kan ada 

penerangan, sekarang iki kan wis rak ono, jadi fungsi pemerintah itu saiki Public 

Relations nya beda dengan perusahaan, perusahaan kan masih ada Humas, kalo di 

pemerintah sekarang namanya tu diseminasi informasi. Nanti kalo ada itu 

regulasinya Permenkominfo ada. Jadi Pemerintah Kota itu, Pemerintah Daerah 

sejak Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru, itu ada yang satu daerah 

hanya cuman satu struktur PR nya itu Kominfo, didalamnya ada bidang Humas. 

Tapi ada yang kaya Pemerintah Kota, beberapa ini tinggal 4 atau 3 daerah tok di 

Jawa Tengah itu masih ada Bagian Humas tapi ada Kominfo dan Humas itu 

sebagai PR nya Kepala Daerah, dia yang mengikuti Walikota atau Bupati dan 

Wakilnya, tidak boleh ke Sekda aja rakiso, gak boleh. Lha untuk yang Kota, 

Pemkot itu Kominfo, kita. Ini bidang e mbak, dia iki IKP nya. Itu IKP itu 

Informasi Komunikasi Publik yah itu IKP lah tapi kita iso PR nya Walikota dan 

Wakil bisa, atau Pemkot atau diluar. Misalnya ini to Unika punya kegiatan, 

publikasi boleh, pokoknya wilayah administrasi Kota Semarang saya boleh 

mempublikasikan, keluar wilayah itu saya juga boleh, ke TV, nasional, itu yang 

membedakan sekarang. Terus sejak Departemen Penerangan hilang, itu ndak ada 

PR di Pemerintah, terus ganti Kemenkominfo nya menjadi diseminasi informasi 

bukan Humas lagi. Sejak kapan? Sejak ada Gusdur itu ngilangke Departemen 

Penerangan, dulu ada Jupen to Juru Penerangan ki Humas, sekarang bukan Humas 

karena diseminasi informasi itu wis rak ono Humas yah, dadi kalo ning swasta 

masih boleh tapi di Pemerintah namanya diseminasi informasi tadi.  



 

Bagaimana mekanisme membangun hubungan internal maupun ekternal? 

Mekanisme kan tadi ini termasuk mekanisme ada pembagian ya, terus ada 

mekanisme menjalin hubungan internal, kita yo tiap OPD boleh melakukan 

diseminasi informasi sendiri-sendiri mbak, publikasi sendiri-sendiri, tapi kita 

menghimpun semua publikasi yang ada di internal kita, misalnya Dinas Pariwisata 

kemarin, yang adakan itu to Festival Banjir Kanal Barat opo opo, kita yang 

publikasi atau dia juga boleh sendiri-sendiri tapi kita dapat dari mereka, terus kita 

menghimpun semua informasi yang dilakukan Pemerintah Kota, misalkan ada 

kegiatan A, B, C, kita semua. Jadwal agenda kita yang pegang semua itu. Humas 

enggak. Terus kalo yang eksternal, publikasi eksternal itu kita boleh sepanjang itu 

tidak berbayar. Misalnya to mbak ono Dafam mengadakan kegiatan di Paragon, 

itu kita boleh bantu publikasi kalo penontonnya itu masuk tidak bayar, misalnya 

kemarin ada lari pagi tapi kan bayar 20 ribu, kita tidak boleh mempublikasikan. 

Karena, pemerintah tidak boleh membantu promosi untuk profit oriented, itu kan 

ada keuntungan, tidak boleh kita. Tapi kalo misalnya saya mempublikasikan ada 

hotel di Semarang ini ini boleh, walaupun nantinya dia akan bayar, tapi saya tidak 

boleh mempublikasikan hotel ini bayarnya sekian, ada ini gak boleh saya, tapi 

hotelnya boleh tak publikasikan, yah itu kalo dengan eksternal. Intinya dengan 

eksternal njenengan misalnya ikatan mahasiswa punya acara tak bantu, di baliho 

bisa, lewat medsos bisa, di web bisa. Sepanjang itu peserta pensi atau kegiatan 

apa, 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 simpel, enggak ada 

yang sulit ya. Terus medianya juga macem-macem lah. 

 

Apa undang-undang yang mengatur tentang perubahan tugas itu? 

Undang-Undang itu sebenarnya hanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 itu 

tentang Struktur Organisasi di Pemerintahan tetapi yang mengatur itu ada 

Permenkom. Jadi di pusat itu sudah ndak ada Humas itu ndak ada, adanya di 

Kemenko itu IKP, Dirjen KP. Jadi di struktur organisasi memang tidak ada Kabag 

Humas itu tidak ada. 

 

Bagaimana mekanisme dalam membangun hubungan internal dan 

eksternal? 

Misalnya kalo internal kita mau pasang baliho puasa itu, itu ada validasi dulu, 

kalau oke baru bisa keluar. Bahkan ini kemarin nanya saya admin dari semuanya, 



 

karena apa? Ya yang lainnya tinggal repost-repost kalo di medsos itu. Kalau yang 

ada kaitan Pak Wali, Pak Wali harus approval dulu, atau Bu Wakil. Misalnya ada 

yang menyangkut Pak Walikota, Bu Wakil, beliau harus approval dulu, oke gitu 

baru boleh keluar, jadi ada approval nya juga. Sebelum ke Pak Wali bisa di 

internal dulu, misalnya bidang dua ke saya, saya acc baru naik ke atas, keatas oke 

baru keluar. 

 

Apa saja hambatan dalam membangun citra dan reputasi Pemkot 

Semarang? 

Yang pertama itu, budaya masyarakat kota. Jadi kalau misalnya kota lain, Kepala 

Dearah atau Pemerintah nge share, itu rakyatnya langsung repost. Kalau disini, 

sedikit agak mencela, tapi lambat laun keliatannya yang terakhir-terakhir ini sudah 

agak berubah, kalau kita ngeshare masyarakat saiki wes bangga dengan kotanya 

melu-melu ngeshare. Jadi hambatannya itu satu, mindset. Dua itu solid di internal, 

maksudnya semua berita itu belum pasti kita mendapatkan, padahal kan kita akan 

bantu. Tapi misalnya di pariwisata atau dimana ada kegiatan dia publikasi tapi kita 

gak dibagi. Itu hambatannya. Ya memang kita belum ada Perwal tentang, kalau 

PPID sudah ada, tapi kalau tentang pengelolaan berita belum, lha rencana kita 

akan buat itu. 

 

Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut? 

Jadi, ya kita dulu itu sebelum ada medsos mungkin ya, ini mungkin ya barangkali. 

Itu kan sosialisasi hanya tatap muka. Jadi gini lho misalnya Pak Wali 

mengeluarkan atau Pemerintah Kota mengeluarkan publikasi tentang Semarang 

Night Carnival, kalau positif kan membantu siar itu ke mana-mana, share kemana-

manalah. Tapi gak wah membuat macet, kita anggap itu mencela. Terus bahkan 

masih Tanya Semarang Timur masih banjir, gak ada kaitannya itu termasuk tidak 

respon terhadap berita itu. Tapi lambat laun tidak karena dengan adanya 

keterbukaan kita, transparansi itu masyarakat seakan ngeh. Terus visi kita juga, 

saya bilang Semarang bersih, sekarang memang trotoar nya bagus, jalannya bagus 

ya. Mau bilang sudah tidak macet, masih macet jadi kita harus nanggungi itu. Dan 

ada laporan Lapor Hendi sebagai tempat pengaduan ya to, ada PIP sebagai tempat 

ada … Piye Jal di Suara Merdeka, misalnya ada fasilitas yang kurang , lha itu 

keliatannya mengurangi ketidakpercayaan menjadi percaya. Berarti kita memang 

kemarin butuh proses yang agak panjang terkait perubahan mindset di mayaraakt 

itu. Tapi ini sekarang sudah bagus sekarang keliatannya, kaya Kampung Pelangi 



 

sudah, itu jadi viral karena masyarakat ikut membantu. Selain kita sendiri 

memang kenceng ya. 

 

Bagaimana cara untuk mengevaluasi bahwa kegiatan yang dilakukan sudah 

sesuai harapan? 

Kita punya 4 alat untuk tracking itu, yang satu itu untuk tahu Hot Issue saat ini. 

Yang satu tentang sentiment positif negatif, yang satu lagi itu tentang media 

sosial, yang satu lagi tentang apa yang ditampilkan misalnya Pemkot Semarang 

keluar 7 kali, Pemkot yang lain sekian kali, analisis itu ada. Dan ini keliatannya 

kondisinya sudah diatas separuh, sudah banyak yang mulai berubah lah, iku 

membantu ngeshare, ya mungkin karena juga sikonnya berubah. Sekarang banyak 

akun-akun tentang Semarang, dulu kan jarang to, sekarang kan banyak. Terus 

akun itu pasti mengalahkan jumlah akun yang dominir, misalnya Facebook. Tapi 

kalo sekarang kan macam-macam gitu ya. 

 

Media apa saja yang digunakan oleh Diskominfo? 

Media yang kita gunakan, satu media sosial kita macam-macam to termasuk dari 

web, terus macem-macem. Terus juga pemakai fasilitas media sosial kita yang 

selain medsos, instagram, facebook, fanpage, web, kemudiam juga aplikasi 

mobile. Misal kita di telegram juga ada, terus di WA juga ada, terus kita juga ada 

grup siar, terus semua OPD kita buat grup informasi sendiri, grup pelaporan 

sendiri, grup PPID sendiri, terus kita juga lewat baliho ada 18, terus kita juga ada 

videotron ada 4, kita juga punya acara di TV, radio, koran, baik lokal maupun 

internasional. Tapi yang paling kenceng keliatannya medsos. Medsos kita banyak 

sekali. 

Untuk membangun hubungan internal, kita sering kumpulkan admin informasi 

setiap OPD, kemudian Pak Wali juga tiap bulan itu ngadakan semacam evaluasi, 

salah satunya itu pelaporan dan pencitraan itu. Kalau yang keluar selain pake itu, 

Pak Wali jalan pagi ke kelurahan-keluarahan. Pak Wali juga solat ke beberapa 

masjid, terus ke sekolah, ke perushaaan, itu kan dalam rangka sosialisasi, 

publikasi ke masyarakat. sama tahu pengecekan ke lapangan. 

Evaluasi laporan itu setiap bulan, laporan itu ada pak Wali mengumpulkan 

kepalanya. Tapi kita juga membuat laporan resmi ke Pak Wali tiap bulan. Ini bisa 

dilihat di PPID itu ada, yang mengadu berapa yang proses berapa, yang selesai 

berapa, SKPD paling lama, info pembangunan juga ada. 



 

Ketika ada masalah di Pemerintah Kota, bagaimana Diskominfo dalam 

menghadapinya? 

Misalnya contoh PDAM dituduh di daerah timur kan macet ya. Kan orang tidak 

tau, taunya macet gitu aja, tapi tidak tahu problem dibalik itu. Lha kita bantu. 

Bantu sosialisasi, bantu pake medsos untuk menyampaikan itu, kalo ada 

pertanyaan kita njawab dibawah-bawah nya, klarifikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Narasumber  : Ira Rahmawati 

Jabatan  : Sekretaris Perhumas Kota Semarang 

Waktu : 23 Juli 2018 

 

Menurut ibu, bagaimana citra Pemerintah Kota Semarang saat ini? 

Menurut saya Kota 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.  

 

Menurut ibu, bagaimana perkembangan Pemerintah Kota Semarang sejak 

tahun 2016 hingga sekarang? 

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. 

 

Apakah menurut ibu, 4 (empat) peran humas (teknisi komunikasi, penasihat 

ahli, fasilitator komunikasi dan fasilitator pemecah masalah) harus 

dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Semarang untuk membangun citra?  

Fungsi Teknisi Komunikasi, penasihat Ahli , Fasilitator komunikasi dan fasilitator 

pemecah masalah itu wajib di jalan oleh bagian humas, karena memang 

keberadaan humas itu secara idealnya memang difungsikan untuk menjalankan 

kegiatan tersebut. 

Mengapa harus melakukan fungsi tersebut menurut saya Humas adalah bagian 

atau profesi yang menjalankan fungsinya untuk sebuah perusahaan ataupun 

institusi dari A-Z. Mengapa? Karena dalam perannya sebagai penghubung atau 

jembatan dari stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal bagian humas atau 

seorang humas harus mampu menguasai apa yang menjadi visi dan misi 

oraganisasi. Muali 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. 

 

Menurut ibu, bagaimana peran humas yang baik dalam membangun citra 

Pemerintah Kota Semarang? 

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, mampu menjadi  problem 

solver dalam penyelesaian sebuah konflik ataupun krisis, Cepat, tanggap atau 

responsif dalam menhadapi masalah tetapi bukan reaktif atau gegabah, Humas 

yang mampu menampung dan mendengarkan aspirasi rakyat kemudian juga 

mampu memberikan pengertian kepda masayarakat terhadap suatu kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah. 

 

Menurut ibu, bagaimana respon dan sikap masyarakat Kota Semarang 

terhadap kinerja Humas Pemkot Semarang?  

Respon dan Sikap  masyarakat kota semarang terhadap kinerja humas saya kira 

cukup baik, namun saya kurang bisa menjawab kalau untuk masyarakat semarang 

itu apakah paham bahwa semua hal, baik informasi atau kebijakan yang 

disampaikan itu adalah merupakan peran humas. Saya tidak bisa tahu 

parameternya apa untuk melihat respon masyarakat. 

Tapi yang pasti dengan berkembangnya media komunikasi semua aspirasi 

masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai media, Pemkot melalui Dinas 

Kominfonya itu sudah banyak menjalankan 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 aku terebut ada juga portal 

yangn dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, seperti 

lapor Hendy atau apa saya lupa hehehhee 

 

 



 

Menurut ibu, apa saja yang harus diperbaiki oleh Humas Pemkot Semarang 

dalam hal membangun citra dan reputasi Pemerintah Kota Semarang? 

Saya rasa keseluruhan fungsi dan peran sudah dilakukan oleh humas pemkot, dan 

saya rasa sudah cukup memadai, 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 saja menjadi lebih panjang. Karena dalam teori bagian 

Humas atau Public Relations itu mestinya mempunya garis komando langsung 

terhadap Pucuk Pimpinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





















































































































































 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 


