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Abstract 

Social media is something that cannot be separated from social life in 

technological era. Social media is considered to be one of the most effective media 

for disseminating information for many groups. Kebumen Government Public 

Relations is required to have the ability to use social media so that information 

related to government agencies can be conveyed properly and on target. 

This research’s purpose is to find out how to see how the public relations 

strategy of the Kebumen Government Public Relations in delivering regional 

information through social media. This research uses a case study method. The 

theory used in this research is Cangara's theory of communication strategy. 

The technique of collecting the sample was carried out by purposive sampling 

on the Public Relations staff of the Kebumen Government Public Relations. The data 

technique was carried out by interview, observation and documentation. The data 

validity test used was source triangulation. In this research data analysis technique 

belongs to Miles and Hubberman which is an interactive analysis of data, data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

Based on the results of the research, it is known that the Public Relations of 

the Kebumen Government carries determining communicators by considering 

credibility, attractiveness and strength, determining the documentation, publication, 

and library archives section, determining targets, namely the Kebumen community 

who actively uses social media, chooses media communication is a social media 

platform that is widely used in the community such as Instagram, Facebook and 



Twitter and evaluates based on the public's response to messages that have been 

conveyed through social media. 

Keywords: Communications Strategy, Public Relations, Social Media.  

 

Pendahuluan 

Pada lembaga pemerintahan, humas memiliki tanggung jawab untuk dapat 

menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan 

lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara 

lembaga pemerintah dengan aparaturnya serta masyarakat luas. Humas pemerintah 

juga merupakan salah satu bagian khusus  dari spesialisasi humas yang menjalankan 

fungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis 

dalam rangka melayani dan mempengaruhi kebijakan publik guna memperoleh 

pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak internal dan 

eksternal. 

Seiring dengan perkembangan teknologi maka lahirlah era yang 

memperkenalkan dunia kepada media komputer dan teknologi internet. Kehadiran 

kedua media ini telah membuka peluang terjadinya komunikasi oleh siapapun, di 

manapun dan kapanpun tanpa mengenai batas ruang dan waktu. Internet secara tidak 

langsung telah mengubah pandangan perusahaan dalam hal berkomunikasi dengan 

publik. Sejalan dengan hal ini Cutlip (2006) juga menemukan perubahan pada public 

relations atas kehadiran media ini bahwa salah satu keuntungan terbesar dari internet 

sebagai medium public relations adalah kemampuannya untuk memberikan akses 

langsung dan cepat kepada khalayaknya, dan karenanya lebih unggul daripada media 

konvensional. 

Di tengah beragamnya media komunikasi saat ini, Humas Pemerintah dituntut 

untuk dapat memilih media yang sesuai untuk dapat menyampaikan informasi baik 

untuk publik internal maupun eksternal. Saat ini sedang marak penggunaan media 

sosial khususnya di daerah perkotaan. Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer 



dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan media sosial sudah 

menjadi ketergantungan dalam pengggunaannya. Adapun platform yang sering 

digunakan antara lain youtube, facebook, whatsapp, instagram, dan lainlain. Juumlah 

pengguna media sosial di Indonesia pun semakin meningkat. Hal tersebut dapat 

dibuktikan oleh riset yang dilakukan perusahaan media We Are Social yang bekerja 

sama dengan Hootsuite, menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia 

(Pertiwi, 2019). Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya potensi media sosial 

sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi tak terkecuali bagi humas 

pemerintahan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 83 tahun 2012 ditetapkan mengenai pedoman 

pemanfaatan media sosial instansi perintah, di mana selanjutnya digunakan sebagai 

acuan humas pemerintahan di seluruh Indonesia dalam melakukan pengelolaan media 

sosial instansi yang dinaungi. Adanya kesadaran akan potensi pengguna media sosial 

di Indonesia terutama Kabupaten Kebumen serta pedoman pemanfaatan media sosial 

menjadikan Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen turut serta 

memanfaatkan media sosial sebagai bentuk upaya peningkatan kesadaran akan 

penyampaian informasi daerah di kawasan Kabupaten Kebumen.  

Salah satu hal yang dilaukan dalam mengenalkan digitalisasi informasi 

melalui media saat ini dengan melakukan pembaharuan pada logo humas yang 

mereka miliki di mana logo tersebut disesuaikan dengan tuntutan teknologi informasi 

di era 4.0. Dalam pembaharuan logo nya  disebutkan bahwa satu faktor penting dalam 

rangka mempercepat penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat 

untuk masyarakat di Kebumen. Serta saat ini peran dan fungsi kehumasan pada 

pemerintah daerah menjadi garda terdepan penyampaian informasi kepada 

masyarakat.  

Dalam hal ini strategi komunikasi sangat diperlukan dalam mengelola isi atau 

konten yang akan dipublikasikan melalui media sosial. Dengan berbagai media sosial 



yang kini menjadi penghubung bagi humas pemerintah daerah Kabupaten Kebumen 

untuk berkomunikasi dan memberikan informasi daerah kepada masyarakat 

Kebumen, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“DIGITALISASI HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN (Studi Kasus 

Tentang Strategi Komunikasi Humas Pemkab Kebumen dalam Penyampaian 

Informasi Daerah Melalui Media Sosial)” sebagai judul penelitian ini. 

Rumusan Penelitian 

Bagaimana strategi komunikasi Humas Pemkab Kebumen dalam 

penyampaian informasi daerah melalui media sosial? 

 

Tinjauan Pustaka 

A. Komunikasi 

Mulyana (2005) mengungkapkan kata komunikasi atau 

communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin communis yang 

berarti “sama”, sedangkan communico, communication, atau communicare 

yang berarti “membuat sama”. Dengan demikian, komunikasi menyarankan 

bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut sama. 

Seperti halnya, menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses 

di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka, sedangkan Carl. L. 

Hovland berpendapat bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). 

Utari  (2011)  menyatakan bahwa perkembangan media baru 

membawa konsekuensi pergeseran dan perubahan dalam teori-teori 

komunikasi massa. Karakteristik media yang selama ini dikenal, melebur 

dalam media baru. Ini karena terbentuknya mass-self comunication. Dalam 



media baru ada kombinasi antara komunikasi interpersonal dengan 

komunikasi massa. Karena menjangkau khalayak secara global maka bisa 

dikatakan komunikasi massa, dan pada saat yang sama karena pesan yang ada 

dibuat, diarahkan, dan dikonsumsi secara personal, maka dikatakan 

komunikasi interpersonal 

B. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi  merupakan bentuk penentuan yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan komunikasi secara efektif, yang 

mana dalam strategi komunikasi terdapat perpaduan antara perencanaan 

komunikasi dengan manajemen komunikasi guna mencapai tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Hafied Cangara dalam buku Perencanaan dan Strategi 

Komunikasi (2011) menetapkan strategi dalam perencanan komunikasi harus 

diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memilih dan  menetapkan  komunikator: dalam berbagai kajian 

komunikasi, komunikator menjadi sumber dan kendali semua ktivitas 

komunikasi, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi seorang 

komunikator, yakni 1) tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya 

(kredibilitas), 2) daya tarik (attractive), 3) kekuatan (power) 

2. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak: khalayak 

memiliki sifat yang aktif sehingga antara komunikator dan komunikan 

terdapat hubungan saling mempengaruhi. Dengan demikian, komunikator 

harus mampu menciptakan persamaan kepentingan dengan komunikan 

agar pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikan/khalayak. 

Persamaan kepentingan tersebut terutama dalam hal penyusunan pesan, 

penetapan metode, dan pemilihan media yang mana dapat terbentuk jika 

komunikator memahami mengenai frame of reference (pola pikir) dan 



field of experience (lapangan pengalaman) dari khalayak secara tepat dan 

seksama. 

3. Teknik penyusunan pesan: diperlukan penyusunan pesan yang matang 

dengan menentukan tema dan materi. Hal penting yang harus dilakukan 

dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu 

membangkitkan perhatian, oleh karena itu dibutuhkan teknik penyampaian 

pesan yang bersifat informative, pesuasif, dan edukatif. 

4. Memilih media dan saluran komunikasi: memilih media dan saluran 

komunikasi harus mempertimbangkan karakteristik isi dan tujuan isi pesan 

yang ingin disampaikan, dan jenis media yang dimiliki oleh khalayak. 

Menurut Cangara (2017) evaluasi dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Evaluasi program atau biasa disebut evaluasi sumatif di mana evaluasi ini 

memiliki fokus untuk melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai 

dari suatu kegiatan dan untuk melakukan modifikasi tujuan program dan 

strategi. 

2. Evaluasi manajemen atau evaluasi formatif yaitu evaluasi yang memiliki 

fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan. 

Berbicara mengenai tujuan strategi komunikasi, R. Wayne Pace, Brent 

D. Peterson dan M. Dallas Bunert (dalam Effendy, 2003) menjelaskan fungsi 

utama strategi komunikasi yaitu: 

1. To secure understanding, yaitu memberikan pengaruh kepada komunikan 

melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk tujuan tertentu dari 

organisasi. 

2. To establish acceptance, yaitu setelah komunikan menerima dan mengerti 

pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan dalam bentuk 

benak komunikan agar menghasilkan feedback yang mendukung 

pencapaian tujuan komunikasi. 



3. To motive action, yaitu komunikasi selalu memberikan pengertian yang 

diharapkan dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku komunikan 

sesuai dengan keinginan komunikator. Jadi strategi komunikasi ditujukan 

untuk mengubah perilaku komunikan 

 

C. Public Relations 

Berdasarkan Rhenald Kasali (1994), secara umum John E.Marston 

mendefinisikan public relations adalah bentuk komunikasi persuasif terencana 

yang didesain untuk memengaruhi publik yang signifikan. Publik signifikan 

yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sasaran pekerjaan public 

relations.  

Menurut Cutlip, Center dan Groom (2009) public relations adalah 

bagian proses perubahan dan pemecahan masalah di organisasi yang 

dilakukan secara ilmiah, oleh sebab itu para praktisi public relations 

melakukan proses empat langkah untuk pemecahan masalah yaitu:  

1. Fact-finding. Dalam tahapan ini, fact-finding atau mendefinisikan masalah 

mencakup dalam penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap 

dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan, dipengaruhi oleh, tindakan, 

dan kebijakan organisasi.  

2. Planning and Programming. Setelah para praktisi public relations 

menemukan masalah di dalam tahapan fact-finding, hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah melakukan perencanaan dan pemrograman.  

3. Komunikasi. Langkah ketiga adalah mengimplementasikan program aksi 

dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk 

masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Tahapan 

ini juga disebut dengan tahapan penyampaian, jika penyampaiannya 

dilakukan secara berlainan maka dapat menimbulkan efek yang berlainan. 

Oleh sebab itu tahap ini sangat menentukan satu planning dan 

programming.  



4. Evaluation. Tahapan evaluasi ini merupakan tahap akhir dalam proses 

public relations ini, dengan cara melakukan penilaian atas persiapan, 

implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan dilakukan 

sembari program diimplementasikan, dan didasarkan pada evaluasi atas 

umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. 

 

Menurut F. Rachmadi ada  dua macam public dalam kegiatan public 

relations, yaitu : 

1. Publik Intern 

Publik internal merupakan publik yang menjadi dari unit 

usaha/badan/perusahaan itu sendiri. Di dalam public relations industri 

atay perusahaan, public intern adalah buruh atau karyawan, pemegang 

saham. Sedangkan instansi pemerintah adalah pegawai/karyawan di dalam 

instansi tersebut, serta pejabat pengambil keputusan. 

2. Publik Ekstern 

Publik ekstern adalah “orang luar” atau public umum (masyarakat) 

di mana industri atau usaha itu berada, yang harus memberikan 

penerangan atau informasi demi tumbuhnya “good will” dari mereka. 

 

D. Media Sosial 

Menurut M.L. Kent (2013) media sosial adalah segala bentuk media  

komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan 

umpan balik. Sementara itu Caleb T. Carr dan Rebecca A. hayes (2015) 

mendefinisikan media sosial sebagai media berbasis internet yang 

memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan 

mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun dengan khalayak luas 

maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi 

interaksi dengan orang lain.  



Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media 

sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun 

diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan 

dan pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar 

media sosial. Media sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk yang 

berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, 

micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. 

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi 

(misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas 

konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, 

instagram), virtual game (misalnya world of warcraft), dan virtual social 

(misalnya, second life). 

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan 

terjadinya fenomena besar terhdap arus informasi tidak hanya di negara-

negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga 

mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam 

menyebarkan berita-berita. 

Media sosial memberi manfaat yang sangat penting. Beberapa manfaat 

media sosial menurut Puntoadi (2011) sebagai berikut:  

1. Personal branding is not only figure, it’s for everyone. Berbagai media 

sosial seperti facebook, twitter, YouTube dapat menjadi media untuk 

orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di 

sosial media.  

2.  Fantastic marketing result throught social media. People don’t watch 

TV’s anymore, they watch their mobile phones. Fenomena di mana cara 

hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon 

genggam mereka yang sudah terkenal dengan sebutan “smartphones”. 

Dengan smartphone, kita dapat melihat berbagai informasi.  



3. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang 

lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar 

dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi 

secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.  

4. Media sosial memiliki sifat viral. Viral menurut Puntoadi berarti memiliki 

sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul 

dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni sosial 

media memiliki karakter berbagi.  

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus 

untuk memahami subjek penelitian dengan komprehensif agar diperoleh pemahaman 

yang mendalam. Penelitian ini mengambil lokasi di Humas Pemkab Kebumen dengan 

pemilihan sampel yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling di mana 

peneliti cenderung memilih narasumber yang dianggap berkompeten dan mengetahui 

informasi serta  masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data. Adapun informan dari penelitian ini yaitu Kepala Bagian Humas 

Pemkab Kebumen, Kasubag Dokumentasi, Publikasi, dan Arsip Perpustakaan, Desain 

Grafis, dan Admin Media Sosial Media Sosial Humas Pemkab Kebumen. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam  di Kantor Humas 

Pemkab Kebumen dan dokumentasi pada konten pesan media sosial. Validitas data 

dalam penelitian ini dilakukakan dengan teknik sumber yakni menggumpulkan data 

sejenis dengan menggunakan berbagai sumber yang berbeda (Patton, 1987). Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles & Huberman, 

yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Sajian dan Analisis Data 

1. Strategi Pemilihan Komunikator 



Humas Pemkab Kebumen sebagai perantara antara pihak pemerintah 

dengan publik mengharuskan memilih dan menetapkan komunikator dalam 

melakukan komunikasi kepada publiknya. Dalam penyampaian informasi 

kepada publik melalui media sosial Humas Pemkab Kebumen memilih dan 

menetapkan Bagian Dokumentasi, Publikasi, dan Arsip Perpustakaan sebagai 

komunikator dikarenakan bagian ini memiliki tanggung jawab yang sesuai 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki. 

Pada bagian dokumentasi, publikasi, dan arsip perpustakaan terdapat 

tim yang bertugas untuk mengelola media sosial yang dimiliki Humas 

Pemkab Kebumen. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Deny selaku Kasubag 

Dokumentasi, Publikasi, dan Arsip Perpustakaan bahwa dalam proses 

penyampaian informasinya beberapa orang yang terlibat di dalamnya seperti 

fotografer, pembuat rilis, dan desain grafis. 

Humas Pemkab Kebumen melalui Bagian Dokumentasi, Publikasi, 

dan Arsip Perpustakaan telah memenuhi syarat yang harus dimiliki oleh 

komunikator diantaranya tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya 

(kredibilitas) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki sebagai 

humas pemerintahan dan telah memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

mengelola pesan pada media sosial.  

2. Strategi Penentuan Target Sasaran 

Sasaran dalam penyampaian informasi daerah yang dilakukan Humas 

Pemkab Kebumen ialah masyarakat kebumen secara umum. Di mana secara 

khusus yakni masyarakat Kebumen yang menggunakan media sosial. Untuk 

masyarakat yang tidak menggunakan media sosial, Humas Pemkab Kebumen 

memfasilitasi dengan memberikan rilis kegiatan atau program pemerintahan 

serta melakukan kerja sama media konvensional yang berada di Kebumen.  



Seperti yang disampaikan oleh Pak Eko selaku Kepala Bagian Humas 

Pemkab Kebumen bahwa sasaran dalam penyampaian informasi melalui 

media sosial ialah mereka yang aktif menggunakan media sosial dalam sehari-

harinya sebagai pemenuhan informasi. 

Di mana hal ini disesuaikan dengan hasil survey Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di mana pengguna internet di 

Indonesia didominasi oleh masyarakat berusia 19-34 tahun dan 35-54 tahun. 

Menurut penelitian itu juga dapat disimpulkan bahwa kelompok pengguna 

media sosial yang paling besar berasal dari generasi milenial atau generasi 

yang lahir pada awal era ’80-an hingga 2000 awal.  

3. Strategi Penyusunan Pesan 

Proses penyusunan dan pembuatan konten pesan dimulai dari 

mengetahui jadwal  kegiatan  pimpinan, lalu menyiapkan dokumentasi foto 

dan rilisnya, kemudian baru menyusun untuk publikasi pesan di media sosial 

Humas Pemkab Kebumen. Rilis yang telah dibuat oleh tim dokumentasi juga 

digunakan media lain sebagai acuan mempublikasikan berita mengenai 

kegiatan yang telah berlangsung. 

Publikasi yang telah disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh Humas Pemkab Kebumen selanjutnya dikomunikasikan terlebih dahulu 

kepada pimpinan yaitu Kepala Bagian Humas Pemkab Kebumen. Hal itu 

diketahui dari pernyataan Imam saat menjelaskan tahapan akhir dalam 

penyusunan pesan sebelum dipublikasikan. 

Dalam menyampaikan informasi melalui media sosial Humas Pemkab 

Kebumen perlu menentukan dan memilh informasi apa yang akan 

disampaikan melalui media sosial nantinya. Pesan yang disampaikan melalui 

media sosial yang dimiliki Humas Pemkab Kebumen sebagian besar 

merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tiga pimpinan yakni bupati, 

wakil bupati, dan sekretaris daerah Kabupaten Kebumen, pesan mengenai 



laporan pembangunan dan prestasi daerah, serta pesan mengenai pariwisata 

dan kuliner di Kabupaten Kebumen. 

4. Strategi Pemilihan Media 

Pemilihan media apa yang akan digunakan oleh suatu instansi dalam 

mempublikasikan informasi yang akan disebarluaskan menjadi hal yang 

penting. Humas Pemkab Kebumen sendiri menyadari bahwa di era 4.0 saat ini 

informasi yang akan disebarluaskan kepada publik perlu menggunakan 

platform media baru yakni media sosial. Penggunaan media sosial untuk 

penyampaian informasi daerah sudah dilakukan Humas Pemkab Kebumen 

sejak September 2017. 

Sementara itu Pak Eko menyebutkan bahwa Humas Pemkab Kebumen 

memfokuskan penyampaian informasi daerah melalui platform media sosial 

instagram, facebook, dan twitter. Dalam pemilihan platform media sosial yang 

akan digunakan untuk penyampaian informasi tadi, Humas Pemkab Kebumen 

melakukan survey terhadap sejumlah instansi atau Organisasi Perangkat 

Daerah lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan media sosial. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Imam di mana Humas Pemkab Kebumen sempat 

melalui ketertinggalan dengan OPD lain di Kabupaten Kebumen. 

Hal tersebut disesuaikan pada kecenderungan penggunaan media 

sosial di Indonesia di mana instagram, facebook, dan twitter menempati posisi 

tertinggi dengan pengguna terbanyak pada saat ini menurut We Are Social 

yang bekerja sama dengan Hootsuite, menyebut ada 150 juta pengguna media 

sosial di Indonesia (Pertiwi, 2019).  

5. Evaluasi  

Setelah melakukan upaya dan strategi untuk mengkomunikasikan 

informasi daerah yang akan dipublikasikan melalui media sosial, selanjutnya 



Humas Pemda Kebumen melihat konten manakah yang disukai dan kurang 

diminati oleh masyarakat sehingga kemudian dijadikan evaluasi.  

Imam menjelaskan bahwa konten-konten yang memberikan informasi 

mengenai prestasi yang diraih oleh Kabupaten Kebumen memiliki likes yang 

banyak dibandingkan kegiatan seremonial biasanya.  Berbeda dengan konten 

prestasi yang banyak medapatkan likes dan perhatian dari masyarakat, 

terdapat konten yang kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat 

seperti infografis-infografis ucapan, hal tersebut dijelaskan oleh Imam saat 

ditanyai mengenai konten apa yang kurang diminati oleh masarakat. 

Terlepas dari hal-hal yang disukai dan kurang disukai dari konten yang 

dipublikasikan di media sosial Humas Pemkab Kebumen, melalui pernyataan 

yang dituturkan Imam diketahui bahwa ada batasan yang menjadi patokan 

jenis pesan apa yang dihindari untuk dipublikasikan melalui media sosial 

Humas Pemkab Kebumen yakni pesan atau informasi yang mengandung 

SARA dan unsur politik.  

Humas Pemkab Kebumen dengan media sosial yang dimiliki 

bertanggung jawab sebagai penyalur informasi daerah dan penghubung antara 

lembaga dengan masyarakat dan tentunya perlu melakukan tahapan-tahapan 

pengelolaan pesan sebelum menyampaian informasi. Dengan melakukan 

tahapan tersebut diharapkan upaya komunikasi yang dilakukan melalui media 

sosial berlangsung sesuai strategi yang dibuat dan efektif. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi komunikasi 

Humas Pemkab Kebumen dalam penyampaian informasi melalui media sosial, dapat 

ditarik kesimpulan yaitu Humas Pemkab Kebumen melakukan berbagai tahapan dan 

strategi komunikasi yaitu menentukan tujuan dan target hasil di mana Humas Pemkab 



Kebumen melalui publikasinya dapat memperoleh penerimaan dan mendapat 

partisipasi dalam pelaksanaan program di masyarakat, menentukan komunikator 

dengan mempertimbangkan kredibilitas, daya tarik dan kekuatan yang dimiliki 

ditentukanlah bagian dokumentasi, publikasi, dan arsip perpustakaan,  menentukan 

sasaran yaitu masyarakat Kebumen yang aktif menggunakan media sosial, memilih 

media komunikasi yaitu platform media sosial yang banyak digunakan dimasyarakat 

seperti instagram, facebook, dan twitter dan melakukan evaluasi berdasarkan respon 

masyarakat terhadap pesan-pesan yang telah disampaikan melalui media sosial. 
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