
JURNAL 

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMKOT SURAKARTA DALAM 

MENGATASI KESIMPANGSIURAN BERITA KRISIS PANDEMI COVID 19 

DI KOTA SURAKARTA PADA PERIODE MARET 2020-JUNI 2020 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Bagian Humas Pemkot Surakarta) 

 

Oleh: 

Hestiana  

D1218022  

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI                                                                                               

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK                                                                                         

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  

2020 



STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMKOT SURAKARTA DALAM 

MENGATASI KESIMPANGSIURAN BERITA KRISIS PANDEMI COVID 19 

DI KOTA SURAKARTA PADA PERIODE MARET 2020-JUNI 2020  

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Bagian Humas Pemkot Surakarta) 

 

Hestiana 

Christina Tri Hendriyani 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Abstract 

The government certainly strives for the welfare of its people. No exception to 

health problems. However, health problems still occur in society. One of the health 

problems is the rapid spread of viruses that can affect humans and can cause disease. 

Moreover, the disease can be deadly if not treated quickly. Apart from that, the public 

does not care, the lack of knowledge and untrue news can increase the number of 

victims of the virus. For this reason, the government is trying to overcome this 

problem, one of which is through communication. Regarding this, the purpose of this 

study is to describe the public relations communication strategy of the municipal 

government in overcoming the confusion over the news of the COVID-19 pandemic 

crisis in the city of Surakarta in the period March 2020-June 2020, seen from a 

qualitative descriptive study in the Public Relations section of the Surakarta City 

Government.        

 Researchers use Middleton's theory in the book Cangara (2017) to discuss PR 

communication strategies. This research is a type of qualitative research that uses a 

qualitative descriptive study method. Data collection techniques using interview 

techniques as the main data source. The sample used in this study were informants 

from the Surakarta City Government Public Relations Officer. Purposive Sampling 

technique is used because it takes samples based on the characteristics that have 

been made so that the selected sample is able to provide information in accordance 

with the purpose of the study. While the data analysis used is the data analysis 

techniques Miles and Huberman starting from data reduction, data presentation and 

drawing  conclusions. 



           The result of his research is that Public Relations and staff throughout the 

Surakarta City Government have been good at overcoming the confusion over the 

news of the COVID-19 pandemic crisis in Surakarta. The Public Relations of the 

Surakarta City Government has been good and appropriate in preparing and 

implementing a communication strategy in overcoming the confusion of news about 

the COVID-19 pandemic crisis in Surakarta. Even so, the Public Relations of the 

Surakarta City Government has also experienced several obstacles in implementing 

communication, but the Public Relations of the Surakarta City Government can also 

overcome these obstacles. In conclusion, the Public Relations of the Surakarta City 

Government has been good and quite successful in the communication strategy in 

overcoming the confusion over the news of the Covid 19 pandemic crisis in Surakarta 

City in the March 2020-June 2020 Period.                                              
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Pendahuluan 

         Keberadaan Humas didalam 

sebuah organisasi pemerintah sudah 

mulai difungsikan dengan baik dan 

sebagaimana mestinya. Pada dasarnya 

dimanapun letak Humas itu berada, 

profesi Humas tetap memiliki peranan 

penting sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara publik dengan 

organisasi.  

  Praktik kinerja Humas di 

Indonesia semakin berkembang, 

khususnya Humas yang ada di instansi 

atau organisasi pemerintah mulai 

mendapat tempat yang lebih baik 

dibanding tahun-tahun sebelumnya 

yang hanya menyandang sebagai 

sebuah status jabatan semata. bekerja 

di instansi atau organisasi pemerintah. 

  Seorang Humas memiliki fungsi 

memberikan penerangan kepada 

masyarakat, memberikan persuasi 

untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung dan 

berupaya untuk mengintegrasikan 

sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap 

dan perbuatan masyarakat (Bernay 

dalam Ishaq, 2017:29). Seorang 

Humas wajib untuk melakukan 

komunikasi baik  kepada Public 

Internal atau Public Eksternal. 



  Humas merupakan divisi yang 

banyak melakukan aktivitas 

komunikasi. Dalam melakukan 

komunikasi Instansi atau organisasi 

pemerintah diperlukan beberapa 

strategi agar dapat diterima oleh 

masyarakat. Berbagai cara atau strategi 

tentunya diperlukan oleh Humas agar 

diterima masyarakat, mendapat 

pemahaman kepada publik sehingga 

dapat mengubah perilaku masyarakat. 

         Beberapa persoalan yang dialami 

pemerintah daerah mengenai kasus 

pendidikan, kesehatan, ekonomi yang 

menimpa wilayahnya tentu Pemerintah 

Daerah terus berupaya untuk 

menyelesaikannya. Beberapa strategi 

maupun aktivitas terus dilakukan 

pemerintah guna masyarakat yang 

tinggal didalam wilayah tersebut dapat 

aman, tentram, dan damai.  

   Baru-baru ini seluruh Negara 

didunia dikejutkan oleh persoalan 

persebaran virus corona (covid 19). 

Menurut  WHO, virus corona adalah 

keluarga besar virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan 

atau manusia. Pada manusia corona 

diketahui menyebabkan infeksi 

pernafasan mulai dari flu biasa hingga 

penyakit yang lebih parah seperti 

Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS), dan Severe Acute 

Respiratory Syndrme (SARS). Virus 

corona paling terbaru yang ditemukan 

adalah virus corona Covid 19. Virus 

ini termasuk penyakit menular (dikutip 

dari cnbcindonesia.com/apa-itu-virus-

corona-dan-cirinya-menurut-situs-

who). Virus ini apabila terkena 

manusia dan tidak segera mendapat 

pertolongan medis dapat mematikan 

namun bisa juga sembuh apabila 

segera diatasi. Seluruh Negara didunia 

berbondong-bondong untuk mencegah 

penyebaran virus corona Covid 19, tak 

terkecuali Indonesia. Seluruh wilayah 

di Indonesia berupaya untuk mencegah 

penyebaran virus corona Covid 19. 

Penyebaran virus corona Covid 19 

memiliki dampak yang luar biasa bagi 

kehidupan manusia, seperti 

pendidikan, ekonomi dan kesehatan. 

Belum lagi adanya informasi atau 

berita yang tidak benar membuat 

masyarakat menjadi panik. Untuk itu 

diperlukan campur tangan pemerintah 



dalam mengatasi persoalan ini. Humas 

Pemerintah sebagai bagian dari 

komunikasi tentu diharapkan bisa ikut 

mengatasi persoalan ini dengan 

memberikan penerangan kepada 

masyarakat, memberikan informasi 

yang benar mengenai bahaya virus 

corona dan  krisis yang ditimbulkan 

akibat pandemi covid 19.  

       Kota Surakarta daerah yang 

dipilih oleh peneliti mengingat Kota 

Surakarta merupakan salah satu 

wilayah yang menjadi bagian dari 

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 

nama sebutan (julukan) yang  cukup 

terkenal, yaitu Solo the Spirit of Java 

yang berarti “Solo merupakan jiwanya 

Jawa”. 

        Pada bulan Maret 2020 kota Solo 

dinyatakan KLB (Kejadian Luar 

Biasa) dalam Kasus Covid 19 karena 

ada warga Surakarta yang positif 

Covid 19. Dalam kasus covid 19 yang 

terjadi di kota Surakarta 

mengakibatkan berbagai krisis yakni 

krisis perdagangan, munculnya PHK, 

Pariwisata tidak berjalan, bahkan 

warga yang dari luar Kota Surakarta 

pun enggan berpergian ke kota 

Surakarta. Belum lagi beredarnya 

kesimpangsiuran berita di masyarakat 

menambah masyarakat menjadi panik 

sehingga dapat mempengaruhi 

psikologis dan kesehatan diakibatkan 

ketakutan yang dirasakan. 

       Pada bulan April jumlah Kasus 

Positif Covid 19 di Kota Surakarta 

terus bertambah. Kemudian bulan Mei 

dan Juni dapat turun. Berikut ini 

adalah tabel data jumlah kasus covid 

19 di Kota Solo pada bulan Maret 

2020- Juni 2020

 

 

 

 



No Bulan Total Konfirm Jumlah Konfirm Sembuh 

Jumlah Konfirm Meninggal 

Dunia 

1 Maret 4 2 2 

2 April 18 16 2 

3 Mei 12 12 0 

4 Juni 8 8 0 

Tabel 1.1: Jumlah kasus covid di Kota Surakarta pada bulan Maret 2020-Juni 2020 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta  

Tentunya pencapaian yang 

diraih Kota Surakarta tidaklah mudah 

dalam upaya menanggulangi kasus 

virus corona (covid 19) di Kota 

Surakarta. Ada kerjasama dari 

berbagai pihak tak terkecuali Humas. 

Beredarnya berita atau 

informasi yang belum tentu 

kebenarnya seringkali membuat 

masyarakat menjadi bingung dan panik 

dalam kasus krisis pandemi covid 19. 

Adanya informasi yang benar dari 

pemerintah akan mengatasi 

kesimpangsiuran berita krisis pandemi 

covid 19 sehingga kepanikan 

masyarakatpun menjadi berkurang. 

Informasi yang benar  dapat menekan 

angka pertumbuhan kasus covid 19 di 

Kota Surakarta. 

Peneliti merasa sangat tertarik 

sekali untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh Tim Humas dalam 

menghadapi pandemi di Kota 

Surakarta. Oleh sebab itu, menarik 

untuk mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi Humas Pemkot Surakarta 

dalam mengatasi kesimpangsiuran 

berita krisis pandemi covid 19 di Kota 

Surakarta pada periode Maret 2020-

Juni 2020. Alasan pemilihan Periode 

Maret 2020-Juni 2020 karena Pemkot 

Surakarta dirasa cukup baik dalam 

menekan angka kasus covid 19 di Kota 

Surakarta. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang yang dipaparkan diatas, 

maka peneliti memilih judul penelitian 

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS 

PEMKOT SURAKARTA DALAM 

MENGATASI KESIMPANGSIURAN 

BERITA KRISIS PANDEMI COVID 



19 DI KOTA SURAKARTA PADA 

PERIODE MARET 2020-JUNI 2020  

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada 

Bagian Humas Pemkot Surakarta). 

Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pada penelitian ini 

yakni: 

Bagaimana Strategi Komunikasi 

Humas Pemkot Surakarta Dalam 

Mengatasi Kesimpangsiuran Berita 

Krisis Pandemi Covid 19 di Kota 

Surakarta Pada Periode Maret 2020-

Juni 2020? 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Kata komunikasi atau 

communication dalam bahasa Inggris 

berasal dari kata Latin communis  yang 

berarti “sama”, communico,  

communnicatio, atau communicare 

yang berarti “membuat sama” (to make 

common). Istilah pertama (communis) 

paling sering disebut sebagai asal kata 

komunikasi yang merupakan akar dari 

kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa 

suatu pikiran, suatu makna, atau suatu 

pesan dianut secara sama. (Mulyana, 

2016:46).  

- Unsur-unsur Komunikasi: Sumber, 

pesan, media, penerima, pengaruh, 

tanggapan balik, lingkungan, 

- Hambatan Komunikasi: 

- Hambatan teknis/ mekanis, 

yaitu, gangguan yang timbul 

pada alat penyampai (medium) 

komunikasi. Hambatan ini 

dapat dijumpai pada media 

yang dipergunakan dalam 

melancarkan komunikasi. 

Banyak contoh yang dialami 

dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti suara radio yang hanya 

terdengar seperti angin, telepon 

yang terganggu, gambar dan 

warna televisi yang meliuk-liuk 

tidak jelas, tidak bersuara. 

Dalam media cetak dapat 

dijumpai, misalnya tulisan 

yang terkena tinta, sambungan 

kolom yang sulit dicari atau 

hilang, dan sebagainya.  



- Hambatan Psikologis, yaitu 

gangguan atau hambatan yang 

bersifat kejiwaan yang 

cenderung negatif.Komunikasi 

akan merima pesan sesuai 

dengan sikap dan kondisi 

kejiwaannya. Wilbur Schramm 

dalam Suryanto(2017:68) 

mengatakan bahwa gangguan 

komunikasi sangat dipengaruhi 

oleh frame of reference dan 

field of experience seseorang. 

Faktor  

- Hambatan biogenitis, yaitu 

gangguan komunikasi yang 

disebabkan oleh pengaruh 

berikut : (a) Pancaindra, (b) 

Faktor naluri, Pemenuhan 

kebutuhan naluri seseorang 

juga akan berpengaruh 

terhadap kondisi fisik dan 

psikis seseorang sehingga 

berpengaruh terhadap proses 

aktivitas komunikasi. (c) 

Sistem saraf, Secara umum 

terdiri atas saraf pusat (otak 

besar dan kecil), saraf tepi (urat 

saraf dari pancaindra ke otak), 

dan saraf simpatis (saraf yang 

mengatur jasmani). 

- Hambatan sosiologis, fondasi 

dasar kehidupan etika dan 

moralitas manusia akan 

dibangun dalam lingkup 

gemeinschaft, kemudian akan 

dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat.   

- Hambatan antropologis, 

Dalam berkomunikasi, 

komunikator tidak akan 

berhasil apabila tidak mengenal 

komunikan yang dijadikan 

sasarannya. Identifikasi 

terhadap sasaran, siapa dia, dari 

ras mana, bangsa apa, suku 

mana, agamanya, gaya 

hidupnya,kehidupan,budayanya

,kebiasaannya,bahasanya,sanga

t, berpengaruh terhadap 

keefektifan proses komunikasi.  

- Hambatan ekologis, hambatan 

ini dapat terjadi disebabkan 

kondisi lingkungan yang ada 

pada saat terjadinya proses 

komunikasi 



- R. Kreitner seorang pakar 

manajemen dalam Suryanto 

(2017:71-72) menjelaskan ada 

empat macam hambatan yang 

dapat mengganggu dalam 

system komunikasi, yaitu 

sebagai berikut: 

- Hambatan dalam proses 

(process barriers), yaitu 

hambatan yang muncul 

sebagai akibat 

komunikatornya (sender 

barrier) belum memiliki 

kemampuan misalnya 

rendahnya tingkat 

pendidikan ,penguasaan 

bahasa, intelektualitas, dan 

sebagainya. 

- Hambatan secara fisik 

(physical barrier), yaitu 

hambatan yang ditimbulkan 

adanya sarana fisik yang 

dapat menghambat 

komunikasi yang efektif, 

misalnya kurangnya 

pendengaran, gangguan 

yang ada pada system 

pengeras suara (sound 

system). 

- Hambatan semantik 

(semantic barriers), 

menyangkut aspek bahasa 

yang dipergunakan 

komunikator sebagai “alat” 

untuk menyalurkan pikiran 

dan perasaan kepada 

komunikan.  

- Hambatan psiko-sosial 

(psychosocial barriers), 

yaitu hambatan yang timbul 

adanya perbedaan yang 

cukup lebar dan nilai-nilai 

yang dianut sehingga 

kecenderungan, kebutuhan, 

serta harapan dari kedua 

belah pihak yang 

berkomunikasi juga berbeda 

yang dapat membuat citra 

yang bersangkutan 

(komunikator) dapat 

menjadi turun karena adanya 

salah pengertian. 

 

 

 



2. Humas (Public Relations) 

Kata “Public Relations” 

jika diartikan kedalam Bahasa 

Indonesia memiliki arti hubungan 

masyarakat atau humas. 

Terjemahan public relations 

menjadi hubungan masyarakat 

sebenarnya kurang tepat. 

Terjemahan relations menjadi 

“hubungan” dinilai tepat, namun 

terjemahan kata  public menjadi 

“masyarakat” kurang tepat, arti 

kata “masyarakat” mengarah ke 

pengertian society, padahal sasaran 

aktivitas public relations bukanlah 

seluruh manusia yang menghuni 

suatu wilayah di sebuah Negara. 

Namun sasaran aktivitas public 

relations adalah public atas dasar 

kepentingan yang sama (Effendy 

1999 dalam Ishaq 2017:1). 

 

3. Humas Pemerintah 

 Menurut Scott M Cutlip 

dalam Suprawoto (2018:48) humas 

pemerintah atau government public 

relations adalah fungsi manajemen 

yang sah, yang membantu 

menjadikan badan, departemen, 

dan entitas publik lainnya tanggap 

terhadap warga dan semua ini 

tercipta untuk mereka. 

 

Lattimore dkk dalam 

Suprawoto (2018:48) 

mendefinisikan humas 

pemerintah sebagai fungsi 

manajemen yang membantu 

organisasi merumuskan tujuan 

organisasi serta membantu 

organisasi berdaptasi dengan 

tuntutan konstituen dan 

lingkungan. 

 

 Jadi humas pemerintah 

adalah fungsi komunikasi yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk 

menghubungkan interaksi antara 

pemerintah dengan warganya 

dengan tujuan membina hubungan 

baik, menciptakan saling 

pengertian satu sama lain guna 

memperoleh pengertian, 

kepercayaan, kerjasama, dan 

dukungan dari publik baik internal 

maupun eksternal dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. 



4. Strategi Komunikasi 

Dalam menangani masalah 

komunikasi, diperlukan sebuah 

strategi. Tentunya strategi yang 

dimaksud adalah strategi dalam 

berkomunikasi. Strategi 

komunikasi diharapkan dapat 

menyelesaikan persoalan. 

Persoalan atau masalah  tentunya 

dapat diselesaikan melalui 

komunikasi. Untuk itu diperlukan 

sebuah strategi dalam melakukan 

komunikasi. Untuk mengetahui 

definisi strategi secara lebih 

lengkap akan dibahas lebih lanjut 

pada pembahasan topik mengenai 

definisi strategi menurut para ahli : 

Middleton dalam Cangara 

(2017:64) strategi komunikasi 

adalah kombinasi yang terbaik 

dari semua elemen komunikasi 

mulai dari komunikator, pesan, 

saluran (media), penerima 

sampai pada pengaruh (efek) 

yang dirancang untuk 

mencapai tujuan komunikasi 

yang optimal. 

Jadi strategi komunikasi 

adalah suatu rancangan secara 

keseluruhan tentang komponen 

komunikasi untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. 

Metode  penelitian deskriptif-kualitatif 

mencari teori, bukan menguji teori; 

hypothesis-generating, bukan 

hypothesis testing; dan heuristic, 

bukan verifikasi. Ciri lain metode 

deskriptif kualitatif ialah 

menitikberatkan pada observasi dan 

suasana alamiah (natural setting). 

Data dikumpulkan dalam 

bentuk bentuk wawancara, studi, 

dokumen, catatat, dan observasi 

pengamatan. Dalam penelitian ini data 

primer didapatkan dari hasil 

wawancara mendalam dengan 3 

informan yang merupakan pegawai 

yang bekerja di divisi Humas Pemkot 

Surakarta. Sedangkan data sekunder 

peneliti mengambil data langsung dari 

Humas dan Protokol Pemkot Surakarta 

seperti jumlah personil, advertorial 

serta peneliti juga memakai arsip atau 



data-data baik melalui website resmi 

yang disarankan oleh pihak Humas  

Pemkot Surakarta. 

Hasil dan Pembahasan 

Ada beberapa Strategi 

Komunikasi Humas Pemkot Surakarta 

dalam Mengatasi Kesimpangsiuran 

Berita Krisis Pademi Covid 19 di Kota 

Surakarta Periode Maret 2020- Juni 

2020, yaitu: 

1. Menyusun Tujuan dan 

Perencanaan 

Humas Pemkot Surakarta 

dalam perencanaan memiliki tujuan 

yakni penyampaian informasi yang 

benar dan himbauan terkait dengan 

pencegahan virus corona. Pada 

dasarnya memang Humas Pemkot 

Surakarta memiliki tugas untuk 

melakukan komunikasi pimpinan 

dimana pesan yang disampaikan 

masyarakat terkait dengan kebijakan 

yang diambil oleh pimpinan. Didalam 

komunikasi kepada masyarakat terkait 

informasi dan himbauan covid 19 

Humas Pemkot Surakarta melakukan 

sebuah perencanaan dimulai dari 

penentuan komunikator, penyusunan 

pesan, pemilihan media, khalayak, dan 

melakukan evaluasi. 

2. Melakukan Pelaksanaan 

 

a. Pemilihan Komunikator 

Penyampaian informasi dan himbauan 

terkait covid 19 biasanya dilakukan 

oleh Walikota Surakarta. Pimpinan 

Daerah seseorang yang dipercaya 

dalam mengurus wilayahnya tentu 

memiliki power kepercayaan bagi 

masyarakat.     Selain itu Humas 

Pemkot Surakarta juga bekerjasama 

dengan Dinas-dinas terkait untuk 

melakukan penyampaian masyarakat. 

Penggunaan komunikator tersebut 

mengingat komunikator dipilih yang 

pas karena lebih mengetahui tentang 

data atau fakta yang terjadi sehingga 

masyarakat menjadi lebih waspada. 

Selain itu penyampaian pesan melalui 

media sosial Humas Pemkot Surakarta 

secara khusus dikelola Humas Pemkot 

Surakarta. 



 

b. Pengelolaan Pesan  

Beberapa pesan tersebut meliputi: 

(1) Pesan Informatif 

Dalam penyampaian pesan informatif 

ditengah kondisi pandemi ini langkah 

yang paling utama dalam penyusunan 

pesan adalah pesan tersebut tidak 

membuat masyarakat menjadi takut 

bahkan panik. 

(2) Pesan yang mendidik 

Rancangan pesan yang mendidik 

berfungsi untuk mendidik masyarakat 

ditengah pandemi covid 19, hal ini 

bertujuan untuk mendidik masyarakat 

khususnya mendidik dalam hal agar 

masyarakat tidak terpengaruh oleh 

berita yang belum pasti kebenarannya. 

Selain itu juga mengubah pola tingkah 

laku baru, seperti penerapan rajin 

mencuci tangan, pakai masker, dan 

jaga jarak. 

(3) Pesan Persuasif       

Pesan himbauan juga dibuat oleh 

Humas Pemkot Surakarta dibuat dalam 

bentuk advertorial. Advertorial sendiri 

merupakan sebuah pesan yang 

berbentuk iklan yang disajikan melalui 

gaya bahasa jurnalistik. Pesan yang 

disampaikan pun bersifat persuasif dan 

biasanya disampaikan melalui media 

cetak seperti koran. 

c. Pelaksanaan Penggunaan  dan   

Kegiatan Media 

- Media Konvensional  

Media Konvensional yang dipakai oleh 

Humas Pemkot Surakarta dalam 

menyampaikan himbauan dan 

informasi mengenai covid 19 meliputi 

media cetak koran, radio, dan tv. 

Dalam memilih media konvensional 

Humas PemkotSurakarta memilih 

media konvensional lokal seperti TV 

TATV, Radio Metta FM, dan media 

cetak koran seperti Solopos, Radar 

Solo, Suara Merdeka. 

- Media Online 

Dalam penggunaan media online 

banyak kanal-kanal media online 

yang digunakan oleh Humas Pemkot 

Surakarta seperti, Instagram (IG), 

Twitter, Facebook. 

- Kegiatan Konferensi       Pers 

Selain penggunaan media 

konvensional maupun media online   

Humas Pemkot Surakarta juga 

menyelenggarakan konferensi pers. 



Kegiatan konverensi pers 

dilaksanakan secara rutin setiap hari 

pada pukul 14.00. Konferensi Pers 

tersebut dilakukan untuk 

menyampaikan pesan terkait update 

data tentang kasus virus corona 

(covid 19) di Kota Surakarta, 

himbauan-himbauan terkait 

pencegahan dan penanggulangan 

covid 19, sekaligus memuat 

klarifikasi berita yang tidak benar 

mengenai krisis pandemi covid 19 

yang beredar dimasyarakat. 

  4.Komunikan 

  Komunikan merupakan    sasaran 

utama didalam proses komunikasi. 

Disini komunikan yang dituju oleh 

Humas Pemkot Surakarta adalah 

publik internal yaitu pegawai pemkot 

Surakarta terkhusus yang bekerja di 

balaikota dan publik eksternal adalah 

masyarakat yang tinggal di wilayah 

kota Surakarta. 

3. Evaluasi                  

Humas Pemkot Surakarta 

mengevaluasi kinerja yang telah 

dilakukan khususnya melakukan 

komunikasi kepada masyarakat 

dengan menyampaikan pesan 

himbauan terkait pencegahan covid 

19. 

Adapun Hambatan yang dirasakan 

oleh Humas Pemkot Surakarta dalam 

Pelaksanaan Komunikasi Humas 

Pemkot Surakarta Dalam Mengatasi 

Kesimpangsiuran Berita Krisis 

Pandemi Covid 19 di Kota Surakarta 

Pada Periode Maret 2020-Juni 2020: 

Hambatan tersebut berasal dari 2 

faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal: 1. Faktor eksternal.Faktor 

eksternal berasal dari masyarakat. 

Salah satunya daya tangkap 

seseorang.2. Faktor Internal, 

Hambatan dalam berkomunikasi juga 

dapat disebabkan oleh penggunaan 

media oleh komunikator dalam 

menyampaikan pesan. 

Cara Mengatasi Hambatan: 

Pelaksanaan Komunikasi Humas 

Pemkot Surakarta Dalam Mengatasi 

Kesimpangsiuran Berita Krisis 

Pandemi Covid 19 di Kota Surakarta 

Pada Periode Maret 2020-Juni 2020: 

Faktor eksternal : Melakukan Jumpa 

Pers dan mengulang pesan. Faktor 



internal: Melakukan Update informasi secara rutin.

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang 

Strategi Komunikasi Humas Pemkot 

Surakarta Dalam Mengatasi 

Kesimpangsiuran Berita Krisis 

Pandemi Covid 19 di Kota Surakarta 

Pada Periode Maret 2020-Juni 2020 

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada 

Bagian Humas Pemkot Surakarta) ada 

beberapa strategi  Melalui 

perencanaan, pelaksaksanaan seperti 

pemilihan komunikator, pengelolaan 

pesan, Pelaksanaan Penggunaan  dan 

Kegiatan Media baik media 

konvensional maupun media online, 

serta kegiatan konferensi pers, dan 

komunikan baik publik internal yakni 

pegawai yang bekerja di balaikota 

serta publik eksternal yakni seluruh 

masyarakat yang tinggal di wilayah 

kota Surakarta. Selain itu ada kegiatan 

evaluasi dimana Humas Pemkot 

Surakarta mengevaluasi kinerja yang 

telah dilakukan khususnya dalam 

melakukan komunikasi. Humas 

Pemkot Surakarta berusaha untuk 

mengkaji ulang apakah strategi yang 

dilakukan dalam mengatasi 

kesimpangsiuran berita krisis pandemi 

covid 19 di Kota Surakarta melalui 

komunikasi sudah sesuai dan 

berdampak pada aktivitas masyarakat. 

Adapun Hambatan yang dirasakan 

oleh Humas Pemkot Surakarta dalam 

Strategi Komunikasi Humas Pemkot 

Dalam Mengatasi Kesimpangsiuran 

Berita Krisis Pandemi Covid 19 di 

Kota Surakarta Pada Periode Maret 

2020-Juni 2020 terdiri dari faktor 

eksternal, Faktor eksternal berasal dari 

masyarakat, biasanya terkait dengan 

daya tangkap seseorang atau 

kekeliruan pemahaman. Selain itu ada 

faktor internal Faktor Internal dapat 

disebabkan oleh penggunaan media 

oleh komunikator dalam 

menyampaikan pesan. 
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