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Abstract 

 

In relation to the implementation of Local Leader Election in Surakarta 

City in 2015, KPU (General Election Commission) of Surakarta City needs local 

mass media help to implement the activity of spreading information, general 

election socialization and electorate’s education. Mass media has the power to 

reach the electorate community in Surakarta City, consisting of 399,915 persons.  

This research aimed to describe the media relations activity in KPU of 

Surakarta City particularly related to the implementation of Local Leader 

Election in Surakarta City in 2015. The research method used descriptive 

qualitative which mean that the author described all of media relations activity 

and strategy used, based on the fact and data collected through observation, in-

depth interview and document study. Data analysis in this research used Miles 

and Huberman’s interactive model. 

From the result of research, it could be found that the media relations 

strategy applied in KPU of Surakarta City included: (1) fact finding, (2) planning, 

(3) implementation, and (4) evaluation. 

The conclusion of research was that generally, the media relations activity 

in KPU of Surakarta city had been consistent with the concept suggested by 

public relations practitioners. However, there were still some weaknesses to be 

improved, for example, in relation to the writing of press release less consistent 

with the press release writing rule. 

 

Keywords: Government’s Public Relations, KPU of Surakarta City, Local Leader 

Election ins Surakarta City in 2015, Media Relations, Local Mass 

Media 
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Pendahuluan 

Pada 9 Desember 2015, Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang 

menyelenggarakan pilkada serentak gelombang pertama. Tujuan diadakannya 

pilkada serentak ini adalah agar warga negara Indonesia dapat memilih kepala 

daerah secara masif yang terorganisir dan terstruktur. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Surakarta merupakan lembaga negara yang ditunjuk dan 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kota yang diatur 

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Wahidin, 2008:57). 

KPU Kota Surakarta dituntut untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Surakarta 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan landasan hukum yang dimiliki. Prinsip tersebut 

antara lain memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 

demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (kpu-

surakartakota.go.id).  

Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi tersebut, maka partisipasi aktif 

masyarakat sebagai pemegang tinggi kedaulatan negara sangat diperlukan. Oleh 

karena itu, KPU Kota Surakarta perlu mendorong terciptanya kesadaran politik 

masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Kesadaran politik adalah 

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2010:184). 

Salah satu upaya mendorong terciptanya kesadaran politik masyarakat pemilih 

adalah melalui kegiatan komunikasi dengan cara memberikan informasi terkait 

dengan kegiatan pilkada, sosialisasi kebijakan, serta pendidikan pemilih. Dalam 

KPU Kota Surakarta, fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi yang 

ditujukan kepada publik pemangku kepentingan dilakukan oleh Bagian Teknis 

Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas). Berbeda dengan instansi 

pemerintah dan lembaga negara lainnya, KPU Kota Surakarta menggunakan 

istilah Hupmas, bukan humas. Yang menjadi pembeda adalah kata “partisipasi” 

yang disematkan di antara kata “hubungan” dan “masyarakat”. Hal ini 



3 

 

dikarenakan KPU Kota Surakarta menitikberatkan kerja humas mereka pada 

usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan politik.  

 Kegiatan komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat pemilih tidak bisa 

sepenuhnya dilakukan oleh Hupmas KPU Kota Surakarta. Hal ini mengingat 

adanya keterbatasan yang dimiliki, yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM). 

Dengan jumlah SDM yang hanya empat orang, mustahil dapat menjangkau 

seluruh masyarakat pemilih yang berjumlah 399.915 orang (Solopos, 4 Oktober 

2015). Oleh karena itu, KPU Kota Surakarta terutama Hupmas, membutuhkan 

pihak lain yang berperan sebagai perpanjangan tangan dalam penyebaran 

informasi kepada masyarakat. Pihak lain yang dimaksud itu adalah media massa 

massa lokal yang memiliki posisi sentral karena menyediakan arena dan saluran 

bagi debat politik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal luas masyarakat, 

serta juga berperan dalam menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat 

(Morrisan, dkk., 2010:1). Media massa lokal adalah media yang dikelola, terbit, 

dan beroperasi di daerah. Kantor pusat media tersebut ada di daerah Kota 

Surakarta dan berita-berita yang dimuat sebagian besar adalah berita yang terjadi 

di Kota Surakarta.  

 Melihat pentingnya peran media massa sebagai sarana untuk menjangkau 

masyarakat yang luas, maka Hupmas KPU Kota Surakarta perlu untuk membina 

hubungan baik dengan media massa atau disebut dengan media relations. Pada 

dasarnya, kegiatan media relations ini dimaksudkan untuk menciptakan simbiosis 

mutualisme antara KPU Kota Surakarta dengan pihak media massa. Simbiosis 

mutualisme yang dimaksud yakni adanya hubungan yang memberikan benefit atau 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi media mendapatkan informasi 

yang menarik, dan di sisi lain KPU Kota Surakarta akan tercapai tujuannya dalam 

menyebarkan informasi berharga kepada publik yang luas melalui media massa 

(Wardhani, 2008:7). Dalam pelaksanaannya, kegiatan media relations 

membutuhkan strategi yang direncanakan secara matang. Pemahaman seorang 

humas tentang strategi media relations sangat penting karena akan menentukan 

keberhasilannya dalam rangka menjangkau perhatian khalayak (Darmastuti, 

2012:154). Strategi tersebut kemudian dikembangkan menjadi taktik yang akan 
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memandu humas dalam mencapai tujuan media relations serta berguna untuk 

menghindari terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak saat menunaikan 

tugasnya masing-masing.  

 Berdasarkan penjabaran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik penelitian humas pemerintah lembaga negara, khususnya tentang strategi 

humas pemerintah yang berkaitan dengan media relations.  

 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana strategi media relations Hupmas KPU Kota Surakarta dalam menjalin 

hubungan dengan media massa lokal terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kota 

Surakarta tahun 2015? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

bagaimana strategi media relations yang dilakukan Hupmas KPU Kota Surakarta 

dalam menjalin hubungan dengan media massa lokal terkait dengan pelaksanaan 

Pilkada Kota Surakarta tahun 2015.  

 

 

Tinjauan Pustaka  

a. Komunikasi 

Pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang telah banyak memberi 

perhatian pada studi riset komunikasi, Everett M. Rogers mendefinisikan 

komunikasi sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Cangara, 

2010:20). Komunikasi tidak hanya penting untuk dilakukan oleh orang 

perorang saja, tetapi juga penting dilakukan oleh organisasi. Tujuannya adalah 

untuk menciptakan saling pengertian dan hubungan harmonis antara organisasi 

dengan khalayaknya. Dengan adanya saling pengertian tersebut, maka 
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organisasi akan dengan mudah melakukan kegiatannya serta mencapai tujuan-

tujuan yang diharapkan.  

 

 

b. Komunikasi Organisasi 

Proses komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi disebut 

dengan komunikasi organisasi. Dalam kaitannya dengan pemerintahan, 

komunikasi organisasi diartikan sebagai proses menciptakan dan saling 

menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling 

bergantung, baik formal maupun non formal, untuk mengatasi lingkungan yang 

tidak pasti atau selalu berubah dalam rangka mencapa visi, misi, dan tujuan 

instansi pemerintah (Komarudin, 2014:59). Proses komunikasi organisasi 

terjadi dalam dua dimensi, yakni dimensi komunikasi internal dan dimensi 

komunikasi eksternal. Penelitian ini akan berfokus pada kegiatan komunikasi 

organisasi yang dilakukan oleh Hupmas KPU Kota Surakarta kepada salah satu 

khalayak eksternalnya, yaitu media massa lokal. Kegiatan komunikasi tersebut 

termasuk dalam dimensi komunikasi eksternal yang diartikan sebagai semua 

cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak 

yang dijadikan sasaran organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan 

memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara organisasi 

dengan khalayaknya (Ruliana, 2014:91).  

 

 

c. Humas  

Sebagian besar kegiatan komunikasi organisasi ditangani dan dilakukan 

oleh humas karena merupakan pihak yang bertindak sebagai pintu gerbang arus 

informasi internal dan eksternal organisasi. Menurut Frank Jefkins, humas 

adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke 

luar, antara organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2002:10). 

Humas perlu mengenal setiap khalayaknya secara mendalam untuk kemudian 

menyusun strategi yang tepat agar dapat berkomunikasi dengan mereka secara 
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baik. Strategi dalam kehumasan adalah alternatif optimal yang dipilih untuk 

ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas 

(public relations plan) (Ruslan, 2006:134). Cutlip and Center mengemukakan 

empat tahapan strategi untuk mencapai tujuan humas, antara lain (Kasali, 

2005:82):  

1) Mendefinisikan permasalahan (fact finding). Menjawab pertanyaan “what’s 

happening now?” dengan cara mengumpulkan fakta serta memantau serta 

membaca terus opini, sikap, dan perilaku khalayak yang berkepentingan 

dan terpengaruh oleh sikap dan tindakan lembaga.   

2) Perencanaan (planning). Memberikan jawaban atas pertanyaan “What 

should we do and why?” dengan langkah-langkah pemecahan atau 

pencegahan beserta dengan anggaran yang dibutuhkan. Tahap ini juga 

mencakup tentang tujuan, prosedur, dan strategi yang diarahkan untuk 

masing-masing khalayak sasaran. 

3) Implementasi. humas melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Tahap ini memberikan jawaban atas pertanyaan: “How do we 

do it and say it?”. 

4) Evaluasi. Tahap ini akan melibatkan pengukuran atas hasil tindakan di 

masa lalu atau menjawab pertanyaan: “How did we do?”. 

 

 

d. Humas Pemerintah 

Sementara dalam kaitannya dengan pemerintahan, humas atau disebut 

humas pemerintah diartikan sebagai segenap tindakan yang dilakukan oleh 

instansi/organisasi dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat dan membina martabat instansi/organisasi dalam pandangan 

masyarakat guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan 

dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Komarudin, 

2014:48). Humas pemerintah tidak ada unsur komersial walaupun kegiatan 

yang dilakukannya sama dengan humas non pemerintah, yakni kegiatan 

publikasi, promosi, dan periklanan. Kegiatan yang dijalankan humas 

pemerintah lebih berorientasi pada public services atau demi meningkatkan 

pelayanan umum (Ruslan, 2006:341). Publisitas dan periklanan yang dilakukan 

pun bukan untuk mengejar profit melainkan untuk menyadarkan masyarakat 

atau khalayak ramai akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan instansi 

yang bersangkutan (Siswanto, 1985:39).  
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Tujuan dari humas pemerintah menurut Cutlip, Center, & Broom 

(2009:466) antara lain sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas pemerintahan. 

2) Memastikan kerjasama yang aktif dalam program pemerintah. 

3) Mendorong warga untuk mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan. 

4) Sebagai advokat publik, yakni dengan menyampaikan opini publik kepada 

pembuat keputusan, mengelola isu publik, serta meningkatkan aksesibilitas 

publik ke pejabat administrasi.  

5) Mengelola informasi internal. 

6) Memfasilitasi hubungan dengan media. 

7) Mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan pemerintah.  

Tujuan-tujuan tersebut kemudian melahirkan sejumlah tugas pokok 

yang wajib dilaksanakan humas pemerintah yang pada intinya adalah sebagai 

komunikator dalam rangka mencapai tujuan lembaga dengan menciptakan 

hubungan baik dan saling pengertian dengan seluruh khalayaknya sehingga 

tercipta opini positif yang menguntungkan. Oleh karena itu, maka humas 

pemerintah bertanggungjawab dalam hal kelancaran jalannya interaksi dan 

penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui 

kerjasama dengan pihak pers, media cetak, atau elektronik dan hingga 

menggunakan media tradisional lainnya (Ruslan, 2006:343).  

 

 

e. Media Massa Lokal 

Bagi humas pemerintah dan lembaga negara yang berada di tingkat 

kota/kabupaten, media massa lokal lebih memberikan andil yang besar 

ketimbang media massa yang sifatnya regional ataupun nasional. Media massa 

lokal memiliki karakteristik di antaranya (Rachelita & Ispandriarno, 2013:4):  

1) Dikelola oleh organisasi yang berasal dari masyarakat setempat. 

2) Mengacu dan menyesuaikan diri pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

setempat. 

3) Lebih dominan menyajikan berita-berita yang berada di wilayahnya (lokal). 

4) Khalayaknya kurang bervariasi secara struktur dan strata sosial karena berada 

di wilayah yang terbilang sempit dan sama.  
 

Media massa lokal memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran, 

mengubah sikap, pendapat dan perilaku, mendorong tindakan, serta 

merumuskan tentang cara memandang dunia (Iriantara, 2011:12). Potensi-
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potensi itu menjadi penting bagi kegiatan humas karena seringkali humas 

memanfaatkan kehadiran media massa untuk menjangkau dan berkomunikasi 

dengan publiknya. Oleh karena itu, baik humas non pemerintah maupun humas 

pemerintah perlu menjalin hubungan baik dengan media massa melalui 

kegiatan media relations.  

 

 

f. Media Relations  

Menurut Yosal Iriantara, media relations merupakan bagian dari PR 

eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik (-publik-

nya) untuk mencapai tujuan organisasi (2011:32). Kegiatan media relations ini 

memiliki tujuan untuk (Iriantara, 2011:190): 

1) Meningkatkan kesadaran khalayak. 

2) Mengubah sikap masyarakat, yang tadinya anti menjadi netral dan dari netral 

menjadi mendukung terhadap tindakan yang dilakukan organisasi. 

3) Mendorong kebijakan yang dilakukan organisasi.  

Dalam rangka mencapai tujuan media relations, humas dituntut untuk 

melakukan pendekatan secara fungsional dan personal kepada media massa. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya pertentangan antara fungsi 

humas dan fungsi wartawan media massa yang acapkali menimbulkan 

prasangka buruk antara masing-masing pihak. Model pendekatan ini disebut 

sebagai model hubungan humas dan wartawan harmonious mutualisme 

relationship. Kata “harmonious” berasal dari kata “harmony” yang berarti 

keselarasan hubungan antara humas dengan wartawan. Sementara kata 

“mutualisme” menunjukkan bahwa antara humas dan wartawan mempunyai 

hubungan yang saling menguntungkan di mana terjadi proses saling 

mempercayai dan saling membantu. Hubungan ini adalah hubungan yang 

informal atau pertemanan, bahkan dapat disebut sebagai hubungan 

persahabatan karena sudah tidak ada jarak antara humas dengan pekerja media 

(Darmastuti, 2012:167).   
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Selain melakukan pendekatan fungsional dan personal, humas juga 

perlu memikirkan strategi dalam berhubungan dengan wartawan. Strategi 

merupakan kemampuan pikiran untuk membawa sumber daya yang tersedia 

dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan 

efisien (Cangara, 2013:61). Strategi media relations mencakup kebijakan dan 

taktik yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan media relations 

yang mengacu pada tujuan organisasi (Iriantara, 2011:90).  

Terakhir, untuk mengetahui apakah kegiatan media relations yang 

dilakukan organisasi berjalan optimal, maka diperlukan evaluasi. Evaluasi 

kegiatan media relations dapat dilakukan dengan cara (Wardhani, 2008:140): 

1) Menghitung media yang mempublikasi. 

2) Melihat posisi letak halaman. 

3) Melihat luas kolom atau durasi siaran publikasi. 

4) Metode analisis isi untuk mengetahui kecenderungan opini publik atas 

informasi, mengetahui kecenderungan isu, serta mengetahui posisi organisasi 

di mata publik.  

 

 

Metodologi Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Peneliti akan mengungkapkan dan mendeskripsikan secara 

kualitatif mengenai fakta, data, atau objek material yang berkaitan dengan strategi 

media relations yang dilakukan Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota 

Surakarta dalam menjalin hubungan dengan media massa lokal terkait dengan 

pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta tahun 2015. Penelitian akan dilakukan 

dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilengkapi dengan 

rekaman dokumentasi serta bukti-bukti fisik lainnya untuk mendukung data. 

Selain itu, peneliti juga mempergunakan teknik pengumpulan data berupa 

observasi, studi pustaka, dan studi dokumen untuk memperkaya pembahasan. 

Adapun pihak yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Teknis 

Pemilu dan Hupmas, Komisioner KPU Kota Surakarta, serta wartawan media 

massa lokal. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling 

purposif (purposive sampling) dengan menyeleksi orang-orang atas dasar kriteria-

kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset (Kriyantono, 
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2014:158). Setelah melakukan purposive sampling, maka peneliti menetapkan 

tujuh orang yang dijadikan sebagai informan penelitian:   

1. Setyo Budiarto, S.Sos. selaku Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas. 

2. Rasmelia Ardhy Kusumwaty, A.Md. selaku pelaksana Bagian Teknis Pemilu 

dan Hupmas. 

3. Agus Sulistyo, S.E., M.M. selaku Ketua KPU Kota Surakarta merangkap 

Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Antar 

Lembaga.  

4. Chrisna Chanis Cara selaku wartawan Solopos bidang politik. 

5. Safrudin selaku wartawan TATV bidang politik. 

6. Daryono selaku wartawan Timlo Net bidang politik. 

7. Ninik Widaningsih selaku wartawan RRI Kota Surakarta bidang politik.  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data Miles 

and Hubermen (model analisis interaktif) yang terdiri dari tiga bagian, yaitu 

redukasi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Bagian 

kedua adalah penyajian data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa gambaran atau deksripsi 

mengenai suatu obyek yang diteliti yang semula masih remang-remang, setelah 

dilakukan penelitian menjadi gambaran yang jelas.  

 

Sajian dan Analisis Data 

1. Strategi Media Relations Hupmas KPU Kota Surakarta 

a. Mendefinisikan Permasalahan (Fact Finding) 

Hupmas KPU Kota Surakarta menyadari bahwa dalam pelaksanaan 

Pilkada Kota Surakarta tahun 2015, pihaknya berkewajiban untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara mendorong terciptanya 

kesadaran politik melalui kegiatan komunikasi. Untuk memformulasikan 

sebuah kegiatan komunikasi yang tepat guna dan tepat sasaran, Hupmas 

perlu mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan 

masalah struktural (structural) dan isu terhangat (current affairs). Caranya 
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adalah dengan melakukan beberapa teknik peramalan situasi, di antaranya 

menganalisis posisi lembaga dengan menggunakan teknik SWOT, 

menganalisis media massa, serta melakukan wawancara. Dari situ, Hupmas 

akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.  

Salah satu kekurangan yang dimiliki KPU Kota Surakarta, terutama 

Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, adalah keterbatasan jumlah SDM. 

Dengan jumlah SDM yang hanya empat orang, mustahil Hupmas dapat 

menjangkau masyarakat pemilih yang berjumlah 399.915 orang. 

Keterbatasan inilah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi adanya 

upaya menjalin hubungan dengan pihak media massa lokal. Menurut Ketua 

KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo, media massa merupakan mitra kerja 

yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan lembaga, terutama 

berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 

tahun 2015. Dengan diposisikan sebaga mitra kerja, berarti kedudukan 

antara lembaga dan media massa adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi 

atau lebih rendah. Selain untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih, 

alasan mengapa KPU Kota Surakarta merasa perlu untuk menjalin 

hubungan baik dengan media massa lokal dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu: (1) keterbukaan informasi publik dan (2) simbiosis mutualisme.  

 

 

b. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan kegiatan media relations di KPU Kota Surakarta 

sepenuhnya dilakukan oleh komisioner, khususnya komisioner yang 

membawahi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Antar 

Lembaga. Perencanaan yang dilakukan masih bersifat umum, artinya hanya 

secara umum merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. 

Belum membahas sampai pada pelaksanaan teknis kegiatan yang 

mendetail. Perencanaan tersebut di antaranya membahas tentang tujuan 

yang hendak dicapai, media massa yang dituju, strategi, taktik, serta 

kebijakan yang diterapkan pada saat pelaksanaan di lapangan. Menjelang 

pelaksanaan kegiatan, yakni kurang lebih satu bulan sebelumnya, 
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komisioner bersama dengan Hupmas merumuskan secara detail mengenai 

kegiatan komunikasi yang akan dilakukan, meliputi: (1) bentuk kegiatan 

media relations, (2) materi kegiatan, (3) ketersediaan SDM, (4) anggaran 

dana, serta (5) media massa yang dituju.  

KPU Kota Surakarta tidak sembarangan dalam melakukan 

pemilihan media massa, khususnya media massa lokal, yang akan dijadikan 

mitra kerja lembaga. Menurut Setyo Budiarto, pemilihan media massa lokal 

tersebut didasarkan pada empat faktor, yakni (1) khalayak sasaran, (2) 

jangkauan media massa, (3) oplah, dan (4) kualitas media massa yang 

bersangkutan. Dari keempat faktor tersebut, khalayak sasaran media massa 

merupakan faktor yang memerlukan perhatian khusus karena perlu 

disesuaikan dengan lima segmen pemilih di antaranya pemilih pemula, 

wanita, kaum difabel, keagamaan, dan kaum marjinal.  

Komisioner juga merumuskan strategi dan taktik sebagai panduan 

kerja dalam menghadapi wartawan. Strategi dan taktik tersebut meliputi (1) 

membuat kegiatan formal dan informal, (2) menyiapkan data pendukung, 

(3) menyiapkan narasumber yang kredibel, (4) memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi, (5) bersikap terbuka, dan (6) menyiapkan 

fasilitas untuk wartawan. KPU Kota Surakarta pun menetapkan sejumlah 

kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan media relations 

yang di antaranya adalah kebijakan apabila terjadi kesalahan informasi dan 

amplop wartawan. Agus Sulistyo mengaku bahwa lembaga yang 

dipimpinnya tidak pernah memberikan amplop kepada wartawan untuk 

tujuan apapun. Hal ini dilakukan karena KPU Kota Surakarta sangat 

menghormati kode etik jurnalistik dan memang lembaga tidak memiliki 

anggaran untuk hal tersebut.   

 

 

c. Implementasi 

Secara umum, konsep dari kegiatan media relations KPU Kota 

Surakarta adalah pengelolaan hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan antara lembaga dengan pihak media massa melalui 
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hubungan yang sifatnya formal dan juga informal. Dalam pelaksanaan 

kegiatan media relations, Hupmas bertindak sebagai pelaksana teknis yang 

bertanggungjawab untuk mengerjakan seluruh kegiatan media relations 

sesuai dengan perencanaan dan instruksi yang diberikan oleh komisioner 

selaku pimpinan tertinggi lembaga.  

Dari fakta ini dapat diketahui bahwa Bagian Teknis Pemilu dan 

Hupmas menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi (communication 

technician). Menurut Dozier & Broom (1995), peran tersebut menjadikan 

humas bertindak sebagai penyedia layanan teknis komunikasi untuk 

organisasi (Ruslan, 2006:21). Humas merupakan pintu gerbang arus 

informasi bagi lembaga yang menjembatani proses komunikasi khalayak 

internal dan eksternal dengan pimpinan lembaga. Mereka tidak terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan lembaga, melainkan lebih terfokus 

pada proses implementasi dan evaluasi kegiatan (Gregory, 2001:14). Selain 

itu, untuk menunjukkan peran humas sebagai teknisi komunikasi dapat 

dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh Broom berikut ini 

(Putri, 2012:21): 

1) Menangani aspek-aspek teknis. 

2) Memproduksi brosur dan pamflet. 

3) Melakukan aktivitas fotografi dan desian grafis. 

4) Memelihara kontak dengan media dan mengirimkan press release.  

5) Menggunakan media yang dimiliki secara efektif.  

6) Menulis materi-materi PR. 

7) Mengedit/menulis kembali untuk pengecekkan tata bahasa. 

Namun, indikator peran humas sebagai teknisi komunikasi tersebut 

belum sepenuhnya sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hupmas tidak 

bertanggungjawab dalam hal penulisan materi-materi PR dan editing untuk 

pengecekkan tata bahasa. Keduanya dilakukan oleh komisioner, khususnya 

Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo. Hal ini mengingat materi-

materi PR, seperti misalnya press release, yang dikeluarkan oleh KPU Kota 

Surakarta itu menyangkut soal kebijakan lembaga dan pihak yang 

berwenang untuk menyebarluaskan kebijakan tersebut adalah komisioner. 

Pun halnya dengan pengecekkan tata bahasa. Agus Sulistyo sendiri yang 
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menangani hal tersebut untuk mencegah adanya kesalahan pemilihan diksi 

dan typo yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan persepsi pada 

masyarakat. Jadi, dalam kaitannya dengan materi-materi PR ini, Hupmas 

hanya bertanggungjawab dalam hal penyebarluasan press release yang 

biasanya diserahkan langsung kepada wartawan pada saat konferensi pers. 

Adapun bentuk kegiatan media relations yang dilaksanakan 

Hupmas KPU Kota Surakarta terbagi menjadi dua jenis, yakni formal dan 

informal. Kegiatan media relations formal antara lain (1) konferensi pers, 

(2) press release, (3) kunjungan ke media massa lokal, dan (4) wawancara 

pers. Sementara bentuk kegiatan informalnya adalah jamuan makan dan 

interaksi melalui media sosial. Untuk mempererat hubungan dengan media 

massa lokal, KPU Kota Surakarta juga menjalin kerjasama dalam bentuk 

(1) publikasi tahapan pilkada, (2) talkshow, (3) debat pasangan calon 

walikota dan wakil walikota tahun 2015, dan (4) iklan. 

Dalam melaksanakan kegiatan media relations, baik komisioner 

maupun Hupmas KPU Kota Surakarta seringkali menemui sejumlah 

hambatan yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan media relations. 

Menurut pernyataan Agus Sulistyo, hambatan yang sering dialami ketika 

berhubungan dengan wartawan biasanya terkait dengan perbedaan cara 

pandang pemilihan diksi dalam penulisan berita. Namun, hambatan tersebut 

bisa diatasi berkat adanya hubungan yang baik dengan pihak wartawan dan 

media massa. 

 

 

d. Evaluasi 

Sebenarnya, kesuksesan kegiatan KPU Kota Surakarta tidak hanya 

berpatokan pada jumlah publikasi media yang didapat. Lembaga merasa 

telah berhasil melaksanakan suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut sesuai 

dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan. Namun Setyo 

Budiarto, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas menyatakan bahwa divisi 

yang dipimpinnya itu melakukan evaluasi manakala suatu kegiatan media 

relations selesai dilakukan, terutama untuk kegiatan-kegiatan sejenis yang 
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akan dilaksanakan kembali, misalnya konferensi pers. Untuk mengukur 

keberhasilan kegiatan media relations, Hupmas KPU Kota Surakarta 

membuat beberapa indikator, di antaranya: 

1) Perbandingan antara jumlah media massa yang diundang dengan 

jumlah yang hadir.  

2) Dampak untuk masyarakat, seperti pemahaman informasi dan 

perubahan sikap. 

3) Konten berita, apakah positif atau negatif, apakah sesuai dengan 

informasi yang disampaikan narasumber lembaga. 

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa salah satu cara evaluasi 

yang dilakukan Hupmas KPU Kota Surakarta adalah kliping berita. Setiap 

harinya, Hupmas mengumpulkan berita-berita tentang KPU Kota Surakarta 

yang dimuat di media massa. Berita yang dikliping adalah berita yang 

menyangkut kebijakan KPU Kota Surakarta, kegiatan bimbingan teknis, 

sosialisasi, dan pendidikan pemilih, suara pembaca yang ditujukan untuk 

lembaga, serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kota 

Surakarta. Berikut ini salah satu contoh evaluasi kegiatan media relations 

KPU Kota Surakarta melalui kliping berita yang disajikan dalam bentuk 

persentase:  

No. Bulan 
Konten (%) 

Positif Negatif Netral 

1 September 24,1 58,6 17,3 

2 Oktober 46,2 23,1 30,7 

3 November 16 32 52 

4 Desember 21,3 31,9 46,8 

Tabel 1 Persentase konten berita KPU Kota Surakarta  

pada bulan September – Desember 2015 

Sumber: Kliping Berita Hupmas KPU Kota Surakarta 
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2. Tanggapan Wartawan terhadap Kegiatan Media Relations KPU Kota 

Surakarta 

Para wartawan telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas 

dan tanggung jawab Hupmas serta komisioner sebagai corong informasi KPU 

Kota Surakarta. Chrisna Chanis Cara memandang wajar apabila seorang humas 

lebih memprioritaskan untuk memberikan informasi lembaga yang sifatnya 

positif kepada wartawan. Namun alangkah lebih baik apabila humas dapat 

memberikan informasi yang berimbang dan sesuai dengan fakta di lapangan. 

Mereka juga memberikan penilaian yang baik terhadap kualitas informasi yang 

diberikan KPU Kota Surakarta, misalnya soal materi berita dan data 

pendukung. Namun, untuk press release para wartawan menilai Hupmas belum 

secara maksimal menyediakan informasi dalam bentuk press release. 

Meskipun begitu, Chrisna Chanis Cara mengakui bahwa hal tersebut tidak 

menjadi kendala baginya. Ada atau tidak ada rilis dari lembaga, wartawan tetap 

dapat menulis berita dari hasil liputan yang dilakukannya. Namun wartawan 

Solopos ini tetap memandang pentingnya keberadaan press release sebagai 

informasi awal penulisan berita. Melalui press release wartawan dapat 

mengembangkan tulisannya dan mengkroscek apabila ada informasi yang 

kurang jelas ketika peliputan.  

Dari segi pelayanan informasi, wartawan memberikan tanggapan yang 

positif. Komisioner dan Hupmas KPU Kota Surakarta akan selalu melayani 

permintaan wawancara. Keempat informan yang berasal dari wartawan ini 

mengaku bahwa komisioner memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi. Mereka juga bersikap terbuka terhadap setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh wartawan, baik itu menyangkut hal positif maupun negatif. 

Sehingga wartawan merasa selama berhubungan dengan KPU Kota Surakarta 

mereka belum pernah menemui kendala yang menghambat kerja mereka. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin antara lembaga KPU Kota 

Surakarta dengan wartawan media massa lokal sudah berjalan harmonis dan 

saling membantu satu sama lain. Meskipun wartawan telah memandang positif 

pelayanan serta kinerja komisioner dan Hupmas KPU Kota Surakarta, namun 
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mereka menyampaikan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 

kegiatan media relations kedepannya. Saran tersebut antara lain: 

a. Hendaknya KPU Kota Surakarta menyediakan fasilitas ruangan konferensi 

pers yang lebih memadai.  

b. Fungsi Hupmas KPU Kota Surakarta sebagai pintu gerbang informasi 

hendaknya lebih dimaksimalkan. Diharapkan kedepannya Hupmas dapat 

lebih mematangkan perencanaan kegiatan media relations dan memberikan 

informasi secara intens kepada wartawan tanpa diminta terlebih dahulu. 

c. Kedepannya diharapkan Hupmas KPU Kota Surakarta dapat 

mengakomodir kebutuhan wartawan yang bertujuan untuk 

pengaktualisasian diri serta peningkatan kemampuan wartawan bidang 

politik. 

 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai kegiatan media relations KPU Kota 

Surakarta terkait dengan Pilkada Kota Surakarta tahun 2015, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi media relations Hupmas KPU Kota Surakarta dalam menjalin 

hubungan dengan media massa lokal terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kota 

Surakarta tahun 2015 terbagi menjadi empat, yaitu: 

a. Mendefinisikan permasalahan (fact finding). Hupmas menggali informasi 

tentang kondisi yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah 

struktural (structural) dan isu terhangat (current affairs). Cara yang 

dilakukan di antaranya menganalisis posisi lembaga dengan menggunakan 

teknik SWOT, menganalisis media massa, serta melakukan wawancara. 

Dari situ, Hupmas menemukan kelebihan dan kekurangan yang kemudian 

menjadi dasar dalam melakukan perencanaan kegiatan. 

b. Perencanaan. Perencanaan yang bersifat umum dilakukan oleh komisioner 

yang membahas tentang tujuan yang hendak dicapai, media massa yang 

dituju, strategi, taktik, serta kebijakan yang diterapkan pada saat 

pelaksanaan di lapangan. Sementara perencanaan yang bersifat mendetail 
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dilakukan Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan 

Antar Lembaga bersama dengan Hupmas. Adapun perencanaan secara 

mendetail tersebut meliputi hal-hal berikut ini: (a) bentuk kegiatan media 

relations yang akan dilakukan, (b) materi kegiatan, (c) ketersediaan sumber 

daya manusia, (d) anggaran dana yang diperlukan, serta (e) media massa 

yang dituju/diundang. 

c. Implementasi. Implementasi kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Hupmas 

dengan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Selain itu Hupmas juga berperan dalam memberikan pelayanan terkait hal-

hal teknis kegiatan media relations. Ini berarti Hupmas menjalankan salah 

satu peran humas sebagai teknisi komunikasi. Adapun bentuk kegiatan 

media relations KPU Kota Surakarta terbagi dalam dua jenis, yaitu formal 

dan informal. Selain itu, untuk mempererat hubungan dengan media massa 

lokal, KPU Kota Surakarta juga menjalin kerjasama untuk mendukung 

kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada Kota Surakarta tahun 

2015. Pengimplementasian kegiatan media relations ini masih terdapat 

kekurangan, yaitu Hupmas belum secara maksimal mengembangkan materi 

humas yang ditujukan kepada media massa. Materi humas yang selama ini 

diberikan kepada wartawan hanya sebatas press release yang menurut 

sebagian wartawan masih belum lengkap. 

d. Evaluasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan 

media relations KPU Kota Surakarta adalah dengan melakukan kliping 

berita. Kliping berita tersebut kemudian diberi narasi berupa kesimpulan 

oleh Kepala Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas. Tujuannya untuk 

memudahkan dalam menganalisis hasil kinerja KPU Kota Surakarta dalam 

pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Selain itu Hupmas menetapkan 

beberapa indikator untuk menilai keberhasilan kegiatan media relations 

yang dijalankan, yaitu: (1) perbandingan antara jumlah media massa lokal 

yang diundang dengan jumlah yang hadir, (2) dampak kepada masyarakat, 

seperti pemahaman informasi dan perubahan sikap, dan (3) Konten berita, 
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apakah positif atau negatif, dan apakah sesuai dengan informasi yang 

disampaikan narasumber lembaga. 

2. Kegiatan media relations yang dijalankan KPU Kota Surakarta telah 

mendapatkan tanggapan yang positif dari para wartawan. Tanggapan positif 

tersebut berkaitan dengan kemudahan dan keterbukaan mengakses informasi. 

Namun, wartawan juga memberikan kritikan terhadap peran Hupmas yang 

cenderung pasif dalam memberikan informasi mengenai perkembangan 

pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta tahun 2015. Wartawan pun mengkritik 

kualitas informasi yang diberikan yakni berkaitan dengan ketersediaan press 

release yang terbilang jarang. Selain itu, wartawan juga mengharapkan adanya 

kegiatan yang dapat mengakomodir kebutuhan yang bertujuan untuk 

pengakutalisasian diri mereka. 

 

 

Saran 

Saran yang diberikan peneliti untuk kemajuan kegiatan media relations 

KPU Kota Surakarta kedepannya antara lain sebagai berikut: 

1. Strategi KPU Kota Surakarta dalam menarik perhatian media massa lokal 

sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi. Namun, Hupmas KPU Kota Surakarta 

perlu membuat dan menjalankan strategi serta taktik yang berkaitan dengan 

penyediaan press release, latar belakang suatu peristiwa, serta data pendukung 

penting yang berkaitan dengan peliputan. Pembuatan press release sebaiknya 

mengacu pada rumus tujuh unsur pembuatan press release yang dikemukakan 

oleh Frank Jefkins. Hupmas KPU Kota Surakarta seyogyanya dapat 

memaksimalkan fungsinya sebagai pintu gerbang arus informasi pihak 

eskternal dengan terus-menerus mengembangkan materi humas yang ditujukan 

kepada media massa. Hupmas seharusnya lebih intens menyampaikan 

informasi setiap tahapan pemilu sehingga wartawan tidak harus mencari-cari 

sendiri. 

2. Kedepannya, diharapkan KPU Kota Surakarta dapat memberikan kegiatan 

yang dapat mengakomodir kebutuhan yang bertujuan untuk pengakutalisasian 

diri wartawan. 
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