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Humas mempunyai peran besar secara fungsional dan operasional dalam 
upaya untuk mengkomunikasikan informasi/mempublikasikan kebijakan program 
pemerintah kepada publik internal maupun eksternal tentang kebijakan-kebijakan 
yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk hal itu humas sangat penting 
menjalin hubungan baik dengan media. 

Media dapat menyebar luaskan informasi semua kegiatan dan aktivitas yang 
dilakukan oleh Sekretaiat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Kota Tegal 
menyangkut kebijakan, informasi-informasi atau peraturan pemerintah untuk 
diketahui oleh masyarakat. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
peran kantor sekertariat daerah bagian humas dan protokol kota tegal dalam menjalin 
hubungan baik dengan media.sebagai mitra kerja humas dalam penyebaran informasi 
secara luas kepada masyarakat,untuk hal ini humas harus .senantiasa menjaga 
hubungan baik dengan media. 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan 
mengunakan data deskriktif yang didapat dari hasil yang muncul dalam keterangan 
narasumber dari kantor sekretariat daerah bagian humas dan protokol kota tegal serta 
media dalam upaya menciptakan serta menjalin hubungan baik (Press/media 
Relation). 

Hubungan pers (press relations/ media relations) adalah upaya-upaya untuk 
mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 
humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dan 
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. ( M. Linggar Anggoro, 2000: 152). 

Untuk mencapai hubungan pers yang baik antara kantor sekretariat daerah 
bagian humas dan protokol kota tegal dan pers perlu dilakukan suatu partisipasi yang 
aktif dan berkisinambungan,peran humas dapat dilihat dari berbagai kegiatan, 
diantaranya wawancara pers, kantor sekretariat daerah bagian humas dan protokol 
kota tegal selalu bersedia memberikan informasi kepada wartawan, jawaban dari 
humas bersifat normatif sesuai dengan kewenangan humas. Seperti yang dikutip dari 
hasil wawancara dengan bapak Yono Daryono sebagai Kasubbag Kantor Bagian 
Humas dan Protokol Kota Tegal. 

 Kantor Bagian Humas dan Protokol Kota Tegal sangat menjalin kedekatan 
dengan media/wartwan sehingga terbina hubungan baik dengan media.Hubungan 
Kantor Bagian Humas dan Protokol Kota Tegal sudah relatif baek tetapi ada yang 
perlu dibenahi dalam menjalin hubungan baik dengan media, kantor Bagian Humas 
dan Protokol Kota Tegal harus lebih komunikatif dalam penyampaian informasi 
dengan media.karena jika pihak humas lebih komunikatif maka informasi yang akan 
diterima oleh masyarakat akan lebih akan lebih baik. 

Untuk kedepanya diharapkan hubungan anatara Kantor Bagian Humas dan 
Protokol Kota Tegal harus terjalin lebih baik,karena informasi mengenai kebijakan, 
kegiatan pemerintah Kota Tegal harus tetap disajikan kepada masyarakat demi 
kepentingan masyarakat secara luas 
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