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Suatu Lembaga atau instansi baik Pemerintahan atau non Pemerintahan sangatlah 
membutuhkan peran media bagi kelancaran operasional lembaga atau instansi tersebut. 
Begitu pula pihak media juga selalu membutuhkan berita – berita yang terkait dengan 
lembaga atau instansi yang bersangkutan. Secara tidak langsung kedua pihak tersebut 
memiliki keterkaitan secara emosional yang mengharuskan keduanya untuk bekerjasama. Hal 
tersebut terjadi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dimana 
Humasnya dituntut untuk dapat menjalin hubungan atau kerjasama dengan media, tetapi pada 
kenyataannya dengan adanya Kebijakan yang ada di Kantor Wilayah Departemen Hukum 
dan HAM Jawa Tengah menjadikan pihak media merasa kesulitan dalam menjalankan 
aktifitasnya di Instansi ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Aktivitas yang dilakukan Humas Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalin hubungan atau 
kerjasama dengan media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitataif. Sedangkan teori – teori yang digunakan adalah teori tentang kebijakan dan media 
relations, yang mengatakan bahwa Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang 
menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 
cara bertindak dan media relations Merupakan alat, pendukung atau media kerjasama untuk 
kepentingan proses publikasi atau publisitas berbagai kegiatan, program kerja atau untuk 
kelancaran aktifitas komunikasi Humas dengan publiknya. Sedangkan yang menjadi sumber 
informasi langsung adalah Pejabat Eselon II Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM 
Jawa Tengah, Kadivmin Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, 
Kasubag Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Staff 
Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Humas Kanwil Departemen Hukum dan 
HAM Jawa Tengah belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena 
terkendala oleh “Eselonisasi” dimana humas harus mendapatkan persetujuan dari atasan 
dalam menentukan Kebijakan dan tidak bisa memberikan statement di media, tetapi Humas 
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah juga memberikan fasilitas 
kepada media atau wartawan yang akan mencari berita. Dalam menjalin hubungan atau 
kerjasama dengan media Humas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa 
Tengah melakukan kegiatan – kegiatan pers relations seperti, Konferensi Pers, Pers Tour, 
Press release, dan special event untuk lebih dapat memberikan ruang gerak yang lebih 
kepada media dan dalam rangka mempererat hubungan kerjasama dengan media. 

Setelah menemukan fakta – fakta dalam penelitian ini diharapkan Humas Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat lebih aktif dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya yaitu menjalin hubungan atau kerjasama dengan media walaupun 
terkendala “Eselonisasi” dan lebih inovatif dalam mengadakan kegiatan – kegiatan pers 
relations agar dapat berkembang dan lebih baik lagi di masa mendatang. 
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