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MOTTO 

 

Manusia adalah makhluk yang rentan terhadap apapun walau dia merupakan salah 

satu makhluk yang kuat dalam rantai makanan. Kuatnya manusia dikarenakan dia 

bisa di bentuk untuk bertahan hidup dan berjuang dalam hidupnya. Dengan begitu 

manusia akan terus berkembang walau Dunia akan berubah – ubah. Berjuang keras 

dalam hidup tanpa terlena dengan segala keindahan yang ada.  

“Keraslah Pada Dirimu Sendiri , Maka Dunia Akan Lembut Padamu” 

Kehidupan bisa di ubah asalkan dengan niat yang ada. Seorang manusia akan hilang 

apabila tidak memiliki tujuan hidup. Dalam hidup ini sleayaknya kita berjuang 

dalam meraih tujuan hidup kita. 

“ Hidup adalah Perjuangan Tanpa Henti , Hingga Akhir Khayat” 
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ABSTRAK 

Judul Tugas Akhir  : Penggunaan Media Sosial Oleh Humas Polres 

Semarang Dalam Sosialisasi Program Operasi 

Simpatik Candi Tahun 2017 Wilayah Hukum Polres 

Semarang 

  

Pergerakan Public Relations dalam intitusi kepolisian di Polisi Resort 

(POLRES) Semarang yang dilakukan oleh subbag Humas Polres Semarang 

memiliki peran penting untuk penyebaran informasi salah satunya melalui media 

sosial atau sosial media diantaranya Facebook, twitter, dan instagram, karena bisa 

digunakan untuk edukasi publik tentang tugas dan fungsi kepolisian. Konsep yang 

digunakan adalah Cyber PR atau E-PR menurut Onggo dan Media Online menurut 

Everett M. Roger dalam Cangara. Metode yang dilakukan adalah deskriptif 

kualitatif dan Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Penggunaan Media 

Sosial oleh Humas Polres Semarang dalam sosialisasi program operasi simpatik 

candi tahun 2017 wilayah hukum polres semarang. 

Dalam penggunaan media sosial sebagai fungsi sosialisasi saya melihat dari 

jenis media sosial yang digunakan yaitu facebook, twitter,dan instagram dari media 

tersebut kinerja yang dilakukan oleh subbag Humas Polres Semarang antara lain 

Strategi penyebaran materi informasi dalam menyampaikan publikasi ke 

masyarakat, Penggunaan media sosial meliputi cara menulis, cara update informasi 

dan cara memilih gambar yang relevan, evaluasi media sosial serta respon 

masyarakat mengenai Polres Semarang. Media sosial seperti facebook, instagram, 

twitter, digunakan sebagai media publikasi mengenai kegiatan internal maupun 

eksternal kepolisian . 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan Media Sosial 

oleh Humas Polres Semarang dalam sosialisasi program operasi simpatik candi 

tahun 2017 wilayah hukum polres semarang untuk menyampaikan informasi, alat 

penyebar informasi, dan pembentukan opini publik belum maksimal . hal ini dapat 

ditinjau dari Informasi yang kurang lengkap dan tersebar luas, hanya yang di 

lapangan pada saat pemebritahuan saja yang tahu bahwa kegiatan operasi simpatik 

candi tahun 2017 terlaksana tidak dengan masyarakat yang ingin mengetahui lebih 

lengkap informasinya melalui media sosial yang di gunakan khalayak umum dan 

terhubungun oleh akun media sosial humas polres semarang. Hal ini perlu di 

perhatikan oleh sub bag humas polres semarang karena ini dapat menjadi salah satu 

kurangnya rasa yakin dari masyarakat terhadap polres semarang.  

 

 

Kata Kunci : Media Sosial Humas Polres Semarang, Cyber Public Relations dan 

Operasi Simpatik Candi Tahun 2017. 
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ABSTRACT 

Final Project Title :  The Use of Social Media By Humas Polres Semarang In 

Socialization of Sympathetic Candi Operation Program in 

2017 of Polres Semarang Law District 

 

The movement of the Public Relations in the institution of the police at Police 

Resort (POLRES) Semarang conducted by subbag Publicist Polres Semarang has an 

important role for information dissemination among them through social media or social 

media including Facebook, twitter, and instagram, because it can be used for public 

education about the duties and functions of the police.The concept used is Cyber E-PR 

or PR according to Onggo and Online Media, according to Everett M.Roger in Cangara. 

the method does is qualitative and descriptive research was carried out to describe the 

use of Social Media by Publicist Polres Semarang in the socialization of the program 

operation sympathetic Temple years 2017 polres jurisdiction Semarang. 

In the use of social media as a function of the kind of socializing I see social 

media being used IE facebook, twitter, and the performance of the media instagram 

conducted by subbag Publicist Polres Semarang among other Strategies deployment in 

presenting the publication information material to the public, the use of social media to 

include how to write, how to update information and how to choose relevant images, 

social media as well as the evaluation of the response of the community regarding the 

Polres of Semarang.Social media like facebook, twitter, instagram, used as a medium of 

publication about the internal and external activities of the police. 

From the results of this research can be aware that the use of Social Media by 

Publicist Polres Semarang in the socialization of the program operation sympathetic 

Temple years 2017 jurisdictions polres semarang to deliver information, tools, and 

information workers the formation of public opinion have not been fullest.It can be 

reviewed from a complete lack of Information and widespread, only that on the field by 

the time the pemebritahuan only knows that the activities of the year 2017 Temple 

sympathetic surgery were carried out not by people who want to know more 

information through social media that are in use and the public terhubungun by social 

media public relations account polres semarang.This needs to be on notice by sub bag 

publicist polres semarang because this can be one of lack of confidence from the public 

against polres semarang. 

 

 

 

 

Keywords: Social media Humas Polres Semarang, Cyber Public Relations and 

Sympathetic Operating Temple of the year 2017 
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KATA PENGANTAR 

Dalam  penelitian ini, penulis mempelajari melalui penelitian dengan 

metode deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian yaitu Polres semarang yang di 

khusus kan pada Sub Bagian humas Polres Semarang dalam penggunaan media 

sosial dalam sosialisasi program operasi simpatik candi pada tahun 2017 dan 

akhirnya mengetahui bagaimana penggunaan media sosial yang digunakan oleh 

Sub Bagian Humas Polres Semarang  sebagai media  sosialisasi program yang 

effektif untuk publikasi untuk menyebarkan informasi mengenai berita yang 

berhubungan dengan Polres Semarang. Sub Bagian Humas Polres Semarang 

sebagai instansi pemerintahan yang melayani masyarakat melalui kegiatan – 

kegiatannya, melalui mengelola dan melakukan kegiatan komunikasi Public 

Relations menggunakan media sosial untuk memberikan informasi ke masyarakat 

baik internal maupun eksternal khususnya masyarakat Wilayah Kabupaten 

Semarang. 

Penelitian dengan judul Penggunaan Media Sosial Oleh Humas Polres 

Semarang Dalam Sosialisasi Program Operasi Simpatik Candi Tahun 2017 

Wilayah Hukum Polres Semarang dapat terselesaikan dengan baik dan dengan 

segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-

pihak yang turut membantu dalam proses penelitian. 

Didalam penelitian penulis mempelajari dari media sosial apa saja yang 

digunakan oleh humas polres semarang dalam menginformasikan kegiatan operasi 

simpatik candi tahun 2017, dan terdapat beberapa kekurangan yang menimbulkan 

dampak sedikitnya yang mengetahui postingan tersebut. Beberapa media sosial 

yang digunakan adalah facebook,twitter dan instagram. Yang dimana dalam 

facebook tidak terdapat postingan mengenai program operasi simpatik candi 2017, 

didalam twitter terdapat postingan tersebut akan tetapi tidak tersebar secara 

maksimal serta didalam instagram juga terdapat postingan mengenai opersi 

simpatik candi tahun 2017.  

 Penulis menyadari karena keterbatasan ilmu dan waktu masih banyak 

kelemahan dalam penulisan laporan ini. Akan tetapi berkat usaha dan dukungan 
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banyak pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Akhir kata, 

penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi penulis sendiri maupun siapa 

saja yang membacanya. Semoga segala doa dan dukungan yang tulus dari semua 

pihak yang telah membantu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Segala puja dan puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul Penggunaan Media Sosial Oleh Humas Polres Semarang Dalam 

Sosialisasi Program Operasi Simpatik Candi Tahun 2017 Wilayah Hukum Polres 

Semarang ini dengan baik. Tujuan dari dibuatnya Tugas Akhir ini adalah sebagai 

salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga Hubungan Masyarakat Universitas 

Diponegoro. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik sehingga dapat dipahami 

dan dimengerti oleh pembaca.  

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar – besarnya atas segala bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan dorongan 

yang telah diberikan yaitu kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

menyusun Tugas Akhir dan juga dalam menyelesaikannya. Atas rahmat dan 

hidayahnya sehingga peneliti dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi 

kedepannya. 

 

2. Dr Turnomo Rahardjo M.Si , selaku dosen wali yang telah membimbing 

dan mengarahkan saya selama perkuliahan dan masa studi. 

 

3. Dr Adi Nugroho M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing peneliti dengan penuh ketelitian, kesabaran dan 

perhatian sehingga memberikan ilmu yang bermanfaat serta peneliti dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 



xiii 
 

4. Drs . Joyo NS Gono M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktunya untuk menguji saya. 

 

 

5. Agus Naryoso, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi DIII Hubungan 

Masyarakat dan Pembimbing Tugas Akhir. Saya ucapkan banyak 

terimakasih. 

 

6. AKP Teguh Susilohadi selaku Kepala bagian Hubungan masyarakat Polres 

Semarang dan seluruh Staff Humas Polres Semarang, yang telah membantu 

membimbing penulis sampai selesai. 

 

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Hubungan Masyarakat yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini sehingga bisa bermanfaat 

bagi penulis. 

 

8. Teman-teman Jurusan Public Relations yang selalu menghiburku dan telah 

berjuang bersama selama 5 tahun. Penulis mengucapkan selamat berjuang 

menjalani hidup yang sebenarnya yaitu dunia kerja dan terimakasih buat 

semua kenangan kita bersama. 

 

Masih banyak kekurangan yang penulis lakukan Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi Keilmuan yang akan dating khususnya dalam bidang Public 

Relations. Akhir kata Wasalammualaikum Wr. Wb. 

 Semarang, 27 Januari 2018 

                  Penulis 

 

 

     Aditya Fajar Kurniarahman 



xiv 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..............................................................................................i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................ii 

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................iii 

HALAMAN MOTTO...........................................................................................iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................v 

HALAMAN ABSTRAK.....................................................................................viii 

HALAMAN ABSTRACT.....................................................................................ix 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................x 

UCAPAN TERIMAKASIH................................................................................xii 

DAFTAR ISI........................................................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang.......................................................................................1 

1.2 Rumusan Masalah..................................................................................7 

1.3 Tujuan Penelitian...................................................................................7 

1.4 Manfaat Penelitian.................................................................................8 

1.4.1 Manfaat Teoretis..................................................................8 

1.4.2 Manfaat Praktis....................................................................8 

1.5 Kerangka Teori......................................................................................8 

1.6 Operasionalisasi Konsep......................................................................11 

1.7 Metode Penelitian................................................................................12 

1.7.1 Tipe Penelitian...................................................................12 

1.7.2 Jenis Data dan Sumber Data..............................................12 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data................................................13 

1.7.4 Analisa Data......................................................................14 



xv 
 

BAB II GAMBARAN UMUM HUMAS POLRES SEMARANG 

 2.1  Arti Lambang Humas.........................................................................15 

 2.2 Tugas dan Wewenang Humas Polres Semarang.................................18 

 2.3 Rincian Tugas Humas Polres..............................................................19 

 2.4 Madia Sosial Yang Digunakan...........................................................23 

BAB III TEMUAN PENELITIAN 

 3.1 Media Sosial Untuk Publikasi Program Humas Polres Semarang.....29 

  3.1.1 Media Sosial.........................................................................29 

 3.2 Metode Penyusunan Materi Informasi................................................36 

 3.3 Pengelolaan Media Online..................................................................38 

  3.3.1 Cara Menulis........................................................................38 

  3.3.2 Cara Update Informasi.........................................................39 

  3.3.3 Cara Memilih Gambar Yang Relevan..................................41 

3.4 Mengenai Operasi Simpatik Candi Tahun 2017.................................42 

 3.5 Evaluasi...............................................................................................43 

  3.5.1 Evaluasi Media Sosial..........................................................43 

  3.5.2 Respon Masyarakat Terhadap Media Sosial........................49 

BAB IV ANALISIS HASIL TEMUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL  

 4.1 Media Online Untuk Publikasi Program Humas Polres Semarang.....55 

  4.1.1 Media Online........................................................................55 

 4.2 Strategi Penyusunan Materi Informasi ...............................................56 

 4.3 Pengelolaan Media Online..................................................................56 



xvi 
 

  4.3.1 Cara Menulis........................................................................57 

  4.3.2 Cara Update Informasi.........................................................60 

  4.3.3 Cara Memilih Gambar Yang Relevan..................................61 

 4.4 Mengenai Operasi Simpatik Candi Tahun 2017.................................61 

 4.5 Evaluasi...............................................................................................64 

  4.5.1 Evaluasi Media Sosial..........................................................64 

  4.5.2 Respon Masyarakat Terhadap Media Online.......................74 

BAB V PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan.........................................................................................78 

 5.2 Saran....................................................................................................80 

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................81 

LAMPIRAN.........................................................................................................82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


