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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Public Relations atau lebih sering dikenal sebagai Humas harus 

memenuhi kewajibannya untuk dapat menciptakan identitas perusahaan guna 

membangun citra positif, mempertahankan reputasi, melakukan komunikasi yang 

baik dan bermanfaat antara perusahaan dengan publik melalui serangkaian 

program kegiatan. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan penting seorang 

humas dalam menjaga kelangsungan perusahaan untuk menjembatani 

perusahaan dengan stakeholder internal maupun eksternal serta memperoleh 

pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. 

Cutlip-Center-Broom (dalam Morissan, 2006:7) mendefinisikan “Humas 

sebagai usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang 

baik serta tindakan yang bertanggungjawab, didasarkan atas komunikasi dua arah 

yang saling memuaskan.” Peranan seorang humas sangatlah penting dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu secara internal maupun eksternal guna 

mencapai suatu target tertentu dalam sebuah instansi seperti salah satunya dalam 

instansi pemerintahan. 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang 

bergerak dibidang hukum. Kejaksaan Tinggi atau sering disebut Kejati berada di 

Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. 

Tugas Kejaksaan Tinggi adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi 
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Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa 

serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kemudian pembagian 

kerja didalamnya meliputi : Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan 

Tinggi, Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang 

Pidana Khusus, Bidang Perdata dan TUN, Bidang Pengawasan, Bagian Tata 

Usaha, dan Koordinator.  

Bagian Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat yang berada 

dibawah Bidang Intelijen ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas 

kehumasan. Tugas yang ada pada Bagian Penerangan Hukum dan Hubungan 

Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia 

Nomor : PER-009/A/JA/02/2011. Bagian Intelijen merupakan “mata dan telinga” 

Kejaksaan Tinggi, sehingga berkenaan langsung dengan banyak stakeholder, 

baik dari lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, 

jurnalis, dan lainnya. Salah satu tugas dari bagian Penerangan Hukum dan 

Hubungan Masyarakat adalah memberikan penerangan hukum dan penyuluhan 

hukum kepada masyarakat. 

 Praktisi Humas dituntut untuk selalu tanggap dengan permasalahan yang 

terjadi di masyarakat. Demikian halnya dengan Bidang Penerangan dan Humas 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang tak henti memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. Salah satu tugas dari bagian 

Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah memberikan bantuan 

hukum, penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. 
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Seperti tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, 

peranan hukum didalam masyarakat sangatlah penting. Hidup bermasyarakat 

pasti sering terjadi perbedaan antara pola perilaku yang dikehendaki 

bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hal itu dapat 

menyebabkan suatu masalah berupa kesenjangan sosial. Sehingga pada waktu 

tertentu dapat terjadi ketegangan bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. 

Keadaan tersebut bisa terjadi akibat dari rendahnya tingkat pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat akan hukum, pada akhirnya pelanggaran hukum yang 

tidak sedikit dilakukan masyarakat akan dipandang sebagai suatu hal yang sudah 

biasa terjadi. 

Banyak sekali masyarakat yang tersangkut kasus kriminal yang 

berhubungan dengan pidana maupun perdata. Kendati bukan menjadi pelaku 

kejahatan, permasalahan disekitar yang nampak jelas sekalipun kadang tak 

dihiraukan oleh masyarakat yang ada disekelilingnya. Salah satu alasan hal ini 

bisa terjadi adalah karena minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum. 

Tujuan utama dari memberikan bantuan hukum serta penerangan dan 

penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum 

tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Penerangan dan 

penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan 

khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga 

masyarakat, yaitu petugas hukum (Zainuddin Ali, 2007: 69-50). Untuk itu 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku lembaga tinggi penegak hukum 

mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi 
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kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Agar dapat mewujudkan itu semua 

tentunya perlu terlebih dahulu merubah pola pikir masyarakat untuk lebih 

memahami tujuan dan pentingnya hukum, sehingga diharapkan masyarakat bisa 

mentaati peraturan hukum yang ada. Maka keberadaan Divisi Penerangan 

Hukum dan Humas sangat dibutuhkan dalam melayani masyarakat dalam 

memecahkan masalah hukum serta mensosialisasikan apa yang menjadi tujuan 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang 

tertib dan kondusif.  

Dalam rangka proses penegakan hukum, sebagai upaya pemberdayaan 

kesadaran hukum di masyarakat, dan bentuk transparansi informasi kepada 

masyarakat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menyediakan fasilitas berupa 

Pos Pelayanan Hukum Gratis dan Pelayanan Informasi Publik (PIP). Ruangan 

yang berada di lantai satu gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut 

berfungsi sebagai pusat informasi mengenai proses penegakan hukum yang 

sedang maupun telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagai 

tempat konsultasi hukum secara gratis untuk masyarakat, sehingga masyarakat 

lebih mengerti dan sadar akan hukum. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

memiliki website yang berisikan tentang struktur organisasi, rencana kerja, press 

release, hingga menyediakan kolom untuk melakukan konsultasi hukum. Hukum 

yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. 

Konsultasi Hukum di website Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini gratis atau tidak 

dipungut biaya apapun. Setiap pengunjung dapat melihat atau membaca 
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konsultasi yang sudah ada. Semua pertanyaan, jawaban, nama & alamat email 

yang ditampilkan di situs web konsultasi hukum ini dapat dilihat dan dibaca oleh 

semua pengunjung. Sejak website Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini dibuat yaitu 

pada tahun 2012 hingga saat ini terdapat sepuluh pertanyaan yang masuk dari 

masyarakat. Setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh pihak Kejaksaan pada 

halaman yang sama. Dengan adanya website konsultasi hukum tersebut dapat 

memudahkan masyarakat dalam mencari tahu permasalahan hukum yang sedang 

di hadapi dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

 

Gambar 1.1 Formulir konsultasi hukum pada website Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah 
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Gambar 1.2 Daftar pertanyaan konsultasi hukum website Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah 

 

(Sumber : http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/konsultasi_hukum_list/index.html) 

 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kini melaksankan program kerja dengan 

Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang yang membidik para pendengar setia 

radio untuk mencoba memberikan penyuluhan dan penerangan hukum. 

Mayoritas pendengar radio hampir bisa dipastikan adalah orang-orang yang 

sudah mengenal dan mengerti hukum. Hanya saja tingkat pemahamannya masih 

bervariasi. Kejati Jateng (Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) pertama kali memulai 

program “Jaksa Menyapa” pada awal tahun 2018 lalu melalui surat keputusan 

Jaksa Muda Bidang Intelijen No.R1791D/DS/2/12/2017. Sosialisasi yang 

dilaksanakan kontinu seminggu sekali di hari Rabu ini memberikan penerangan 

hukum terkait pidana umum, pidana khusus, TP4D (Tim Pengawal dan 

Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), tanggap buronan, mengenai 

Pemilu, Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), atau tema bisa disesuaikan 

dengan permasalahan yang sedang trend serta pendengar bisa berkonsultasi. Hal 

http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/konsultasi_hukum_list/index.html
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ini diharapkan bisa mengajak masyarakat lebih meningkatkan kesadaran hukum. 

Diketahui bahwa masih  rendahnya kesadaran tentang pentingnya hukum dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia tak terkecuali Jawa Tengah. 

Berita Online (Kampusnesia.com) Semarang – Kejaksaan Tinggi 

(Kejati) Jateng merealisasikan kerja sama dengan Lembaga Penyiaran 

Publik (LPP) RRI Semarang untuk mewujudkan program acara dialog 

interaktif yang kemas dalam tema Jaksa Menyapa. Penandatanganan nota 

kesepahaman (MOU) kedua pihaknya itu dilaksanakan di Kantor Kejati 

Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, oleh Kajati Jateng Sadiman dan Kepala 

LPP RRI Semarang I Made Ardika, Kamis (18/1). Kepala Kejati Jateng 

Sadiman mengatakan dengan progam dialog yang diluncurkan itu, 

diharapkan masyarakat dapat proaktif menanyakan permasalahan hukum, 

bahkan  melalui dialog interaktif, masyarakat juga bisa mengadukan jaksa 

tercela. 

“Justru, melalui dialog interaktif ini akan semakin trasparan dan 

terbuka. Kalau masyarakat mengetahui ada Jaksa tercela, saat dialog bisa 

disampaikan,” ujarnya selepas acara tersebut. Dengan program dialog Jaksa 

menyapa ini, lanjutnya, juga untuk memberikan penerangan hukum dan 

mengetahui problem yang dihadapi masyarakat dan sekaligus untuk 

menyanggah image Jaksa di masyarakat yang seolah arogan, harus dihormati 

dan disanjung. Sadiman didampingi Asisten Bidang Intelijen (Asintel) 

Bambang Haryanto menuturkan melalui dialog itu juga diharapkan 

masyarakat mengerti, Jaksa itu ramah. Tidak seperti ‘ndoro jekso, (tuan 

jaksa), yang harus dihormati dan diagungkan. Menurutnya, antusias program 

Jaksa Menyapa akan disiarakan melalui RRI yang bisa menjangkau 

masyarakat luas, meski di daerah terpencil sekali pun. Program itu sengaja 

tidak di unggah lewat media social, mengingat sebagaimana diketahui 

banyak kabar tidak benar alias hoax tersiar lewat media social (Medsos). 

“Ini berbeda dengan RRI yang 100% dapat dipercaya dan bisa didengar di 

sepenjuru tanah air,” tuturnya. Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang I 

Made Ardika mengatakan dialog interaktif ini merupakan kesempatan baik 

bagi masyarakat yang hendak berkonsultasi masalah hukum. Namun, dia 

menambahkan diharapkan masyarakat dapat menyampaikan infomasi yang 

benar dan fakta atau sesuai kenyataan serta bukan berita hoax. (rs) 

(https://kampusnesia.com/2018/01/18/kejati-realisasikan-kerjasama-progam-

jaksa-menyapa-dengan-lpp-rri/ diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 

13.40 WIB). 

 

Beberapa wilayah Jawa Tengah sendiri masih banyak daerah yang 

belum terjangkau akses informasi baik melalui penyuluhan dari Kejaksaan 

https://kampusnesia.com/2018/01/18/kejati-realisasikan-kerjasama-progam-jaksa-menyapa-dengan-lpp-rri/
https://kampusnesia.com/2018/01/18/kejati-realisasikan-kerjasama-progam-jaksa-menyapa-dengan-lpp-rri/
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langsung seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Pembinaan Masyarakat Taat 

Hukum (BINMATKUM), program sosialisasi penguatan jaringan 

masyarakat anti KKN maupun informasi melalui media sosial karena 

luasnya wilayah dan belum semua terjangkau jaringan internet. Disinilah 

peran radio, khususnya radio lokal. Dengan jangkauan yang lebih luas, 

informasi hukum dapat sampai di telinga masyarakat meskipun tidak ada 

jaringan internet. Hal ini salah satu keunggulan media radio dibandingkan 

dengan media online. Selain itu, radio juga bisa diakses kapan saja dan 

dimana saja. Hal ini karena sudah dipermudah dengan dapat 

mendengarkannya melalui handphone. 

Dikutip dari Survei Nielsen Consumer Media View (Survei Nielsen 

Indonesia 2017) menyebut bahwa penetrasi radio masih menempati urutan 

keempat dibanding jenis media lain. “Televisi masih menjadi media utama 

bagi masyarakat Indonesia, dimana penetrasinya mencapai 96 persen,” 

katanya. Selanjutnya media luar ruang dengan penetrasi 53 persen, internet 

44 persen, dan di posisi keempat media radio 37 persen. Adapun penetrasi 

media koran hanya 7 persen serta majalah dan tabloid 3 persen.  (Sumber: 
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34249-radio-tetap-

eksis-di-era-internet diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 14.00 WIB). 

 

Terlebih lagi program Jaksa Menyapa yang berdurasi 60 menit ini 

terdapat dialog interaktifnya. Dialog interaktif merupakan sebuah 

perbincangan atau percakapan yang dilakukan pada sebuah acara di televisi 

atau radio antara pembawa acara dengan pendengar atau pemirsa melalui 

sambungan telepon maupun sms. Sehingga pendengar diberi kesempatan 

untuk berkonsultasi mengenai hukum dan pelayanan informasi publik secara 

langsung dengan akurat dan anti hoax karena berasal dari narsumber 

terpercaya. Serta dapat meningkatkan minat masyarakat melakukan 

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34249-radio-tetap-eksis-di-era-internet
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34249-radio-tetap-eksis-di-era-internet
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konsultasi hukum karena lebih memudahkan masyarakat dalam 

mengaksesnya. Maka perlu dilakukannya program “Jaksa Menyapa” yang 

dijalankan oleh Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah. 

Diketahui bahwa minat masyarakat masih sangat rendah untuk 

memanfaatkan kesempatan melakukan konsultasi hukum. Seperti halnya 

pada kolom konsultasi hukum via website yang sudah berjalan tujuh tahun 

lamanya akan tetapi hanya sejumlah sepuluh orang saja yang bertanya. 

Sedikitnya respon dari minat masyarakat ini sangat disayangkan, karena 

komunikasi dua arah yang dimaksudkan untuk mencari solusi masalah 

hukum yang dihadapi masyarakat ternyata tidak berjalan sesuai dengan 

harapan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan mutu 

pelayanan terhadap masyarakat dan berinovasi. Kini Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah merealisasikan salah satu misinya yaitu memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat serta meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia 

dalam program pencegahan tindak pidana dengan melaksanakan kegiatan 

penyuluhan dan penerangan hukum melalui Jaksa Menyapa. Program ini 

bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Dialog interaktif yang 

disajikan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan 
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konsultasi hukum. Diharapkan melalui program ini bisa mendapatkan solusi 

atas masalah hukum yang sedang dihadapi. 

Dalam prakteknya, fasilitas yang sudah disediakan oleh Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum masih sangat 

rendah peminatnya. Diantaranya masih kurang responden dalam melakukan 

konsultasi hukum pada website milik Kejati Jateng yaitu hanya terdapat 10 

orang yang melakukan konsultasi hukum sejak 2012 hingga 2019. Selain itu 

ternyata media yang digunakan ini sering mengalami gangguan saat 

mengaksesnya. Terbukti sudah tiga tahun belakangan ini website Kejati 

Jateng mengalami masalah dua kali tidak bisa diakses karena telah di hack 

oleh oknum tidak bertanggungjawab. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengetahui 

bagaimanakah kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam 

meningkatkan minat masyarakat melakukan konsultasi hukum melalui 

sosialisasi Jaksa Menyapa. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan Humas 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan minat masyarakat 

melakukan konsultasi hukum melalui dialog interaktif sosialisasi Jaksa 

Menyapa. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain : 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

memperluas wawasan dan menjadi referensi terkait kegiatan Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan minat masyarakat melakukan 

konsultasi hukum melalui dialog interaktif Jaksa Menyapa.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

evaluasi dalam menjalankan sosialisasi Jaksa Menyapa. 

b. Sebagai salah satu rujukan yang dapat dimanfaatkan Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan minat masyarakat 

melakukan konsultasi hukum dalam dialog interaktif sosialisasi Jaksa 

Menyapa. 

 

1.5. Kerangka Kegunaan Teoritis 

Cutlip-Center-Broom (dalam Morissan, 2006:7) mendefinisikan Humas 

sebagai usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang 

baik serta tindakan yang bertanggungjawab, didasarkan atas komunikasi dua 

arah yang saling memuaskan. 

Sedangkan menurut Fraser. P Seitel (2001:11) berpendapat bahwa Public 

Relations merupakan fungsi manajemen yang membantu dan saling memelihara 



12 
 

arus komunikasi, pengertian, dukungan, serta kerjasama suatu organisasi atau 

perusahaan dengan publiknya. Dan ikut terlibat dalam menangani masalah-

masalah atau isu-isu manajemen, PR membantu manajemen dalam 

penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. PR secara efektif 

membantu manajemen memantau berbagai perubahan. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

seorang praktisi Humas sangat penting dalam keberlangsungan suatu 

perusahaan untuk mencari pengertian, dukungan, dan kerjasama dengan 

publiknya. Serta mampu menyesuaikan perubahan dan ikut terlibat dalam 

menangani masalah-masalah yang sedang berlangsung, baik masalah internal 

maupun masalah eksternal dengan melakukan usaha yang terencana dengan 

mantap. Sehingga umpan balik yang didapat antara perusahaan dengan 

publiknya berjalan dengan baik. 

Public Relations (Humas) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang 

diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu yang bersifat komersial maupun non-

komersial (Anggoro, 2008:1). Keberadaan Humas di suatu lembaga merupakan 

hal yang mutlak karena dapat bertindak sebagai Public Information, Public 

Affair maupun Public Communication guna penyebaran maupun publikasi 

mengenai kegiatan serta program dari instansi yang bersangkutan, baik untuk 

publik internal maupun publik eksternal. 

Menurut Zainal Mukarom dan Muhibudin Wijaya (2015:46) kegiatan 

Public Relations  sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik 

(two way traffic communications) antara lembaga dan pihak publik yang 
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bertujuan menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya tujuan 

tertentu, kebijakan, kegiatan produksi demi kemajuan lembaga atau citra positif 

lembaga bersangkutan. 

 Perbedaan antara peran dan fungsi humas yang terdapat di instansi 

pemerintah dengan lembaga komersial adalah tidak ada unsur komersial 

walaupun setiap Humas Pemerintah juga pasti akan melakukan kegiatan 

publikasi, promosi dan periklanan. Namun Humas pemerintah lebih 

menekankan pada public service demi meningkatkan pelayanan publik serta 

menjelaskan tugas dan wewenang lembaga dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Perlu menjalani proses yang cukup panjang dalam melaksanakan 

kegiatan sebagai seorang praktisi humas untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Menurut Scott M Cutlip & Allen H Center (dalam Ruslan, 

2012:24) terdapat empat tahapan yang mengacu praktisi humas dalam 

merencanakan program Public Relations, yaitu : 

1. Penemuan Fakta (Fact Finding) 

Penemuan data dan informasi yang lengkap karena dapat menentukan 

baik dan buruknya program Humas yang ditetapkan dan dilaksanakan. 

Penelitian yang dilakukan yaitu terhadap pendapat-pendapat yang ada 

dengan tidak boleh mengabaikan adanya umpan balik (feedback) untuk 

penetapan program berikutnya karena jika tidak terjadi ketidaklengakapan 

informasi (lack of information) akan berakibat bahwa keputusan-

keputusan untuk tindakan-tindakan berikutnya menjadi tidak benar dan 

tidak baik, yang berarti kurang  bermanfaat. 
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2. Perencanaan dan Pemrograman (Planning and Programming) 

Yang dimaksud dengan planning adalah membuat suatu plan. Plan disini 

adalah suatu sistem yang merupakan rangkaian dari keputusan-keputusan 

mengenai tujuan yang hendak di capai, cara dan sarana untuk 

mencapainya, waktu, biaya, tempat, serta pelaksanaannya yang 

berorientasi pada kehendak dan keinginan yang terjadi di masa yang akan 

datang. Programming pada hakikatnya sama dengan planning. Letak 

perbedaannya adalah biaya yang disediakan. Pada programming yang 

dihasilkan adalah program, dan program ini merupakan plan yang sudah 

siap untuk dilaksanakan karena biaya ynag telah tersedia. 

3. Komunikasi (Communication) 

Pelaksanaan Humas plan tersebut memerlukan komunikasi yang 

membantu dan menunjang terwujudnya suatu kerjasama untuk 

mendapatkan manfaat atau keuntungan. 

4. Evaluasi (Evaluation) 

Maksud dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah suatu program itu 

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh organisasi atau tidak. Maka 

evaluasi dilakukan terhadap baik dan efektifnya program serta hasil-hasil 

yang dicapai setelah pelaksanaan program tersebut. Karena itu evaluasi 

haruslah dilakukan secara terus menerus dan hasil evaluasi merupakan 

umpan balik yang sangat penting artinya bagi Humas terhadap planning 

selanjutnya. 
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 Program perbincangan biasanya diarahkan oleh seorang pemandu acara 

(host) bersama satu atau lebih narasumber untuk membahas sebuah topik yang 

sudah dirancang sebelumnya (Morissan, 2009:226-227). Program perbincangan 

atau dialog interaktif ini dilakukan oleh praktisi humas dalam meningkatkan 

pelayanan serta mendapat pemahaman dan dukungan melalui komunikasi dua 

arah antar narasumber dan pendengar. 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan beberapa program kerja 

yang salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan 

menyebarluaskan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk 

memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi 

khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah 

disampaikan (Muslimin, 2004:41). 

Berdasarkan uraian diatas, sosialisasi dapat disimpulkan sebagai bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses transfer pengetahuan dan 

pemahaman suatu informasi yang bersifat mengajak atau mempengaruhi 

kepada publik, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Sosialisasi memerlukan pemikiran dan konsep yang terencana, terorganisir, 

serta mengkomunikasikannya dengan serius dan rasional hal ini dilakukan demi 

tercapainya tujuan organisasi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan 

berbagai kegiatan sosialisasi tatap muka yang kontinu kepada masyarakat. 

Seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang secara intens mendatangi 

sekolah-sekolah di Jawa Tengah mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan 

Tinggi, Jaksa Masuk Masjid/Pesantren, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum 
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dengan sasaran masyarakat dari kecamatan tertentu, dan program lainnya. 

Selain sosialisasi langsung, Kejati Jateng juga mengupayakan sosialisasi 

melalui media massa. Sosialisasi atau komunikasi bermedia (mediated 

communication) menurut Effendy (2014:9), merupakan komunikasi yang 

menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada 

komunikan yang jauh tempatnya, dan/atau banyak jumlahnya. Komunikasi atau 

sosialisasi bermedia ini diklarifikasikan menjadi Komunikasi Bermedia Massa, 

dan Komunikasi Bermedia Nirmassa. 

Dalam hal ini Kejati Jateng berinovasi untuk menggunakan komunikasi 

bermedia melalui media radio. Program Jaksa Menyapa yang bekerjasama 

dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang berharap bisa efektif 

menyebarluaskan informasi dengan menjangkau masyarakat hingga plosok 

negeri. Sosialisasi bermedia ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif. 

Menekankan pentingnya interaksi komunikasi dua arah. Dalam 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way traffic communication) 

antara beberapa pihak sehingga tidak menyimpang dari tujuan Humas yaitu 

penyajian berbagai informasi dan pendidikan atau penyuluhan untuk 

menciptakan saling pemahaman (Anggoro, 2002:3). Memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk tanya jawab, memberi masukan, saran, dan 

berkonsultasi mengenai masalah hukum yang sedang dihadapi. Hal ini bisa 

menciptakan hubungan yang baik antara lembaga dengan publiknya. 

Minat masyarakat dalam mendengar dan melakukan respon balik melalui 

dialog interktif merpakan salah satu indikator keberhasilan dari program Jaksa 
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Menyapa. Menurut Djaali (2007:121) minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.  

 

1.6. Definisi Konseptual dan Operasional 

1.6.1. Definisi Konseptual 

Kegiatan Public Relations sehari-hari adalah menyelenggarakan 

komunikasi timbal balik (two way traffic communications) antara 

lembaga dan pihak publik yang bertujuan menciptakan saling pengertian 

dan dukungan bagi terciptanya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan 

produksi demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga 

bersangkutan (Mukarom, Zainal dan Muhibudin, 2015:46). 

Sosialisasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan 

suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui 

bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan (Muslimin, 

2004:41). 

 Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya (Djaali, 2007:121). 

1.6.2. Definisi Operasional 

Seorang praktsi Humas harus mampu menunjang serta 

mendukung tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dalam perusahaan 
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atau instansi. Dalam program Jaksa Menyapa, Humas Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah tentu harus berupaya untuk meningkatkan minat 

masyarakat dalam melakukan konsultasi hukum melalui dialog 

interaktifnya. Selain untuk mengetahui dan mencari tahu permasalahan 

yang sedang berkembang di masyarakat, masyarakat juga bisa 

mendapatkan solusi mengenai hal yang sedang dihadapi. Maka tahapan 

yang diambil dalam kegiatan Public Relations Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah sebagai berikut : 

a. Penemuan Fakta (Fact Finding) 

Dalam tahap ini dilakukan penelitian dengan maksud mencari dan 

mengumpulkan fakta atau data mengenai suatu permasalahan yang 

sedang terjadi di masyarakat serta untuk mengetahui presentase 

pengetahuan masyarakat terhadap hukum. 

b. Perencanaan dan Pemrograman (Planning and Programming) 

Sebagai lembaga hukum negara, Kejati Jateng menyusun rencana 

berdasarkan fakta yang didapat untuk meningkatkan kesadaran 

hukum dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan 

hukum yang sedang dihadapi masyarakat.  

c. Komunikasi (Communication) 

Setelah membuat strategi selanjutnya yaitu merealisasikan rencana 

untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari melakukan 

konsultasi hukum melalui dialog interaktif program Jaksa Menyapa. 
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Sosialisasi ini dilakukan secara dua arah oleh pendengar dan 

narasumber. Pendengar diberi kesempatan untuk bertanya atau 

mendiskusikan permasalahan hukum kepada pihak Kejaksaan. 

d. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi kegiatan yang telah 

terlaksana. Kejati melakukan evaluasi di setiap tiga bulan sekali 

maupun tahunan. Laporan akan diberikan kepada  Kepala 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang sudah dicapai. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 

akan mendeskripsikan kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

dalam meningkatkan minat masyarakat melakukan konsultasi hukum 

melalalui dialog interaktif sosialisasi Jaksa Menyapa. Penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata, bahasa serta gambaran dengan memanfaatkan 

berbagai metode penelitian (Moleong, 2010:6). 

 Menurut Ruslan (2003:213) tipe penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu menggambarkan karakteristik (ciri), individu, situasi, atau 

sekelompok tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman 
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yang bersifat umum yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap 

kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan berupa pemahaman umum mengenai fakta yang diperoleh. 

1.7.2. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah dalam upaya meningkatkan minat masyarakat melakukan 

konsultasi hukum melalalui dialog interaktif sosialisasi Jaksa Menyapa 

yaitu, Bambang Tejo, S.H selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum dan 

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Febry Nur Reza, S.Ikom selaku 

staff Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Anggi 

Romaritzky selaku Jurnalis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sedangkan 

dari pihak RRI Semarang yaitu Bakhtiar Rivai selaku pengarah acara 

Jaksa Menyapa RRI Semarang. Serta masyarakat Jawa Tengah yang 

berperan sebagai pendengar sosialisasi Jaksa Menyapa. 

1.7.3. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2017:157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi (Ruslan, 2008:29). Dalam 

penelitian ini data diperoleh secara langsung melalui wawancara 
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mendalam terhadap subjek penelitian menggunakan Interview 

Guide (pedoman wawancara) yang telah disusun sebelumnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah 

jadi (tersedia) melalui publikasi dan informsi yang dikeluarkan 

di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk catatan-catatan, 

arsip laporan, website, majalah jurnal, surat kabar, dan foto-foto 

(Ruslan, 2006:30). Data sekunder merupakan data pelengkap 

dari data primer yang didapatkan secara tidak langsung melalui 

media perantara (dihasilkan pihak lain), namun hasilnya dapat 

dimanfaatkan dalam penelitian tertentu. 

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini maka peneliti perlu menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan riset perpustakaan. 

1. Observasi 

Observasi menurut Arikunto (2010:199) meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Teknik ini dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara teliti. Adapun jenis-jenis 

observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, 

observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi 

nonpartisipan. Peneliti menggunakan observasi nonpartisipan 
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karena peneliti tidak terlibat secara langsung hanya sebagai 

pengamat independen. Dalam penelitian ini peneliti mengamati 

aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui proses 

berlangsungnya siaran sosialisasi Jaksa Menyapa di RRI 

Semarang. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik yang memilih kerangka-kerangka 

pertanyaan yang diajukan dengan membiarkan publik yang 

diwawancara untuk menjawab dengan bebas, tanpa membatasi 

waktu pembicaraan (Ruslan, 2004:306). Kegiatan ini dilakukan 

dengan teknik wawancara mendalam. Pewawancara bersifat 

pasif, dan hanya mendengarkan serta mencatat keterangan yang 

diperoleh dari narasumber, apabila narasumber mulai 

menyimpang maka pewawancara dapat mengarahkan kembali 

(Swastha, 2000:82). Narasumber dalam penelitian ini adalah 

Kepala seksi penerangan hukum dan humas Kejaksaan Tinggi 

Jawa Tengah yaitu Bambang Tejo, S.H dipilih karena sebagai 

narasumber yang sangat penting serta memiliki kompetensi dan 

tanggung jawab dalam memberikan informasi yang benar dan 

akurat serta merencanakan dan memonitor jalannya Jaksa 

Menyapa,  Staff Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah yaitu Febry Nur Reza, S.Ikom dipilih karena merupakan 

pelaksana dari kegiatan Jaksa Menyapa, Anggi Romaritzky 
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selaku Jurnalis Kejati Jateng dipilih karena bertanggungjawab 

untuk mengelola setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kejati 

Jateng melalui social media instagram, facebook, twitter, dan 

youtube milik Kejati Jateng. Bakhtiar Rivai selaku pengarah 

acara Jaksa Menyapa RRI Semarang dipilih karena 

bertanggungjawab atas siaran langsung prograam Jaksa 

Menyapa. Serta masyarakat Jawa Tengah yang dipilih sebagai 

pendengar sosialisasi Jaksa Menyapa. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber 

tertulis serta pengambilan gambar saat berlangsungnya kegiatan 

penelitian. 
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1.7.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

Setelah data memadai, maka tahap selanjutnya adalah mengelola dan 

menganalisis data. Sehingga kegiatan ini merupakan proses 

penyederhanaan data dengan cara menyusun hasil wawancara dan 

materi-materi lainnya yang telah terkumpul. Menurut Miles dan 

Huberman (2007:16), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis 

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah 

data-data dikumpulkan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat diperoleh melalui berbagai macam cara, 

seperti yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik wawancara 

mendalam dan studi dokumentasi. Setelah terkumpul, selanjutnya 

data-data tersebut akan diolah dan dikembangkan melalui 3 tahap 

menurut Miles dan Huberman (2007:16). Dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan observasi saat 

berlangsungnya sosialisasi Jaksa Menyapa serta melakukan 

kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses memilih dan memilih dari 

data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Jumlahnya yang akan 

sangat banyak dan beragam jenis, membuat data-data penelitian 
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harus dirapikan agar dapat dengan mudah diproses ke tahap 

selanjutnya. Data kualitatif dapat disederhanakan dengan beberapa 

cara, seperti melalui seleksi yang ketat, menggolongkannya dalam 

beberapa kelompok/pola, membuang yang tidak perlu dan 

sebagainya. 

c. Penyajian data 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam berbagai 

bentuk penyajian data untuk mempermudah pembaca memahami 

hasil penelitian, seperti contoh bentuk matriks, bagan atau grafik. 

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi data 

yang telah direduksi dan disajikan. Secara sederhana, data yang 

telah ada harus diuji kebenaran dan kecocokannya. Walaupun 

kesimpulan awal masih bersifat sementara, kesimpulan dari data-

data yang ada dapat berubah apabila ditemukan hasil bukti kuat 

pendukung dalam setiap tahap pengumpulan data berikutnya. 

Setelah melaksanakan tahap analisis data sesuai yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman (2007:16), kemudian menyajikannya ke 

dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah di interpretasikan 

oleh pembaca. 

1.7.6. Kualitas Data 

 Selanjutnya, dalam melakukan penelitian dibutuhkan pemeriksaan 

terhadap keabsahan data. Menurut Moleong (2017:321) keabsahan data 
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merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi ‘positivisme’ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya 

sendiri. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2017:330).  

 Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:330) 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua macam triangulasi yaitu : 

 

1. Triangulasi Teknik 

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan 

observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data 

yang sama secara serempak, triangulasi teknik dapat ditempuh melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : 
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Gambar 1.3 Triangulasi teknik 

Sugiyono (2013: 331) 

 

 

2. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Triangulasi sumber 

Sugiyono (2013: 331) 
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