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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan 

manusia. Setiap manusia membutuhkan informasi dalam kehidupannya. Informasi 

telah menjadi bagian penting dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan 

seseorang. Hal ini juga berlaku dalam dunia kerja. Setiap orang akan berusaha 

mencari dan mendapatkan informasi guna memenuhi kebutuhan akan informasinya 

melalui berbagai cara, salah satunya melalui media masa, baik cetak maupun media 

elektronik. Hal tersebut menunjukan betapa pentingnya suatu informasi bagi 

manusia. Untuk itu, bagi suatu perusahaan atau Lembaga, memenuhi kebutuhan 

informasi karyawan merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan karyawan 

merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Jika 

perusahaan atau lembaga memenuhi informasi yang dibutuhkan karyawan maka 

pengetahuan dan wawasan karyawan akan bertambah sehingga akan berpengaruhu 

terhadap peningkatan kerja karyawan. 

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

informasi karyawan adalah dengan menerbitkan in-house journal. Dalam penelitian 

yang berjudul “Social Media: Building Constructive Internal Communication in 

the Company” menemukan jika aktivitas lembaga dipengaruhi oleh media internal,   

penyataannya sebagai berikut: 
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 “The successful of communication of a company is very determined 
how the company builds internal communication. Internal 
communication becomes the foundation for an organization to move 
and develop towards the desired organization. The key is how 
management manages internal communication well. Communication 
channels must be of two directions and involve employee participation” 

 
 Apabila diterjemahkan pengertiannya adalah keberhasilan komunikasi 

suatu perusahaan sangat ditentukan bagaimana perusahaan tersebut membangun 

komunikasi internal. Komunikasi internal menjadi landasan bagi sebuah organisasi 

dalam bergerak dan berkembang menuju tujuan organisasi yang diinginkan. 

Kuncinya adalah bagaiamana mananhemen mengelola komunikasi internal dengan 

baik.  (Anggarina, 2016) 

 Melalui program kerjanya, humas pemerintah merupakan suatu keharusan. 

Humas pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya 

penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, program dan kegitan kerja lembaga 

tersebut, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal. Humas 

pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau tindakan 

tertentu serta aktivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahannya kepada 

publik. Kebanyakan humas pemerintahan diarahkan untuk hubungan dengan 

media, dokumentasi, publikasi. Komunikasi dianggap sebagai peran vital dalam 

alur pesan yang mengalir dari atasan kebawahan dan antar sesame karyawan. 

Suasana yang konstruktif menjadi modal bagi instansi dalam beroperasi bahkan 

mengambangkan kinerjanya menjadi lebih besar. Seperti disampaikan Fitz Patrick 

& Valskov bahwa “failures communication make a great all-purpose excuse when 

employee reject management attempts to cut wages, double hours, and make life 

generally miserable.” (Fitz Patrick & Valskov, 2015)  
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 Jika penyampaian informasi merupakan bagian dalam sebuah sistem 

organisasi, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari Public Relations atau PR. 

Grunig dan Hunt (1984, dikutip dari Kriyantono, 2015, h.2) menyebutkan Public 

Relations adalah “bagian dari manajemen komunikasi antara organisasi dan 

publiknya”. Sedangkan menurut Cutlip, Center dan Broom (2009) Public Relations 

adalah fungsi manajemen yang dapat mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi 

kebijakan, prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, yang 

pada akhirnya mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Begitu pentingnya 

media Public Relations ini didukung oleh pernyataan Almaney (1974, dikutip dari 

Laborde, 2005) Public Relations membuat komunikasi terjadi dalam suatu sistem 

dan mempunyai pengaruh yang besar pada bagaimana sistem bekerja. Hal tersebut 

dikarenakan peran dan fungsinya menciptakan integrasi ke seluruh sistem, menjaga 

stabilitas baik ke sistem internal maupun eksternal.  

 Meskipun peran dan fungsi Public Relations di dalam instansi penting, 

masih saja terjadi permasalahan terhadap media yang menentukan peran dan fungsi 

Public Relations itu sendiri. Cotton (2009, dikutip dari Miller, 2012) 

mendefinisikan bahwa ketrlibatan karyawan sebagai sebuah proses partisipatif yang 

menggunakan seluruh kapasitas pekerja, dirancang untuk mendorong komitmen 

karyawan terhadap kesuksesan organisasi. Sehingga, internal public relations 

berfokus pada mutual understanding antara perusahaan dengan publik internalnya.

 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kini public relations tidak hanya 

dibutuhkan bagi perusahaan, melainkan juga dibutuhkan bagi pemerintah. Pada 
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dasarnya, sebuah pemerintahan juga merupakan sebuah organisasi, memiliki 

struktur dan tugas masing-masing guna mewujudkan tujuan bersama. Bedanya 

dengan perusahaan adalah, perusahaan memiliki tujuan meraih profit, sedangkan 

pemerintah memiliki tujuan pelayanan publik yang baik. Karena juga berhubungan 

dengan publik, maka pemerintah juga membutuhkan manajemen komunikasi yang 

dilakukan oleh public relations atau dalam pemerintahan disebut Government 

Public Relations (GPR). Keberadaan PR tidak hanya dibutuhkan pada 

perusahaan/lembaga profit, namun instasi pemerintah juga membutuhkannya. 

Sehingga banyak penelitian yang menghasilkan konsep istilah humas pemerintahan 

atau Government Public Relations disingkat GPR (seperti Park dan Cho, 2012; 

Zhang, Luo dan Jiang, 2011). Hal ini senada dengan pernyataan Ruslan (2006) yaitu 

keberadaan Public Relations pada lembaga milik pemerintah merupakan suatu 

keniscayaan, baik secara fungsional maupun operasional dalam upaya 

menyebarluaskan tentang suatu kegiatan guna mendukung program pemerintah. 

Pernyataan tersebut didukung oleh Aras (2014) bahwa GPR adalah salah satu 

saluran (The PR as tools or channels of government publications) untuk 

meperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi 

pembangunan nasional. Serta membantu menjabarkan dan mencapai tujuan 

program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi 

publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Jauh 

sebelum itu, Gillbert (1975) menerangkan aktivitas Public Relations dalam 

pemerintahan tidak lain adalah menyampaikan kepada warga apa yang telah 
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dilakukan pemerintah, apa pelayanan yang tersedia dan bagaimana mereka akan 

mendapatkannya. 

Adapun Park dan Cho (2012, h.2) dalam penelitiannya berjudul “Declining 

Relational Trust between Government and Publics, and Potential Prospects of 

Social Media in the Government Public Relations” mendifinisikan “Government 

Public Relations is a policy instrument to advertise or notice the purpose of public 

policy and to improve the government-public relationship so that contributes to 

enhance public trust in government”. Apabila diterjemahkan yaitu Government 

Public Relations adalah suatu instrument untuk mengenalkan suatu kebijakan baru 

terhadap masyarakat dan menjaga hubungan harmoni masyarakat dengan 

pemerintahan, dengan begitu akan menambah kepercayaan publik terhadap 

pemerintahan.  

Selain itu, Dejan Vercic dalam penelitiannya berjudul “Public 

Communications Campaign for the World Bank Air Pollution Abatement Program 

in Slovenia” menemukan jika konsep Government Public Relations sebagai alur 

informasi dan juga bertanggung jawab atas desain dan implementasi kampanye 

komunikasi publik dalam mengurangi polusi udara di Slovenia serta melakukan 

propaganda untuk menaikan citra terhadap pemerintah atas musibah polusi udara 

yang melanda Slovenia tahun 1997  (Vercic, 2000). Lantaran PR di pemerintah 

setempat memanfaatkan media dalam strateginya untuk gencar memberikan 

informasi yang dianggap penting bagi masyarakat serta memberikan edukasi terkait 

pemahaman langkah strategis kebijakan yang dilakukan pemerintah. 
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Namun tidak semua praktik Government Public Relations telah 

menjalankan fungsinya dengan baik. Sebuah penelitian dari Ananto (dikutip dari 

Baiq dan Sari, 2004) mengungkapkan GPR di Indonesia bekerja cenderung lamban 

dan kalah dibandingkan perusahaan swasta. Peran dan fungsi hanya bersifat satu 

arah. Ananto menemukan jika GPR cenderung menjalankan fungsi penerangan, 

tetapi tidak menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain 

itu, banyak praktisi Public Relations hanya berperan dan berfungsi sebagai teknisi 

komunikasi saja. Hal tersebut juga memperlihatkan bagaimana Government Public 

Relations tidak mendapatkan posisi yang strategis sehingga mengakibatkan 

komunikasi tidak dapat berjalan efektif semestinya. Hal tersebut didukung oleh 

Idris (2013) yang dalam penelitiannya menghasilkan 50% sebagai teknisi 

komunikasi dan hanya 11,92% mendapatkan umpan balik atas informasi. 

Pada kenyataannya Public Relations berdasarkan Cutlip, Center, dan Broom 

(2009) memiliki empat peran yakni teknisi komunikasi, expert prescriber, 

fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah. Selain itu, Public Relations 

juga dikenal dengan memiliki istilah pendekatan empat model yang dikaji oleh 

Grunig dan Hunt (1984). Menurut Grunig dan Hunt (dikutip dari Johnston dan 

Zamawi, 2004 ; Ardianto, 2014) mereka mengemukakan empat model tentanng 

Public Relations. Model komunikasi tersebut antara lain adalah press agentry, 

public information, two way asymmetric, dan two way symmetric. 

Dari beberapa hasil penelitian, peneliti mencoba melanjutkan penelitian 

Krishnan (2015) yang berjudul “The Role of Employee Magazines as an Internal 

Communication Tool in International Organizations (Case of Automotive Industry 
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in Germany and South Africa)”. Penelitian tersebut meneliti peran media internal 

dan praktisi Public Relations. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran 

Public Relations untuk untuk menginformasikan karyawan (faktor rasional) dan 

membantu membangun komunitas di antara mereka (faktor emosional). Meskipun 

penelitian ini tidak bisa dianggap general sebab setiap organisasi memiliki 

karakteristik dan tujuan yang berbeda. 

Selain itu Lina Zivrbule (2015)  dalam penelitiannya yang berjudul 

“Internal Communication as a Tool for Enhancing Employee Motivation Case 

Study of Roche Latvia” juga menjadi rujukan peneliti. Penelitian tersebut 

menghasilkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara peran Public 

Relations dengan media internal organisasi untuk membangun motivasi publik 

internal. Kemudian adanya hubungan media internal dengan peran PR arus 

informasi melalui beberapa level manajemen perusahaan perlu dikembangkan, 

karena aspek ini adalah salah satu bpenjuru utama untuk komunikasi yang efektif 

dalam organisasi. 

Kaitannya dengan penelitian ini, pemerintah sebagai lembaga eksekutif 

sangatlah memerlukan Public Relations dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan 

penyampaian informasi kepada publik terutama publik internal yang telah 

dihasilkan maupun yang menjadi target percapaian pemerintah. Salah satu instansi 

pemerintah Republik Indonesia yang ikut andil dalam membantu pemerintahan 

adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).  

Peran dan fungsi Government Public Relations di Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Diplomasi dan Informasi 
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Publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Kementerian Luar Negeri pada Pasal 31 tentang tugas menyatakan bahwa 

Direktorat Jenderal Diplomasi dan Informasi Publik  Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan 

teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan 

lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi 

kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat”. 

Kemudian, berdasarkan Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Luas Negeri Republik Indonesia, pada Pasal 746 Direktorat Informasi dan Media 

mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi serta 

penyelenggaraan diplomasi publik, keamanan diplomatik dan kerja sama teknik 

serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan 

informasi publik, monitoring dan analisis media terkait Kementerian Luar Negeri, 

serta diseminasi informasi kehumasan dan pemberitaan Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia.  Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik memiliki 

empat bidang antara lain adalah Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen), 

Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Informasi Media, Direktorat Kerjasama 

Teknik, dan Direktorat Keamanan Diplomatik. 

Adapun bagan struktur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 

berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 

(Struktur Organisasi, 2015) sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Struktur Kementerian Luar Negeri RI 
Sumber: Dok. Pribadi 

 

Jika dilihat dari strukturnya, berdasarkan pada peraturan yang telah diatur 

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terdapat tujuh kedirektoratan                      

yang salah satunya adalah Direktorat Informasi Media dan Diplomasi Publik. Selain 

itu, salah satu bagian dari kedirektoratan tersebut adalah Hubungan Masyarakat 

(Humas), yang dipimpin dengan jabatan tertinggi sebagai Direktur Jenderal. 

Sebelum adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik                           

Indonesia, humas merupakan Direktorat Informasi Media dibawah Direktur 

Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Hal tersebut berdasarkan Peraturan 

Menteri Luar Negeri  
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Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Pada 

posisi itu, humas berada di bawah Direktorat Informasi Media dan dipimpin oleh 

Direktur. Direkur humas ditempatkan pada eselon II lalu, public relations 

dilaksanakan pada Subdirektorat Multimedia, dikepalai oleh Kasubag eselon III. 

Secara strukturan fungsi media Public Relations di dalam suatu organisasi 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari dalam organisasi. 

Fungsi kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada langsung dibawah 

pimpinan tertinggi untuk pengambilan keputusan pada organisasi atau instansi yang 

bersangkutan (Ruslan, 2006). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa 

posisi Public Relations sangat penting dan strategis.  

Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, beberapa kementerian 

memiliki aturan dan perbedaan yang telah diatur masing-masing dibagi ke dalam 

beberapa kelompok kementerian. Salah satunya yang terdapat perbedaan yang 

mencolok adalah unsur pimpinan. Kementerian Luar Negeri Republik                  

Indonesia masuk ke dalam kelompok I. Tugas sebagaimana dimaksud disesuaikan 

dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan 

pembangunan nasional.  

Dari unsur pimpinan struktur organisasi terdapat enam tingkatan 

berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2015 pasal 6 ayat 1 yaitu (a) unsur pemimpin; (b) 

unsur pembantu pemimpin; (c) unsur pelaksana; (d) unsur pengawas; (e) unsur 

pendukung; (f) unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penempatan divisi 
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GPR atau bidang hubungan masyarakat berada di bawah Direktorat Jenderal 

Informasi Media dan Diplomasi Publik. Dalam hal ini dikepalai oleh seorang biro. 

Yang bilamana setingkat dengan level eselon III 

Selain itu, ada contoh kasus dengan kelompok kementerian II. Berdasarkan 

Perpres No.7 Tahun 2015 pasal 7 ayat 1 tentang Organisasi Kementerian Negara, 

susunan organisasi terdiri atas (a) unsur pemimpin; (b) unsur pembantu pemimpin; 

(c) unsur pelaksana; (d) unsur pengawas; dan (e) unsur pendukung. Perbedaanya 

dengan kementerian kelompok I adalah tidak adanya unsur pelaksana tugas pokok 

di daerah. Sedangkan penempatan divisi GPR atau Biro Komunikasi dan Pelayanan 

berada di bawah Sekretariat Kementerian yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan kelompok I, humas setingkat dengan level 

esleon III. 

Dari penjelasan paragraf-paragraf sebelumnya dan beberapa contoh di atas, 

inilah yang membedakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan 

kementerian lainnya dalam penempatan posisi Government Public                                  

Relations. Peneliti menganggap peran Public Relations dalam memberikan 

informasi serta membangun hubungan internal pegawai Kementerian Luar Negeri 

RI layak dijadikan sebuah penelitian. Sebab di dalam organisasi pemerintahan yang 

relatif baku dan bersifat general, peneliti menemukan suatu keunikan di dalam 

contoh tersebut terlihat dari media internal sebagai produk  GPR tidak sama dengan 

kementerian lain, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

deskriptif yang berkaitan penerbitan media intenal sebagai fungsi Government 

Public Relations. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana media humas “Tabloid Diplomasi” membangun 

employee relations terhadap pegawai Kementerian Luar Negeri RI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana media humas “Tabloid Diplomasi”  

membangun employee relations terhadap pegawai Kementerian Luar 

Negeri RI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap studi ilmu 

komunikasi, khususnya bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk 

mengetahui peran dan fungsi Government Public Relations ditinjau dengan 

berdasarkan menyampaian pesan dan kebijakan instansi terhadap publik khususnya 

publik internal melalui produk PR yakni inhouse journal, sebab di Indonesia belum 

banyak penelitian yang meneliti terhadap sector pemerintahan pusat, khususnya 

yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung terhadap 

praktik yang dijalankan praktisi humas pemerintah atau Government Public 

Relations dalam upaya menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan teoritis dan 

tujuan organisasi. Selain itu, diharapkan menjadi gambaran langsung terhadap 

praktisi, sebab praktik Public Relations di dalam pemerintahan dengan perusahaan 

umummnya berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bentuk dari komunikasi dalam kajian ilmu sangatlah luas, sehingga peneliti 

menggunakan beberapa konsep tertentu yang dianggap mampu dan relevan dalam 

menganalisi dari studi kasus dalam penelitian ini. Pada bab ini, peneliti akan 

memaparkan Teori Komunikasi Internal sebagai teori yang dianggap memiliki                                         

keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Selain itu peneliti menjelaskan 

penelitian ini melalui perspektif Public Relations dalam ranah government atau 

pemerintah karena penelitian ini akan meneliti lembaga yang bergerak di bawah 

instansi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  

2.1 Teori Komunikasi Internal 

     Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran sinyal secara timbal balik 

antar sumber komunikasi dan penerimanya yang kemudian menghasilkan 

pemahaman akan makna. Komunikasi merupakan alat penting guna membangun 

dan menciptakan kerjasama yang baik. Dalam sebuah perusahaan, peran penting 

dari komunikasi tidak hanya terjadi antara perusahaan dengan pihak eksternal, 

tetapi membangun komunikasi yang efektif dengan pihak internal dianggap tidak 

kalah penting. Dalam konteks komunikasi internal yang terjadi dalam organisasi, 

terjadi pertukaran informasi yang terjadi antara atasan kepada bawahan mengenai 

informasi atau perintah berikatan kegiatan kerja, atau sebaliknya bawahan kepada 
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atasan yang memberikan informasi berkaitan laporan hasil kegiatan yang 

dilakukan. 

     Beberapa definisi mengenai komunikasi internal telah disampaikan oleh 

para ahli, Lawrence D. Brennan (dikutip dari Effendy, 2009) mendefinisikan 

sebagai berikut: 

“Pertukaran gagasan di antara administrator dan karyawan dalam suatu 
perusahaan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan tersebut lengkap 
dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara 
horizontal vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan 
berlangsung (operasi manajemen)” 

 
      Sedangkan, Muhyadi (2000) menyampaikan komunikasi internal adalah 

proses penyampaian pesan-pesan yang berlangsung antara anggota organisasi, 

dapat berlangsung antara pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan 

maupun bawahan dengan bawahan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan komunikasi internal adalah proses pertukaran gagasan atau informasi 

yang terjadi di dalam perusahaan yang kemudian dpat membantu untuk 

mempermudah aktivitas perusahaan yang berlangsung (Broom & Sha, 2012, p. 30). 

Komunikasi internal memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan pemahaman 

kepada karyawan mengenai budaya dan nilai-nilai perusahaan, langkah untuk 

menginformasikan karyawan terkait dengan perkembangan organisasi dan 

informasi yang penting, langkah yang diperuntukkan perusahaan agar dapat 

mendengarkan pesan atau opini dari karyawan, juga sebagai wadah komunikasi 

antar sesama karyawan. Keseluruhan tujuan dari proses komunikasi internal 

tersebut dapat terwujud melalui pemanfaatan media komunikasi untuk 

mempermudah dan memperlancar proses komunikasi menjadi efektif. Menurut 
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Effendy (1993, h. 133) internal public relation adalah salah satu pengelompokan 

hubungan publik PR. Jenis hubungan itu meliputi (1) employee relations; (2) 

stockholders relations; (3) costumer relations; (4) government relations; dan (5) 

press relations. 

      Komunikasi internal semakin diperhatikan oleh organisasi karena dapat 

memberikan konstribusi pada peningkatan kinerja dan membantu memecahkan 

berbagai persoalan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Komunikasi yang 

buruk dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan dalam diri karyawan terhadap 

perusahaannya, yang kemudian berpengaruh pada performa kerja yang diberikan. 

     Adapun Suranto (2003) menjelaskan pentingnya komunikasi internal sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi internal merupakan forum strategis bagi manajemen untuk 

menyampaikan kebijaksanaan organisasi. 

2. Melalui komunikasi internal, karyawan memperoleh kesempatan untuk 

menyatakan pendapatnya kepada manajemen tentang berbagai hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

3. Komunikasi internal yang dilakukan secara intensif akan mampu 

mendorong motivasi dan kinerja karyawan. 

4. Komunikasi internal menjadi sarana terbentuknya rasa saling percaya antar 

karyawan dan manajemen. 

      Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pentingnya peran 

komunikasi internal dalam intansi. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai 
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peran media internal Kementerian Luar Negeri RI sebagai sarana komunikasi 

internal yang kemudian dikaitkan dengan employee relations. 

2.2 Media Internal Public Relations 

Media internal merupakan salah satu dari Humas yang merupakan sarana 

yang sangat penting dan efisien. Penerapan komunikasi internal menjadi komponen 

penting karena dengan komunikasi tersebut dapat dikenali adanya harapan 

manajemen maupun pegawai. Penggunaan media internal sebagai sarana 

menyampaikan informasi juga dapat memberikan citra baik bagi perusahaan, 

meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan motivasi dalam bekerja bagi 

karyawan perusahaan (Siregar, 2009). Para ahli telah menyampaikan berbagai 

macam definisi mengenai media internal, Jefkins (1992, h.127) berpendapat media 

internal adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada para anggota 

maupun khalayak pendukung suatu instansi atau organisasi seperti institut-institusi 

profesional, universitas, komunikasi profesi tertentu, serikat buruh, dan yayasan-

yayasan amal. Sedangkan Ruslan (2002, h.197) menyatakan media internal 

merupakan house organ yang digunakan oleh Public Relations untuk keperluan 

publikasi atau sebagai sarana komunikasi yang ditujukan kepada kalangan terbatas, 

seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah atau konsumen. 

     Media internal yang baik harus dapat membuat karyawan merasa dirinya 

termasuk organisasi dan memupuk rasa saling pengertian dan tenggang rasa antara 

pimpinan dan karyawannya (Effendy, 1993). Dengan menggunakan media internal 

perusahaan, diharapkan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan bersama terutama mengenai informasi perusahaan antara pimpinan 
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dan seluruh karyawan. Ruslan (2002) telah merumuskan beberapa fungsi media 

internal lainnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyampaian pesan-pesan, informasi dan berita (bentuk tulisan atau photo 

release) mengenai aktivitas perusahaan, manfaat produk barang dan jasa 

publikasi lainnya. 

2. Sebagai ajang komunikasi khusus antar karyawan 

3. Sebagai sarana media untuk pelatihan dan pendidikan dalam bidang tulis-

menulis, serta staf Humas atau PR yang berbakat dan berpotensi sebagai 

penulis ilmiah popular 

     Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan media internal 

merupakan karya tulis yang diproduksi oleh PR perusahaan sebagai sarana 

komunikasi yang efektif bagi publik internal dalam mendapatkan informasi dan 

memberikan pelatihan juga pendidikan. Sedangkan untuk tujuan penggunaan media 

internal, Rosady Ruslan dalam Nurullita dan Walujo (2011) telah merumuskan 

beberapa tujuan yaitu: 

1. Membangun komunikasi atas dasar human relationship untuk menanamkan 

visi, misi, falsafah, nilai-nilai, dan budaya instansi (corporate culture). 

2. Menanamkan semangat korps. 

3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan. 

5. Meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. 

6. Menyebarkan best practise di antara karyawan. 

7. Mendorong transparansi dan komunikasi internal/ 
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  Media internal diterbitkan secara berkala oleh perusahaan untuk 

menyebarkan informasi tentang segala kegiatan yang memiliki hubungan dengan 

perusahaan sekaligus menjalin kemitraan yang baik antara pimpinan, pihak 

manajemen, dan seluruh karyawan (Sandy, 2013). Melalui pernyataan tersebut, PR 

dapat menggunakan media internal sebagai sarana dalam menyebarkan informasi 

kepada karyawan secara efisien dalam jangka waktu yang singkat dengan wilayah 

distribusi yang luas. Seiring dengan perkembangan jaman, pengguna media internal 

pun terlah beragam bentuknya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik publik internal perusahaan tersebut. Menurut Soemirat dan Ardianto 

(2005), terdapat lima bentuk dari media internal yaitu: 

1. Bulletin, yang digunakan sebagai komunikasi reguler antara karyawan dan 

atasan. Terbit secara mingguan dan biasanya berisikan berita perusahaan 

dan pokok-pokok berita umum. 

2. Newsletter, yang berisikan pokok pikiran untuk pembaca yang sibuk. 

Formatnya biasanya memiliki 2-8 halaman, berukuran A4, dan dengan 

tulisan-tulisan ringkas tanpa gambar. 

3. Majalah, berisi karangan khas, tulisan artikel, gambar atau foto, dan 

diterbitkan secara berkala baik tiap bulan maupun triwulan. Formatnya 

biasanya berukuran A4. 

4. Tabloid, yang berisi kabar umum dengan pokok-pokok penting, artikel 

pendek, dan ilustrasi. 
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5. Majalah dinding, yang dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan 

diletakkan pada titik strategis tertentu di dalam perusahaan. Formatnya 

biasanya berisi poster-poster kecil. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang media internal pada  

Kementerian Luar Negeri RI, yaitu Tabloid Diplomasi. Media internal ini 

diproduksi oleh sub unit Government Public Relations, yang berfungsi sebagai 

media komunikasi untuk memenuhi kebutuhan informasi terbaru mengenai 

kementerian  bagi karyawan maupun stakeholder. Pemilihan Tabloid Diplomasi 

dalam penelitian dibandingan media internal lainnya dilatarbelakangi bahwa 

majalah internal dianggap masih memiliki kelebihan daripada media internal 

lainnya, seperti praktis, memuat keberagaman informasi, bersifat jangka panjang, 

dan juga memiliki isi yang bervariasi. 

2.2.1 In-house Journal Sebagai Produk dari Public Relations 

Moore (1987) menjelaskan majalah internal adalah sebuah alat komunikasi 

internal dalam organisasi yang mengusahakan agar para karyawan mengetahui apa 

yang sedang dirancang atau yang telah dilakukan oleh instansi dan sebaliknya. 

Tujuan utama sebuah media internal adalah memberikan informasi kepada 

karyawan mengenai kebijaksanaan dan kegiatan perusahaan serta meningkatkan 

semangat kerja dan loyalitas karyawan.  

Bagi organisasi atau perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar, media 

komunikasi internal sangatlah diperlukan sebagai media komunikais antara 

karyawan dengan jajaran manajemen, sepeti yang telah dikemukakan oleh Effendy 

(1993) sebagai berikut: “Majalah internal perusahaan adalah majalah yang 
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ditujukan bagi publik internal suatu organisasi perusahaan yang secara fungsional 

mempunyai tugas pekerjaan, hak dan kewajiban tertentu”. 

Menurut Moore (1987) tujuan dari diterbitkannya majalah internal oleh suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada karyawan mengenai kebijkansanaan dan 
kegiatan perusahaan 

2. Menekan kebutuhan dan hasil 
3. Membantu meningkatkan semangat kerja dan loyalitas 
4. Memberikan informasi kepada karyawan mengenai produk dan 

operasional 
5. Memperbaiki hubungan perburuhan. 

Moore lebih lanjur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan fungsi media 

internal dan majalah, maka informasi dalam sebiah majalah internal harus 

mempunyai fungsi bagi para pembacanya, antara ain yaitu: 

1. Fungsi Informatif, artinya materi publikasi berfungsi informatif apabila 
materi itu menambah pengetahuan baru bagi pembacnya. 
Indikator: perihal keluarga, kesejahteraan, pengumuman, peraturan, surat 
keputusan, pergantian pimpinan, kepindahan karyawan dan pertemanan. 

2. Fungsi edukatif, materi publikasi berfungsi edukatif apabila informasi 
memperlihatkan kepada pembaca tentang cara baru untuk melakukan 
sesuatu kegiatan atau cara baru untuk mengatasi suatu masalah. 
Indicator: tajuk rancana, artikel-artikel kutipan para pendapat tokoh. 

3. Fungsi Hiburan, materi publikasi berfungsi menghibur apabila informasi 
yang dikandung memberikan ganjaran psikologis. 
Indicator: cerpen, teka-teki, entertaint 
 

Kemudian Kasali (2003) menjelaskan sebuah media komunikasi yang baik 

setidaknya harus memiliki 4 (empat) nilai strategis di dalamnya, antara lain: 

1. Nilai informasi, media komunikais yang harus menampilkan nilai-nilai 

informasi yang bermutu dan berguna bagi khalayaknya. 

2. Nilai Pendidikan, nilai Pendidikan dapat terlihat dengan jelas apabila 

media tersebut menyampaikan hal-hal yang berkaitan membantu 
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memecahkan masalah dan menerapkan motivasi baru untuk 

produktivitas kerja. 

3. Nilai hiburan, penting dalam menulis media tidak hanya memberikan 

rasa santai dan kegembiran terhadap khalayak pembaca. 

4. Nilai emosional, nilai emosional dimaksudkan untuk membunjuk.      

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Tabloid Diplomasi Kementerian Luar 

Negeri RI sebagai objek penelitian. Tabloid Diplomasi  adalah suatu media internal 

yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI, dan didistibusikan pada seluruh 

karyawan di kantor pusat rutin setiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara penggunaan majalah internal 

terhadap employee relations  pegawai Kementerian Luar Negeri RI. 

 

2.3 Government Public Relations 

Menurut Cutlip, Center & Broom (2009, h.19) mendefinisikan Public 

Relations adalah “fungsi manajemen yang mengidentifikasikan, menetapkan, dan 

memelihara hubungan saling menguntungkan keberhasilan atau kegagalan 

organisasi”. Grunig dan Hunt (dikutip dari Kriyantono, 2015) menyatakan bahwa 

Public Relations adalah “bagian dari manajemen organisasi antara organisasi dan 

publiknya. Sedangkan Jefkins (2003, h.9) mendefinisikan Public Relations adalah 

“semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara 

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Menurut Ardianto (2014) Public Relations di Indonesia memiliki istilah 

padanan yaitu humas atau singkatan dari hubungan masyarakat. Adapun Cutlip, 

Center dan Broom (2009) memberikan sebutan Public Relations pemerintah yaitu 

Public Affair. Bahkan humas pemerintahan sering diistilahkan sebagai corporate 

secretary, information officer, public affair specialist atau communication 

specialist. Yang mana memiliki tugas menginformasikan kepada publik mengenai 

aktivitas yang pemerintah lakukan (Sari, 2012). Tugas humas pemerintahan sangat 

berat, karena masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan 

kepentingan yang kompleks (Kusumastuti, 2012). 

Menurut Park dan Chou (2012) mendefinisikan Government Public 

Relations sebagai alat untuk pemerintah melakukan pendekatan publik dalam 

mengenalkan suatu kebijakan baru. Adapun Bowen (2012) mengartikan 

Government Public Relations dalam praktiknya harus mampu bergerak pada suatu 

komunitas dan menyalurkan aspirasi demi suatu perubahan. Selain itu, J Grunig dan 

L. Gruning (dikutip dari Gruning dan Jaatinen, 1998) menemukan jika model 

komunikasi two-way symmetrical sangat sering digunakan dalam ranah 

Government Public Relations sebab memunculkan ketertarikan antara organisasi 

dan publiknya. 

Berkaitan dengan kedudukan Public Relations dalam pemerintah, Cutlip 

dan Center (2009, h.78-79) mengatakan bahwa “idealnya PR itu dimasukkan dalam 

staf inti langsung berada di bawah pimpinan (decision maker), atau top managers, 

supaya lebih mampu dalam menjalankan tugasnya”. Dengan posisi itu, ia dapat 

mengetahui langsung latar belakang dari sesuatu keputusan yang diambil oleh 
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pimpinan lembaga, sehingga ia langsung mendapat bahan informasi untuk 

disampaikan kepada publik yang bersangkutan. Jadi idealnya, PR itu berfungsi 

sebagai saluran langsung dari lingkugan di mana terjadi proses pengambilan 

keputusan kepada masyarakat agar keputusan yang dibuat itu dipahami dan 

diterima. 

Adanya Government Public Relations atau disingkat GPR tidak lain adalah 

untuk memudahkan pemerintah untuk dapat menjalankan berbagi kebijakan dan 

program yang dijalani. Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat, dan hampir 

semua bagian pemerintah mengandalkan Public Relations. Menurut Cutlip, Center 

dan Broom (2009) tujuan dari humas pemerintah atau Government Public Relations 

yaitu: 

1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. 

2. Memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah – voting, curbside 

recycling dan juga kepatuhan kepada program aturan – kewajiban 

menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok. 

3. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah 

ditetapkan – sensus program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye 

penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan 

bencana. 

4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah – 

menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu 

publik di dalam organisasi, meningkatkan aksesbilitas publik ke pejabat 

administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

5. Mengelola informasi internal – menyiapkan newsletter organisasi, 

pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk 

karyawan. 

6. Memfasilitasi hubungan media – menjaga hubungan dengan pers local; 

bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberi tahu pers 

tentang organisasinya, praktiknya dan kebijakannya. 

7. Membangun komunitas dan bangsa – menggunakan kampanye kesehatan 

publik dengan pemerintah dan program keamanan publik lainnya dan 

mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan. 

Adapun Dimock dan Koening (1987, dikutip dari Ruslan, 2008), pada 

umumnya tugas-tugas dari pihak humas pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Upaya memberikan penerangan informasi kepada masyarakat, 

kebijaksanaan serta tujuan yang akan pemerintah capai dalam 

melaksanakan program kerja. 

2. Menanamkan keyakinan dan kepercayaan partisipasi masyarakat untuk ikut 

serta dalam program pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, 

politik serta menjaga stabilitas keamanan nasional. 

3. Perlunya mempertahankan kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian 

sebagai aparatur pemerintah. 

2.3.1 Peran Government Public Relations 

Peran GPR dalam hal ini penulis mengutip berdasarkan Cutlip, Center dan 

Broom (2009), praktisi Public Relations memiliki setidaknya empat peranan 
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penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut adalah empat peranan 

Public Relations yaitu: 

1. Teknisi Komunikasi 

Kebanyakan praktisi masuk ke bidang ini sebagai teknik komunikasi. 

Deskripsi kerja dalam lowongan pekerjaan biasanya menyebutkan keahlian 

komunikasi dan jurnalistik sebagai syarat. Teknisi komunikasi disewa untuk 

menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis press release, 

mengembangkan isi web dan menangani kontak media. Praktisi yang melakukan 

peran ini biasanya tidak hadir saat manajemen mendefinisikan problem dan 

memilih solusi. Dalam peran terbatas ini, para praktisi biasanya tidak berpatisipasi 

secara signifikan dalam pembuatan keputusan manajemen dan perencanaan 

strategis. 

2. Pakar Perumus 

Praktisi yang beroperasi sebagai pakar bertugas mendefinisikan masalah, 

mengembangkan program, dan bertanggungjawab penuh atas implementasinya. 

Peran sebagai pakar perumus atau expert prescriber ini menarik perhatian praktisi 

karena menjalani peran ini membuat orang dilihat sebagai pihak yang punya 

otoritas untuk menentukan bagaimana cara mengerjakan segala sesuatu. Pimpinan 

dan klien menginginkan posisi diisi orang yang ahli karena mereka ingin 

memastikan bahwa PR sudah ditangani oleh pakar PR. 

3. Fasilitator Komunikasi 

Peran fasilitator komunikasi seorang praktisi adalah sebagai pendengar yang 

peka dan broker (perantara) komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

perantara (lialison), interpreter, dan mediator antara organisasi dengan publiknya. 

Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan 

menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi 

tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu 

manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepetingan bersama. 

Praktisi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber 

informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publiknya, mereka benar-

benar menempatkan diri berada pada tengah-tengah dan berfungsi sebagai 

penghubung antara organisasi dan publik. 

 

4. Fasilitator Pemecah Masalah 

Ketika praktisi melakukan peran fasilitator pemecah masalah, mereka 

berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan 

masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan 

musyawarah dimulai dengan persolan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi 

program. Praktisi pemecah masalah membantu manajer lain dan organisasi untuk 

mengaplikasikan Public Relations dalam proses manajemen bertahap yang juga 

dipakai untuk memecahkan program organisasional lainnya. 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan keempat 

peran Public Relations tersebut sebagai konsep penjabaran peran yang dibutuhkan. 

Selain itu, menurut Cutlip, Center, dan Broom (2009) ada dua jenis peran yang 

muncul dalam praktik Public Relations, yaitu teknis Public Relations dan manajer 

Public Relations. Peran sebagai teknis Public Relations memiliki tugas utama 
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dalam bidang tulis-menulis, memproduksi dan menyebarkan komunikasi, seperti 

pidato, website, press release, feature, dan annual report. Pelaku peran ini 

cenderung memiliki jiwa kreatif, berjiwa senin, dan cakap secara baik. Oleh sebab 

itu peran sebagai teknis Public Relations dapat dikatakan juga menjalani peran 

sebagai teknis komunikasi. 

Sedangkan peran sebagai manajer Public Relations berarti Public Relations 

benar-benar merupakan bagian dari manajemen organisasi. Peran ini membutuhkan 

keahlian riset, minat pada pemikiran strategis, dan memiliki analisis yang baik dari 

segi hasil atau dampak dari aktivitas Public Relations. Selain itu juga ahli dan jeli 

dalam scanning lingkungan dan intelegen organisasi, negosiasi dan pembentukan 

koalisi, manajemen isu, evaluasi program dan konseling manajemen. Peran sebagai 

manajer Public Relations ini mencangkup atas tiga peran yang memiliki 

kecenderungan yang sama, yaitu peran expert prescriber, fasilitator komunikasi dan 

fasilitator pemecah masalah. 

 

2.4 Regulasi Government Public Relations di Indonesia 

2.4.1 Landasan Hukum 

Kegiatan kehumasan pemerintah di Indonesia telah diatur dalam sebuah 

Peraturan Menteri. Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomo 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi landasan untuk 
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mengelola kehumasan demi aktivitas maupun kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

2.4.2 Dasar-Dasar Tata Kelola Kehumasan 

A. Visi Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.9) visi humas pemerintah adalah “terciptanya 

pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang 

proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan 

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik”. 

B. Misi Humas Pemerintah 

Berdasarkan Paduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.9) misi humas pemerintah adalah: 

1. membangun citra dan reputasi positif pemerintah  

2. membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik 

3. menampung dan mengolah aspirasi masyarakat  

4. mencari, mengklasifikasi, serta menganalisis data dan informasi  

5. menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah  

6. membangun kepercayaan publik (public trust) 

C. Strategi Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.9) strategi humas pemerintah adalah : 

1. pembangunan hubungan internal dan eksternal; 
2. penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi; 
3. penyedia informasi pemerintah; 
4. pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa; 
5. pendorong upaya pemberdayaan masyarakat; 
6. pengelola sarana dan prasarana kehumasan; 
7. pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah; 
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8. pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan. 

D. Asas Umum Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.10) asas umum humas pemerintah adalah: 

1. keterbukaan, yaitu asas yang menuntut praktisi humas terbuka terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif; 

2. objektif, yaitu asas yang menuntut praktisi humas tidak memihak dalam 
melaksanakan tugas; 

3. jujur, yaitu asas yang menuntut setiap praktisi humas memiliki ketulusan 
hati, keikhlasan, dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, 
berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuah curang, serta tidak 
memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; 

4. tepat janji, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menepati janji dan 
konsisten dalam melaksanakan tugas; 

5. etis, yaitu asas yang menuntut praktisi humas menjalankan nilai-nilai etika 
dalam melaksanakan tugas kehumasan; 

6. profesional, yaitu asas yang menuntut praktisi humas mengutamakan 
keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten dalam melaksanakan 
tugas; 

7. akuntanbel, yaitu asas yang menuntut praktisi humas 
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya; 

8. integritas, yaitu asas yang menuntut praktisi humas bersikap independen 
dengan kotimen yang tinggi. 

 
E. Prinsip Dasar Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.11) prinsip dasar humas pemerintah meliputi: 

1. tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan 
penciptaan nilai; 

2. tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan 
instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik; 
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3. tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-
undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (common 
practices) yang sehat; 

4. tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan, 
kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta 
perbaikan yang berkelanjutan. 

 
F. Model Kehumasan 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.12) Reformasi birokrasi menuntut transparansi dan 

akuntabilitas, informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif 

dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. 

Tujuan model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh 

yang seimbang. 

G. Tugas Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkugan Instansi 

Pemerintah (2011, h.12) tugas humas pemerintah adalah: 

1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan 
publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai 
tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 

2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 
3. meningkatkan korrdinasi dalam penyebarluasan informasi tentang 

kebijakan pemerintah; 
4. membangun citra dan reputasi positif. 

H. Fungsi Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.13) fungsi humas pemerintah adalah: 

1. membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif 
instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, 
program, dan kegiatan instansi; 
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2. menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan 
dinamis; 

3. menjadi penghubung instansi dengan publiknya; 
4. melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam 
pengelolaan informasi. 

 

1. Peran Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.13) fungsi humas pemerintah adalah: 

1. Komunikator 
Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua 
arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan. 

2. Fasilitator 
Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi 
publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam 
pengambilan putusan. 

3. Diseminator 
Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal 
organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai 
kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah. 

4. Katalisator 
Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan 
strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk 
menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. 

5. Konselor, Advisor, dan Interprator 
Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan 
pemerintah. 

6. Prescriber 
Humas berperan sebagai salah satu instrument strategis pemimpin puncak 

penentu kebijakan. 

J. Kode Etik Pemerintah  

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.14) humas pemerintah memiliki kode etik yang harus 
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ditegakkan yang mengacu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan 

ketentuan umum sebagai berikut: 

1. Secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang 
berlaku. 

2. Secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi 
humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada 
kode etik masing-masing organisasi profesi. 

3. Sebagai tenaga profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-
asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kepastian 
hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepetingan umum, keterbukaan, 
proporsionalitas, profesionalitas, dan akutanbilitas), serta efisiensi, 
efektivitas, tanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom. 
Kode etik humas pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Anggota humas pemerintah menjujung tinggi kehormatan sebagai pegawai 
instansi pemerintah. 

2. Anggota humas pemerintah mengutamakan kompetensi, objektivitas, 
kejujuran, serta menjujung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta 
menyadari konsekuensi tindakannnya. 

3. Anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah 
jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang 
berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi 
pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar 
dan akuran serta membentuk citra humas pemerintahan yang positif di 
masyarakat. 

5. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina 
solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. 

6. Anggota humas pemerintahan akan berusahan meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta 
memajukan profesi humas pemerintahan di Indonesia. 

7. Anggota humas pemerintahan loyal terhadap kepetingan 
organisasi/instansinya, buka kepada kepentingan perseorangan/ golongan. 

8. Anggota humas pemerintahan wajib 
a. menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/intansinya 

agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi 
organisasi; 
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b. mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar                  
batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya 
pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan. 

9. Anggota humas pemeritahan tunduk, mematuhi, dan menghormati Kode 
Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku. 

10. Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan 
informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, 
dan insan pers sesuai dengan tugas dna fungsi organisasi/instansinya sesua 
dengan perundangan yang berlaku. 

11. Anggota humas pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan 
terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan 
jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi 
(publisitas) pribadi/golongan/ oganisasi/instansinya. 

12. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina 
hubungan baik dengan profesi lainnya. 

13. Anggota humas pemerintahan wajib bertukan informasi dan membantu 
mempelancar arus informasi dengan sesame anggota. 

14. Anggota humas pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas 
sesama anggota. 

15. Anggota humas pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama 
anggota. 

 
K. Publik Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Humas Pemerintah 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.18) humas stakeholder humas pemerintah sebagai 

berikut: 

3 Publik pemangku kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi humas 
pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan. 

4 Publik pemangku kepentingan humas pemerintah adalah publik yang 
terdiri dari publik internal primer, publik internal sekunder, publik internal 
marginal, publik eksternal primer, publik ekternal sekunder, publik 
ekternal marginal, publik pendukung (proponent), publik penentang 
(opponent), publik mengambang (uncommitted), publik minoritas vocal 
(vocal minority), dan publik mayoritas pasif (silent majority). 
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L. Tata Kelola Kehumasan 

Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (2011, h.18) “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik meliputi 

sepuluh prinsip, yaitu kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, 

efektivitas dan efisiensi, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke 

depan, dan transparansi”. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti memerlukan adanya 

penelitian terdahulu atau state of the art. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, 

penelitian ini mengkaji tentang penggunaan media internal dalam menciptakan 

internal relations di Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini terfokus pada 

penggunaan media in-house journal Tabloid Diplomasi dalam menciptakan 

hubungan internal antar karyawan. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya mengenai media internal. Adapun penelitian yang menjadi acuan 

antara lain: 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Sabrina dkk (2011) dari Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran 

majalah warta pegadaian sebagai informasi internal di Perum Pegadaian Jakarta 

Pusat. Peneliian tersebut berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Soemirat 

& Ardianto (2007) yaitu tugas humas adalah merangkul publiknya dengan suatu 

kegiatan komunikasi untuk menanamkan dan memperoleh pengertian (Mutual 

Understanding), kepercayaan (Mutual Confidence), niat yang baik (Good will), 
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citra yang baik (Good Image), menghargai (Appreciation), dan toleransi (tolerance) 

pada dan dari publik suatu organisasi, kemudian Sabrina dkk memilih PERUM 

Pegadian sebagai objek penelitian karena Perum Pegadaian merupakan salah satu 

BUMN yang cukup besar dan kontributif dalam pendapatan Negara. Sabrina dkk 

pun melakukan pra penelitian pada Humas Pegadauan sebagai penanggung jawab 

serta pengelola majalah internal Warta Pegadaian. Hasil dari pra peneitian yang 

telah dilakukan oleh Sabrina dkk memberikan asumsi awal yaitu adanya peranan 

media komunikasi internal berbentuk majalah dalam memenuhi kebutuhan 

informasi publik internal Perum Pegadaian 

Setelah mengetahui adanya peranan sebuah media komunikasi internal 

berbentuk majalah dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik internalnya, 

Sabrina dkk melakukan penelitian dengan melakukkan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terhadap Humas Perum Pegadaian, hasil penelitian tersebut 

menunjukan beberapa hal penting, di antaranya: 

1. Majalah warta Pegadaian yang merupakan majalah internal Perum 

Pegadian, diterbitkan satu kali dalam sebulan yang didistribusikan oleh 

Humas Perum Pegadaian ke seluruh Internal Perum Pegadaian serta mitra 

kerja. 

2. Majalah Warta Pegadaian sebagai majalah internal Perum Pegadaian di 

dalam penerbitannya juga memperhatikan penampilan daya tariknya. Daya 

Tarik yang diperhatikan redaksi di dalam wajah Warta Pegadaian berupa: 

penempatan lay out yang disesuaikan dengan tema jenis huruf yang 

disajikan cocok dengan gambar dan ilustrasi di dalam majalah Warta 
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Pegadaian, jumlah halaman serta materinya memuat semua informasi yang 

dilakukan Perum Pegadaian di dalam majalah warta Pegadaian. 

3. Isi dari majalah Warta Pegadaian memuat semua informasi yang dibutuhkan 

oleh pembacanya. Berita yang terdapat di dalam majalah Warta Pegadaian 

berisi kegiatan dan perkembangan Perum Pegadaian, serta informas-

informasi seputar produk dan jasa. Semua informasi penting tersebut 

disuguhkan oleh redaksi secara lengkap, actual, factual dan objektif sesuai 

dengan kejadian yang sesungguhnya. 

4. Karyawan perum pegadaian banyak memperoleh informasi mengenai 

kegiatan Perum Pegadaian dan seputar produk dari hasil terbitan bagian 

Humas Perum Pegadaian. Majalah Warta Pegadaian sangat efektif untuk 

diterapkan dilingkungan Perum Pegadaian, karena majalah Warta 

Pegadaian telah menjalankan fungsi dan tugasnya serta mendapatkan 

manfaat kepada pembacanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dkk ini membuktikan bahwa media 

internal berbentuk majalah internal sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi pada publik internalnya. Penelitian ini juga menjadi landasan bagi 

peneliti mengenai peranan media internal berbentuk majalah dalam sebuah 

perusahaan. 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2016) dengan 

judul Peran Media Humas dalam Membangun Sense of Belonging Karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi dan peran media Humas PT. 

Semen Padang dan menganalisis peran media Humas PT. Semen Padang dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

membangun  sense of belonging karyawan terhadap perusahaan. Dalam penelitian 

ini Wijaya melakukan wawancara terhadap Kepala Biro Humas selaku 

penanggung jawab informasi yang akan disampaikan kepada karyawan dan 

pemangku kepentingan lain, selain itu wawancara juga dilakukan kepada biro atau 

bidang yang ada di departemen lain sesuai dengan jenis media yang dikeluarkan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan beberapa hal penting terkait peran 

media humas dalam sebuah perusahaan, yakni: 

1. Usaha yang dilakukan dalam membangun sense of belonging karyawan 

melalui warta semen padang antara lain meliput karyawan pada unit 

produksi, melibatkan karyawan dalam survey tentang suatu topic yang 

akan diterbitkan, dan membuka kesempatan mengirimkan tulisan untuk 

dapat dimuat dalam warta semen padang. 

2. Harapan yang ingin dicapai oleh manajemen mengenai sense of 

belonging karyawan melalui peran media humas antara lain mampu 

mengurangi turnover karyawan, menunjukan ketergantungan terhadap 

karyawan dan mengurangi gossip dan rumor negative. 

3. Harapan yang ingin dicapai oleh karyawan terkait sense of belonging 

karyawan melalui peran media humas antara lain dapat membuka 

saluran komunikasi dengan atasan, dapat memberikan motivasi kerja 

diluar insentif regular dan memberikan hiburan. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Ditinjau dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan untuk memahami 

subjek secara mendalam, maka dari itu penelitian ini meneliti kondisi objek tertentu 

dan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Menurut Moleong (2007) penelitian 

kualitatif adalah sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu 

fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dalam bentuk kata – kata dan Bahasa 

dengan memanfaatkan metode ilmiah. 
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Menurut Payne (2004) penelitian kualitatif memfokuskan pada hal detail 

yang terjadi dalam kehidupan manusia, serta bersifat induktif dan mencari serta 

menginterpretasikan makna dari pemikiran manusia. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Ciri lain metode deskriptif ialah menitik beratkan pada 

observasi dan suasana alamiah (natural setting). Selain itu penelitian kualitatif ini 

memiliki lima karakteristik utama antara lain yaitu dapat melihat langsung 

perspektif narasumber, dapat memberikan deskriptif secara spesifik terhadap suatu 

hal, bersifat konstektual dalam melihat suatu permasalahan, serta melihat masalah 

bukan hal yang statis (Bryman, 1998). Peneliti terjun langsung ke lapangan, 

bertindak sebagai pengamat membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan 

mencatatnya, dan tidak memanipulasi variable. Menurut Akbar (2009) penelitian 

deskriptif dapat diuraikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai 

dengan pertanyaan penelitiannya kemudaian dianalisis, direduksi, ditriangulasi, 

disimpulkan, dan diverifikasi. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 Focus penelitian membantu peneliti untuk mempermudah dan membatasi 

permasalahan yang diteliti. Adanya focus penelitian ini membuat peneliti tidak 

menyimpang dari rumusan masalah, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Sehingga penelitian tidak melebar dan data yang didapat sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Fokus penelitian ini yaitu mengenai peran humas 

Kementerian Luar Negeri RI dalam memenuhi kebutuhan informasi pegawai serta 

membangun employee relations. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, tinjauan teoritis dan metode penelitian yang digunakan 

maka focus penelitian ini adalah : 

1. Fungsi Government Public Relations yang diteliti mencakup : 

a. Memelihara komunikasi yang baik antara organisasi dengan publik 

internal (maintain good communication) 

b. Memelihara perilaku dan moralitas yang baik (maintain good morals and 

manners) 

2. Menyampaikan pesan-pesan komunikasi terhadap pegawai melalui in-

house journal Tabloid Diplomasi. 
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3.3 Sumber Data  

 Dalam sebuah penelitian data merupakan faktor penting karena menjadi 

sumber informasi dan juga menentujan metode pengumpulan data. Menurut 

Arikunto (2002) data penelitian adalah suatu fakta dan angka yang dapat dijadikan 

bahan menyusun informasi. Sedangkan menurut Neuman (2013) data merupakan 

instrument utama dalam suatu penelitian. Karena, data tersebut yang akan menjadi 

acuan bagi peneliti dalam menganalisis dari suatu penelitian dan berakhir kepada 

penarikan kesimpulan. Kemudian menurut Sugiyono (2015) data penelitian 

kualitatif merupakan data primer yang hasil temuan peneliti yang diperoleh melalui 

penggalian data secara mendalam. Data ini yang nantinya akan memuat informasi 

mengenai peran humas Kementerian Luar Negeri RI dalam memenuhi kebutuhan 

informasi dan membangun employee relations melalui majalah internal Tabloid 

Diplomasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti dalam mengumpulkan data bersumber dari Yin (2003) yang 

menerangkan bahwa data untuk keperluan studi kasus berasal dari enam sumber, 

yaitu : documentation, archival record, interviews, direct observation, participant 

observation and physical artifacts. Namun peneliti menyederhanakan menjadi tiga 

bagian besar yaitu : 

a. Dokumentasi (Documentation) 
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Penelusuran data melalui dokumen dianggap penting sebab mendukung dan 

menambah bukti dari sumber – sumber lain. Dokumen – dokumen meliputi surat – 

surat, memorandum, agenda, laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, 

hasil evaluasi, kliping dan artikel koran. Selain itu peneliti mengkategorikan arsip 

sebagai bagian dari dokumentasi karena termasuk surat maupun beberapa 

dokumen. 

b. Wawancara (Interview) 

Dapat dikatakan sebagai salah satu sumber informasi studi kasus yang 

paling penting. Wawancara bisa mengambil salah satu dari beberapa bentuk: 

terbuka, terfokus atau terstruktur. Dalam sebuah wawancara terbuka, peneliti dapat 

meminta pendapat informan mengenai kejadian atau fakta. Ini bisa berfungsi untuk 

menguatkan data yang dikumpulkan sebelumnya.  

Teknik wawancara merupakan Teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

menggunakan yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti 

dengan subjek penelitian yang terbatas. Untuk memperoleh data yang memadai 

sebagai cross check, seorang peneiti dapat menggunakan beberapa teknik 

wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam 

interaksi sosial yang dianggap memiliki informasi atau data yang dibutuhkan untuk 

menjawab fokus penelitian (Mulyana, 2003) 
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3.5 Teknik Pemilihan Informan 

 Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam peneitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut 

Kriyantono (2014, h.158) “Teknik ini mencakup orang – orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria – kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. 

Sedangkan orang – orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut 

tidak dijadikan sampel”. 

Menurut Neuman (2013), terdapat empat karakteristik utama yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan informan yang kompeten, yaitu : 

a. Mengetahui dengan baik budaya daerahnya dan menyaksikan sendiri 

kejadian di tempat penelitian. 

b. Terlibat secara mendalam dengan kegiatan yang ada di tempat penelitian. 

c. Nonanalitis. Orang yang tidak analitis namun cukup mengetahui situasi di 

tempat penelitian. 

d. Pada penelitian di lapangan, peneliti dapat menghabiskan waktu yang lama 

dengan masyarakat. 

Karena penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, maka 

peneliti membuat kriteria terkait dengan informan yang akan diwawancarai 

yaitu : 

a. Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direkorat Diplomasi 

Publik dan Informasi Media Kementerian Luar Negeri RI pengelola media 

internal. 
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b. Memiliki jabatan struktural, baik dari Direktur, Kepala Bidang dan Kepala 

Subbidang Informasi Media. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Menurut Moelong (1989, h.248) Teknik analisis data adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan, 

memilah-milah data menjadi satu sehingga dapat dikelola, mensintesiskan, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti tidak langsung menarik 

kesimpulan terhadap data tersebut, melainkan melakukan analisis dan memilah dari 

data yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian 

di atas, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun 

model tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Komponen – Komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014, h. 14) 
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Selain itu Miles dan Huberman (1984, dikutip dari Miles, Huberman dan 

Saldana, 2014) mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis 

data. Tahapan – tahapan tersebut adalah : 

1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Dalam melakukan penelitian, peneliti tentunya akan mengambil data 

berdasarkan dari kualitas, karena hal tersebut merupakan konsep utama dalam 

melakukan penelitian kualitatif. Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan 

data, dengan cara mengkelompokkan, memilah – milah dan membuat rangkuman 

dari data yang diperoleh. Dari proses reduksi data akan memudahkan peneliti dalam 

menarik kesimpulan atau tahap akhir yaitu verifikasi. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya peneliti akan melakukan 

penyajian data. Cara menyajikan data dapat melalui aneka cara, seperti membuat 

bagan. Membuat table dan juga membuat teks naratif. Hal – hal tersebut bertujuan 

agar peneliti mudah dalam menganalisis data dan juga mudah dalam menarik 

kesimpulan/verifikasi. Karena data yang didapat terbilang banyak dan bervariasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan display data dengan tujuan 

memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil wawancara. Nantinya peneliti akan 

menyusun analisis dari data – data yang didapat dan mencoba menggambarkannya 

melalui teks yang bersifat naratif, terkait dengan dokumentasi peneliti akan 

menyajikan data – data berupa gambar terkait dengan peran dan fungsi Government 

Public Relations itu sendiri. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah akhir dari tahapan dalam melakukan analisis data adalah penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Dari data – data yang telah dikelompokkan, peneliti akan 

mengamati dan menganalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran dan fungsi Direkorat Diplomasi Publik dan Informasi 

Media dalam menjalankan tugasnya sebagai Government Public Relations di 

Kementerian Luar Negeri RI. Serta untuk mengetahui apakah diterbitkannya 

Tabloid Diplomasi saat ini dapat memberikan pengaruh dan kewenangan yang lebih 

untuk publik internal dalam memberikan informasi sebagai Government Public 

Relations di Kementerian Luar Negeri RI. Sehingga, peneliti akan menarik 

kesimpulan yang mampu menjawab dari rumusan masalah dan juga sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Menentukan keabsahan suatu daya diperlukan teknik pemeriksaan data. 

Teknik pemeriksaan data didasarkan pada empat kriteria, yaitu kepercayaan 

(credibility), keterahlian (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) (Moelong, 1989). Kemudian Kriyantono (2010) 

menjelaskan penelitian kualitatif biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data 

dan analisis-interpretasi data. Menguji keabsahan data diperlukan dengan tujuan 

agar data penelitian terbukti valid dan menjamin bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat ilmiah. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tringulasi sumber. Tringulasi 

sumber adalah membandingkan dan mengeck balik derajat kepercayaan suatu 
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2008). Tingulasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan 

apa yang dikatakan orang didepan umum dan secara pribadi, membandingkan apa 

yang dikatakan orang mengenai situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang 

waktu, membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain, dan membandingkan hasil wawancara denga nisi suatu 

dokumen yang berkaitan. Adapaun alasan peneliti menggunakan trigulasi sumber 

karena beragamnya informan memungkinkan terjadinya penyamaan jawaban. 
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3.8 Etika Penelitian 

Dalam penelitian ini sangat diperlukan adanya sebuah aturan berkaitan 

dengan etika agar peneliti dan objek peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan 

baik dan legal. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta 

izin untuk melakukan penelitian kepada pihak yang memiliki wewenang, yaitu 

Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Luar Negeri RI melalui surat resmi. 

Peneliti menggunakan informed consent letter sebagai salah satu komponen 

dalam penelitian ini sebagai bentuk perhatian terhadap etika akademis. Dalam 

penelitian kualitatif, informed consent letter digunakan peneliti kepada informan 

untuk menjelaskan secara rinci penelitian yang akan dilakukan mulai dari tujuan 

penelitian, prosedur dan persetujuan antara partisipan dan peneliti. 

Selain itu, informes consent letter juga berguna sebagai surat permohonan 

izin kepada informan secara tertulis, bahwa peneliti dapat memastikan informan 

telah berpartisipasi secara sukarela dalam pemberian informasi. Hal ini berfungsi 

agar informan dapat memberikan informasi yang sejujur – jujurnya kepada peneliti 

sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan umpan balik bahwa peneliti akan 

menjaga keamanan identitas mereka dan informasi yang telah diberikan jika 

memang diperlukan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Umum Kementerian Luar Negeri R.I 

4.1.1 Sejarah Perkembangan Kementerian Luar Negeri R.I 

Pada tahun 1945 – 1950 tugas utama Kementerian Luar Negeri adalah 

Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang 

solidaritas teman-teman di segala bidang dan dengan berbagai macam upaya 

memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Melakukan 

perundingan dan membuat persetujuan : 

- 1947  Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi jawa dan 

Madura 

- 1948  Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawad an 

Sumatera 

- 1949  Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal 

- 1950  Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah 

RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 

Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang 

menentukan dalam perjuangan penegakkan kemerdekaan yang merupakan bagian 

sejarah yang menentukan Karakter atau Watak politik luar negeri Indonesia. 

Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya 

meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950. 

Tahun 1966 – 1998 : 

Tugas diplomasi Kemerdekaan Luar Negeri yang menonjol antara lain : 

1. Pengakuan Irian Barat 

2. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan 

hokum laut UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea) 

3. Meningkatkan Kerjasama ASEAN 

4. Mencari Pengakuan internasional thd Timtim 
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5. Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-

negara berkembang 

6. Ketua APEC dan G-15 

7. Meningkatkan kerjasama pembangunan 

Tahun 1998 – Sekarang : 

Tugas utama Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk : 

1. Memagari potensi disintegrasi bangsa 

2. Upaya membantu pemulihan ekonomi  

3. Upaya peningkatan citra Indonesia 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI 

Momen-Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia 

MASA KEMERDEKAAN 

1928, Oktober 

Kongres Pemuda II di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda yang 

mengikrarkan satu Bangsa, Tanah Air, dan Bahasa bagi Indonesia, yang merupakan 

dasar dari pemebntukkan identitas nasional. 

1945, Agustus 

Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia pada hari Jum’at 17 Agustus, pukul 10 pagi di Pengangsaan Timur 

(sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta. Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari 

setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri 

pertama RI. Tanggal 19 Agustus menjadi hari berdirinya Kementerian Luar Negeri 

RI. 

1945, September 

Lapangan Gambir (kini Lapangan Monas) menjadi ajang ribuan rakyat 

Indonesia mendengarkan pidato Presiden Soekarno menyambut Proklamasi 

Kemerdekaan RI. 
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1946, April 

Indonesia mengirimkan misi dimplomatik pertamanya ke Belanda untuk 

berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda. 

1946, Agustus 

Diplomasi bantuan beras Indonesia untuk India yang sedang dilanda 

bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, 

pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia. 

1947 

“Indonesia Office” atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, 

Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus 

menembus blockade ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Radio “Voice of Free 

Indonesia” disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta. 

1947, Maret 

Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana 

pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. 

Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan 

resminya terhadap kemerdekaan Indonesia. 

1947, Oktober 

Kedatangan Komisis Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, 

mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia – 

Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan 

Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North 

Carolina Dr. Frank B. Graham (AS). 

Dasar Hukum Kementerian Luar Negeri 

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategik Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia tahun 2004 – 2009 ini adalah sebagai berikut: 
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a. Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Perubahannya; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NOMOR 

XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan; 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 

f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional; 

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

i. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi 

Perwakilan RI Di Luar negeri; 

j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009; 

k. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia; 

l. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia; 

m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 

n. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.05/A/OT/IV/2004/02 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Luar Negeri 

Nomor SK.03/A/IT/XII/2002/02 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri; 
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o. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/TO/VI/2004/01 Tahun 

2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di 

Luar Negeri. 

 

4.1.2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Luar Negeri 

Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum 

pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik 

Luar Negeri. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden RI 

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Kementerian Luar 

Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, dalam 

Pasal 32 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 ditetapkan bahwa 

Kementerian Luar Negeri menyelenggrakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di 

bidang politik dan hubungan luar negeri; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 

e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas 

dan fungsinya kepada presiden. 

 

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian Luar Negeri mempunyai 

kewenangan: 

a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro; 

b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
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c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga 

professional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; 

d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang 

disahkan atas nama negara; 

e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya; 

f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu (a) pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, 

politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri serta (b) pengaturan 

dan pelaksanaan protocol dan konsuler. 

Ada 5 perauran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar 

Negeri yakni : 

1. UU No. 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai 

Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic 

Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan 

Konvensi Wina mngenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya 

mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 

Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on 

Consular Relation concering Acquisition of Nationality, 1963) 

2. UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan mengenai Misi Khusus 

(Convention on Special Missions, New York 1969) 

3. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

4. UU Np. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Iternasional 

5. Keppres 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik 

Indonesia di Lur Negeri. 
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4.1.3 Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri 

Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut : 

“Melalui diplomasi total, ikut mewujudjkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, 

adil, demokratis dan sejahtera” 

Diplomasi total adalah instrumen dan cara yang digunakan dalam diplomasi dengan 

melibatkan seluruh komponen stakeholder, memanfaatkan seluruh lini kekuatan 

(multi-track diplomacy). 

Mewujudkan adalah keinginan untuk merealisasikan atau menuntaskan gagasan/ide 

dan sesuatu yang belum ada atau masih tengah berjalan. Indonesia yang bersatu 

menggambarkan keinginan kuat untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera adalah konsep agenda utama yang 

dituangkan Pemerintah Presiden Jokowi Widodo (Kementerian Luar Negeri RI, 

2019). 

Adapun 7 (tujuh) pertanyaan misi yang disebut “Sapta Dharma Caraka” 

sebagai penjabaran dalam rangka mengemban visi tersebut di atas, adalah sebagai 

berikut: 

a. Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan 

wilayah dan kedaulatan Indonesia; 

b. Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama 

pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan 

kerja dan alih teknologi; 

c. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrase 

ASEAN, peran aktif di Asia Pasifik, membangun kemitraan strategis baru 

Asia-Afrika serta hubungan antar sesame negara berkembang; 

d. Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional, dan internasional 

di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam 
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pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat 

multilateralisme; 

e. Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat Internasional sebagai negara 

demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan 

perdamaian dunia; 

f. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar 

negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap 

darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami; 

g. Melanjutkan benah diri untuk peningkatkan kapasitas kelembagaan, budaya 

kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peran utama dalam 

koordinasi penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri. 

 

4.1.4 Program Kementerian Luar Negeri 

Berdasarkan visi dan misi dalam RENSTRA Kementerian Luar Negeri 

2004-2009 dan sebagai penjabaran dari RKP 2006, Kementerian Luar Negeri 

melaksanakan program operasional sebagai berikut : 

a. Pemantapan Kapasitas Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi 

Indonesia 

Dalam upaya menjamin pencapaian hasil dari pelaksanaan program pokok 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri 

Republik Indonesia, maka dijabarkan program-program operasional Kementerian 

Luar Negeri dalam kategori sebagai berikut: 

1) Penguatan dukungan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI; 

2) Penyelesaian masalah perbatasan melalui diplomasi; 

3) Penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia di berbagai 

organisasi/badan internasional; 

4) Peningkatan citra Indonesia; 

5) Penguatan diplomasi dan politik luar negeri; 

6) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; 
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7) Penguatan diplomasi kemanusiaan; 

8) Pemantapan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di 

luar negeri; 

9) Pemanfaatan perjanjian-perjanjian internasional dan hokum 

internasional bagi kepentingan Indonesia; 

10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana; 

11) Peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan instansi 

pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan hubungan luar 

negeri dan pelaksanaan politik luar negeri; 

12) Penguatan sistem informasi dan diplomasi publik; 

13) Peningkatan dukungan public dalam penyelenggaran hubungan luar 

negeri dan pelaksanaan politik luar negeri; 

14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar 

negeri; 

15) Peningkatan kualitas diplomasi publik di Indonesia; 

16) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan hubungan 

;uar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri; 

17) Pemantapan keamanan diplomatic; 

18) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

19) Peningkatan pelayanan keprotokolan, fasilitas diplomatik dn 

kekonsuleran. 

 

b. Peningkatan Kerjasama Internasional 

Dalam upaya menjamin pencapaian hasil dari pelaksanaan program pokok 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri 

Republik Indonesia, maka dijabarkan program-program operasional Kementerian 

Luar Negeri dalam kategori ini sebagai berikut : Peningkatan kerjasama 

perdagangan, ekonomi dan investasi; 

1) Peningkatan kerjasama teknik dan alih teknologi; 
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2) Peningkatan fasilitas kerjasama ketenagakerjaan; 

3) Pengembangan kerjasama ASEAN 

4) Peningkatan kerjasama penanganan kejahatan lintas batas negara; 

5) Peningkatan kerjasama ekstradiksi negara-negara ASEAN; 

6) Peningkatan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Asia 

Pasifik; 

7) Peningkatan kerjasama strategs Indonesia dengan negara-negara Asia 

dan Afrika; 

8) Peningkatan kerjasama sosial budaya 

 

c. Penegasan terhadap Komitmen Perdamaian Internasional 

Dalam upaya menjamin pencapaian hasil dari pelaksanaan program pokok 

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri 

Republik Indonesia, maka dijabarkan program-program operasional Kementerian 

Luar Negeri dalam kategori ini sebagai berikut : 

1) Penguatan multilateralisme dan demokratisasi PBB; 

2) Pengembangan kerjasama regional dan multilateral dalam berbagai 

bidang; 

3) Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam memelihara keamanan 

dan perdamaian dunia; 

4) Pemantapan dan perluasan kerjasama politik; 

5) Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam perumusan kebijakan 

organisasi-organisasi internasional. 

Penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri serta 

peranan diplomasi akan terlihat semakin mengemuka di masa depan. Oleh karena 

itu dunia diplomasi Indonesia tidak hanya membutuhkan pengelolaan dan 

koordinasi antar berbagai state actors melainkan juga dukungan dari semua pihak 

pelaku hubungan internasional. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
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2000 tentang Perjanjian Internasional, telah menegaskan kedudukan Kementerian 

Luar Negeri untuk memainkan peranan utama dalam membantu tugas-tugas 

Presiden menyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar 

negeri. 

Kedudukan itu menjadi penting mengingat tantangan pelaksanaan politik 

luar negeri dan diplomasi Indonesia saat ini sangat kompleks dengan segala varian 

perubahan dinamis hubungan internasional. Karena itu, Kementerian Luar Negeri 

menyadari pentingnya memfokuskan kebijakan politik luar negeri pada langkah-

langkah yang mampu mewujudkan kepentingan nasional yang diperjuangkan 

bersama. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan optimal dan efektif jika didukung 

oleh kemantapan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai 

dengan strategi kebijakan yang dilaksanakan. Saat ini, Kementerian Luar Negeri 

akan terus melanjutkan proses benah diri yang juga mencakup 

pengembangankualitas SDM sebagai penyelenggara diplomasi utama yang handal 

dan professional. Pengembangan SDM dan pembinaan karir diplomat merupakan 

hal yang perlu memperoleh perhatian dan dukungan besar serta dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh. Diperlukanlangkah-langkah pengembangan dan 

peningkatan kualitas SDM secara terus-menerus dan komprehensif. 

 

5. Nilai-Nilai Kementerian Luar Negeri 

a. Profesionalisme  

Para pejabat Kementerian Luar Negeri adalah professional yang 

memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara pro-aktif dan inovatif yang 

didasarkan atas keahlian dan keterampilan yang tepat, termasuk penguasaan 

Bahasa asing dan pemahaman terhadap budaya setempat. Selain itu terkandung 

pula pengertian produktifitas, yakni kemampuan menggabungkan pemanfaatan 

semaksimal mungkin semua sumber daya yang tersedia melalui proses tepat 

(efisiensi) sehingga membuahkan hasil yang paling memuaskan (efektifitas). 

b. Moral dan Etika 
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Setiap pejabat Kementerian Luar Negeri menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan etika berdasarkan Pancasia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Agama. 

c. Kemitraan  

Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri RI membutuhkan 

kerjasama dan dukungan berbagai keahlian dari berbagai unit Kementerian Luar 

Negeri mapun instansi lainnya serta lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra 

sejajar. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, integrase dan 

sinkronisasi harus mendapat prioritas yang tinggi. Perbedaan-perbedaan 

pendapat dan pandangan merupakan hal yang positif yang harus dinyatakan 

secara terbuka dan konstruktif dalam rangka memperkuat formulasi dan dan 

pelaksanaan politik dan hhubungan luar negeri. 

d. Disiplin, Dedikasi dan Loyalitas 

Pegawai Kemeterian Luar Negeri melaksanakan tugas sesuai 

denganperaturan yang berlaku dengan disiplin dan dedikasi yang tinggi serta 

setia kepada organisasi, atasan dan rekan-rekan kerja lainnya. 

e. Integritas 

Kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam pendirian. 

f. Orientasi Pelayanan 

Untuk memajukan kepentingan negara dan waranegara Indonesia di 

dalam dan di luar negeri, setiap pejabat Kmenterian Luar Negeri Wajib 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap lapisan masyarakat yang 

memerlukan. 

g. Transparansi 

Setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus 

dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara intern 

organisasi mapun kepada masyarakat luas sebagau suatu bentuk tanggung 

jawab sosial. 
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h. Akuntabel 

Hasil kinerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak yang mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban. 

i. Jiwa Kejuangan Tinggi 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang Diploasi Indonesia yang 

dilaksanakan dalam mencapai tujuan nasional dengan membina persahabatan 

dengan seanyak mungkin bangsa di dunia, diabdikan untuk kepentingan 

nasional dengan dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan 

dalam sikap dan gigih serta pantang menyerah dalam upaya tetapi luwes dan 

rasional dalam pendekatan. 

j. Keahlian 

Memiliki pengetahuan dan keterampilan berdiplomasi, pengalaman 

internasional dan kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peranan 

Indonesia dalam hubungan internasional. 

k. Asas Manfaat 

Seluruh kegiatan dan hasil-hasilnya diperhitungkan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kepentingan atau misi organisasi dalam rangka 

memberikan sumbangan yang semaksimal mungkin untuk kepentingan 

nasional. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 

Organisasi dan Tugs Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia tanggal 31 

Januari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005, dan Peraturan menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Luar Negeri, terdiri dari : 
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A. MENTERI LUAR NEGERI 

B. INSPEKTORAT JENDERAL, yang terdiri atas : 

a. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 

b. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 

c. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN 

 

C. SEKRETARIAT JENDERAL, yang terdiri atas : 

a. Direktorat Jenderal Multilateral 

b. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 

c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 

d. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 

 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan data dari keseluruhan hasil 

penelitian. Keseluruhan data yang ada merupakan hasil pengumpulan data dari hasil 

wawancara mendalam (in depth interview). Setiap data yang dikumpulkan di 

lapangan dengan wawancara terhadap informan dan key informan di lapangan 

kemudian akan dianalisis secara kualitatif. 

Penulis juga akan menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian mengenai 

Peran Humas Kementerian Luar Negeri R.I dalam memenuhi kebutuhan informasi 

pegawai dan membangun employee relations melalui penerbitan Tabloid 

Diplomasi. Hasil penelitian ini penulis peroleh dari hasil observasi serta hasil 

wawancara mendalam dengan informan dan key informan. 
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4.2.1 Tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan 

Direktorat Diplomasi Publik Selaku Humas Kementerian Luar Negeri 

 

1. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

informasi dan diplomasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 618, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan erumusan kebijakan Departemen Luar Negeri di bidang 

informasi dan diplomsi publik 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik 

c. Prumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

informasi dan diplomasi publik 

d. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 

 

2. Direktorat Diplomasi Publik 

Direktorat Diplomasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi 

publik mengenai kebijakan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, 

ekonomi, sosial budaya, serta isu-isu actual dan startegis. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, 

Direktorat Diplomasi Publik menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang diplomasi 

publik mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik di dalam dan 

luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial 

budaya, serta isu-isu actual dan strategis. 
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b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

diplomasi publik mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik di 

dalam dan luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, 

sosial budaya, serta isu-isu actual dan strategis. 

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang 

diplomasi publik mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik di 

dalam dan luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, 

sosial budaya, serta isu-isu actual dan strategis. 

d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

diplomasi publik mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik di 

dalam dan luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, 

sosial budaya, serta isu-isu actual dan strategis. 

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.1 

Direktorat Diplomasi Publik terdiri dari : 

a. Subdirektorat Politik dan Kemanan : mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Direktorat Publik di bidang diplomasi publik mengenai 

kebijakan politik luar negeri yang terkait dengan masalah politik, kemanan, 

dan hubungan antar lembaga. 

b. Subdirektorat Ekonomi dan pembangunan : yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagain tugas Direktorat Diplomasi Publik di bidang 

diplomasi publik mengenai kebijakan politik luar negeri yang terkait dengan 

maslah ekonomi dan pembangunan. 

c. Subdirektorat Sosial dan Budaya : yang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik mengenai kebijakan politik luar 

negeri terkait dengan maslah sosial dan budaya. 

d. Subdirektorat isu-isu aktual dan strategis : yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Diplomasi Publik mengenai 

kebijakan politik luar negeri terkait dengan isu-isu actual da strategis 

                                                             
1 Peraturan menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Hal 168. 
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mengenai maslah politik local dan kewilayahan yang menjadi perhatian 

internasional 

e. Subdirektorat tata usaha : mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan 

dan kerumahtanggaan Direktorat. (Pusat Informasi Hukum Kementerian 

Luar Negeri RI, 2005) 

 

4.2.2 Gambaran Umum Tabloid Diplomasi 

 

1. Spesifikasi Teknis 

Nama   : Tabloid Diplomasi (Media Informasi Kemlu yang  

  diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik). 

Format   : Tabloid. 

Ukuran Kertas  : 23 cm x 30 cm. 

Jumlah Halaman : disesuaikan (Cover + Isi). 

Warna   : Color 

Periode Terbit  : Bulanan, setiap tanggal 15. 

2. Sirkulasi Tabloid Diplomasi 

a. Area Sirkulasi 

Jangkauan sirkulasi yang paling utama adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pegawai Kemlu, selain itu disebarkan ke beberapa publik luar 

yang masih berkaitan dengan Kemlu mencakup ke seluruh universitas di 

Jakarta, beberapa Universitas di luar Jawa, seluruh perwakilan Indonesia di 

Luar Negeri sebanyak 122 negara, dan kantor-kantor Kedutaan besar yang 

ada di Jakarta. 

Dilihat dari jangkauan area sirkulasi Tabloid Diplomasi, dapat 

dikatakan bahwa media internal Tabloid Diplomasi memiliki peran yang 
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sangat besar untuk menyampaikan informasi kepada pegawai dan pihak-

pihak yang terkait dengan Kemlu. 

b. Model Sirkulasi  

Model sirkulasi ada 3 jalur, 1) bagi para pegawai diantar dan 

dibagikan langsung ke setiap direktorat, tepatnya ada 7 (tujuh direktorat) 

yang ada di Kemlu, 2) via pos bagi universitas yang ada dalam dan luar 

pulau Jawa, serta kedutaan besar yang ada di Jakarta, 3) melalui jalur 

diplomatik bagi perwakilan R.I di 122 negara. 

 

Gambar 1.2 Tampak Cover Tabloid Diplomasi 

Sumber: Dok. Pribadi 

 

3. Rubrikasi dalam Tabloid Diplomasi 

Rubrikasi dalam Tabloid Diplomasi bersifat dinamis dalam arti 

dapat berubah atau berganti sewaktu-waktu dengan melihat aspirasi ataupun 

kebijakan yang diterapkan Kemlu. Rubrikasi Dinda terdiri dari 6 rubrikasi. 

Adapun rubrik tersebut adalah : 
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Gambar: 1.3 Konten Tabloid Diplomasi 

Sumber: Dok. Pribadi 

a. FOKUS 

Rubrik fokus membahas mengenai tema yang kita angkat, yang menjadi 

topik utama di setiap edisi yang terbit. 

b. LENSA 

Rubrik lensa mencakup hal-hal yang bersangkut dengan topik utama 

namun yang di dalam lensa bukan informasi yang utama melainkan 

sebagai pelengkapnya. Contoh : apabila membahas suatu masalah ada 

pihak yang berkompeten dengan hal itu namun berada diluar institusi. 

c. BINGKAI 

Rubric ini bersifat agak umum, pribadi masing-masing (person), bisa 

juga tidak terkait dengan topik, contohnya : pengalaman-pengalaman 

para diplomat dalam menjalankan tugas, lalu ada artis-artis yang ikut 

bagian dalam kegiatan internasional dan sebagainya. 

d. KILAS 

Lebih mengarah ke poin-poin yang bersangkut paut dengan informasi 

mengenai Polugri (Politik Luar Negeri), kalau hal ini kita anggap 

penting untuk ditampilkan meskipun tidak terkait dengan topik utama. 

Hamper sama dengan bingkai, namun informasi yang didapat bisa 
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berasal dari mana saja, seperti event-event internasional, dan kegiatan 

Kemlu yang kita liput. 

e. SOROT 

Informasi yang menyangkut dengan kepentingan kita, pihak-pihak yang 

terkait dengan internal Kemlu, misalnya informasi dari KBRI yang 

tersebar di luar negeri, bisa juga dari Direktorat-Direktorat yang ada di 

Kemlu apabila mereka ingin kegiatannya diliput dan diketahui oleh 

pegawai yang ada di direktorat lain. 

f. LINTAS 

Hampir sama seperti sorot tapi lebih luas cakupannya, tidak hanya 

dilingkup Kemlu namun juga berasal dari pihak luar, misalnya dari 

Kementerian Lain. 

 

4. Pengelolaan Tabloid Diplomasi 

Pengelolan Tabloid Diplomasi mulai ditangani secara khusus oleh 

Humas Kemlu R.I yakni Direktorat Diplomasi Publik sejak bulan Agustus tahun 

2007. Meski demikian, dalam melakukan percetakan Tabloid Diplomasi, 

Dipilik bekerja sama dengan pihak luar, yaitu perusahaan percetakan PT. Pilar 

Indomeditama. 

Penerbitan Tabloid Diplomasi rutin 1 bulan sekali setiap tanggal 15, 

namun bila diminta menampilkan edisi khusus maka kita membuatnya sesuai 

dengan event penting atau yang berkaitan dengan hari bersejarah. Tabloid 

Diplomasi yang telah tercetak dapat dibagikan kepada pembaca melalui 3 jalur 

yakni pengiriman langsung yang ditujukan bagi pegawai Kemlu, via pos ke 

beberapa Universitas dan melalui jalur diplomatik bagi perwakilan RI yang ada 

di 122 negara. 

Tabloid Diplomasi dicetak sebanyak 1500 eksemplar dan diberikan 

secara gratis kepada publik internal Kemlu, serta 500 ke beberapa publik luar 
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terkait. Dalam melakukan percetakan, Kemlu bekerjasama dengan pihak 

percetakan yakni PT.Pilar Indo Meditama. 

Tabloid Diplomasi dikelola oleh sebuah Tim Redaksi. Adapun struktur 

Redaksi Tabloid Diplomasi itu sendiri adalah sebagai berikut : 

Penasehat Redaksi : Cecep Herawan 

      (Direktur Jenderal Diplomasi Publik) 

Pemimpin Umum  : Azis Nurwahyudi 

Redaktur Pelaksana : Al Busyra Basnur 

Staff Redaksi  : Agus Heryana, Arif Suyoko, Devdy Risa, Meylia 

Wulandari 

Tata letak dan artistik : Tsabiet Latief 

Distribusi   : Mardiana S.D. 

Kontributor  : M. Dihar 

Penerbit  : Direktorat Diplomasi Publik Kementrian Luar  

  Negeri R.I 

Surat-menyurat  : Direktorat Diplomasi Publik,  

  Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No. 6 

  Jakarta Pusat 

Percetakan  : PT. Pilar Indo Meditama 

  Jl. Kalibata Timur 1 No. 19, Pancoran 

  Jakarta Selatan 12740 

Website   : http://www.tabloiddiplomasi.com 

Email   : diplomasi_ri@yahoo.com  

5. Proses Penyusunan Tabloid Diplomasi 

Sebelum Tabloid Diplomasi diterbitkan, terlebih dahulu diadakan rapat 

redaksi untuk menentukan topik yang akan diulas dan informasi-informasi apa 

saja yang akan dimuat di edisi mendatang. Topik ditentukan dari event yang ada 
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di Direktorat Diplomasi Publik dan mengikuti program-program yang ada di 

Kemlu. 

Setelah menentukan tema yang akan diangkat, langkah selanjutnya 

dalah menentukan narasumber yang berhubungan dengan tema tersebut 

kemudian diadakan pembagian tugas dengan tim untuk proses wawancara dan 

peliputan. 

Setelah informasi yang dibutuhkan didapat maka selanjutnya ke 

deadline, 1 minggu sebelum deadline semua bahan harus sudah evaluasi dan 

revisi, apabila ada permohonan revisi dari pihak narasumber maka redaksi akan 

melakukan kembali. 

Terakhir setelah semua siap, redaksi meminta persetujuan dari Direktur 

Diplomasi Publik unruk menentukan apaah tabloid ini layak untuk naik cetak 

atau butuh untuk revisi kembali. Setelah disetujui selanjutnya Tabloid 

Diplomasi ini naik cetak, draft tabloidedisi terbaru akan diberikan ke pihak 

percetakan untuk diproses, dan dimasukkan ke dalam arsip serta ke website 

http://www.tabloiddiplomasi.com 

4.3 Media Internal dalam Membangun Hubungan Pegawai 

Dengan semakin pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta keberadaan Indonesia yang selalu berhubungan dengan dunia 

internasional, maka untuk meningkatkan kinerja pegawai Kementerian Luar 

Negeri R.I, mereka membutuhkan informasi sebagai acuan dalam menjalankan 

tugas negara. 

Dari hasil wawancara dengan para key informan dan informan dalam 

penelitian ini mengenai arti pentingngnya sebuah informasi adalah sebagai berikut:  

Azis Nurwahyudi, mengatakan : 
“..Penting sekali, saya melihat banyak sekali media-media di lingkungan pemerintahan itu 

dikelola secara amatir dan kurang profesional, dan akhirnya pembaca menjadi malas untuk 

membacanya karena cenderung narsis, mereka lebih banyak mengupas tentang departemennya 

yang seolah-olah merekalah yang paling baik. Kita tidak mau seperti itu, maka kegiatan yang 

kita tonjolkan bukan departemennya melainkan pencapaian pencapaian, achievment yang 
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dicapai melalui diplomasi, contohnya pencapaian dari program-program yang dicapai tahun 

ini apa dan visi dan misi kedepan bagaimana. Sebenarnya apabila tabloid ini dipasarkan ke 

masyarakat juga akan laku, karena mereka minim dengan informasi yang berkaitan dengan 

diplomasi, tetapi karena sudah dianggarkan oleh APBN  maka hal tersebut tidak bisa 

terwujud.” 

Al Busyra Basnur mengatakan : 
“..Sangat penting, karena dunia kita sekarang merupakan era informasi, selain itu informasi 

merupakan suatu kebutuhan utama. Sebagai contoh kalau mengikuti edisi kita dari awal kita 

banyak membahas masalah- masalah yang ada di lapangan akibat adanya distorsi, informasi-

inforamasi yang salah namun dibenarkan oleh umum, maka hal ini penting agar mereka 

khususnya pegawai kita tidak salah persepsi. Contoh: masalah perbatasan Indonesia, masalah 

seni budaya, dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal seperti ini sangat sensitif namun mereka 

mendapat informasi yang salah dari media umum. Melalui tabloid ini kita dapat mengupasnya 

secara langsung, kita melihat bdiuk persoalan dari akar agar mereka paham. Pentingnya 

sebuah informasi dikarenakan kita juga melihat banyak contoh seperti pejabat-pejabat yang 

ada di daerah, misalnya dalam kasus hak paten batik. Mereka berlomba-lomba utuk 

mematenkannya tanpa tahu informasinya seperti apa, yang namanya hak paten itu seperti apa, 

hak paten itu itu jenisnya apa saja dan sebgainya. Disini kita membahas hal tersebut agar 

mereka jelas dan tidak salah persepsi.” 

Kenssy Dwi Ekaningsih mengatakan : 
“..Arti penting informasi bagi saya sangat penting karena informasi memang dibutuhkan dan 

diperlukan oleh setiap orang baik di kalangan pemerintahan, lembaga media, lembaga 

pendidikan, pelaku ekonomi, masupun masyarakat secara keseluruhan. Sebab ada pepatah 

yang mengatakan barang siapa menguasai informasi adalah segala yang dapat mengarungi 

sejumlah ketidakpastian atas ketidakjelasan.” 

 

Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa informasi merupakan 

kebutuhan yang penting yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai. Dengan adanya 

informasi, mereka dapat mengetahui perkembangan terkini mengenai 

organisasinya. Melalui informasi mereka dapat mengetahui situasi dan kondisi 

organisasinya secara tepat dan akurat. Ketepatan dalam menerima informasi dapat 

memberikan keuntungan baik bagi pribadi pegawai maupun bagi orgnisasi tempat 

mereka bekerja. Selanjutnya menurut Westy Soemanto (2005) “kebutuhan atau 

(need) menerangkan kecenderungan yang relative permanen di dalam diri 

seseorang yang termotivasi dengan cara-cara tertentu, dan kita mengetahui diri 
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tingkah lakunya untuk encapai tujuannya”. Informasi adalah proses intelektual 

seseorang. Proses intelektual seseorang adalah mengolah atau memproses stimulus, 

yang masuk ke dalam diri individu melalui panca indra, kemudian duteruskan ke 

otak atau pusat syaraf untuk diolah, diproses dengan pengetahuan, pengalaman, 

selera, dan iman yang dimiliki seseorang. Setelah mengalami pemrosesan stimulus 

itu dapat dimengerti sebagai informasi.  

Informasi ini bisa dingat di otak, bila dikomunikasikan kepada individu atau 

khalayak maka akan berubah menjadi pesan  (Wiryanto, 2004). Informasi yang 

dimuat biasanya seputar kunjungan bilateral pemimpin-pemimpin dari negara lain, 

seluruh kegiatan Kementerian Luar Negeri baik seminar, diskusi, hal-hal yang 

berkaian dengan publik, hubungan lintas agama. Hampir semua berkaitan dengan 

Kementerian Luar Negeri ada dalam isi konten Tabloid Diplomasi. Dari penjelasan 

di atas pmemeahami bahwa informasi yang dibutuhkan pegawai tetunya adalah 

segala informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka 

khususnya mengenai perkembangan organisasinya serta pencapaian visi dan misi, 

yang nantinya mnjadi pedoman dan acuan mereka dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya. 

4.4 Tujuan dan Manfaat Tabloid Diplomasi 

Kebutuhan informasi bagi pegawai dapat dipenuhi melalui kegiatan 

komunikasi yang terarah antar pimpinan maupun sesame pegawai, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan kegiatan komunikasi, 

perusahaan/organisasi menunjuk bagian Humas sebagai bagian yang memiliki 

tanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pegawai. 

Banyak cara yang dilakukan pihak humas Kementerian Luar Negeri RI 

dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi kepada pegawai salah satunya dengan 

menggunakan media internal sebagai wadah komunikasi dan interaksi dan 

memberikan informasi yang ditujukan khusus kepada khalayak internal. Media 

internal yang diterbitkan oleh direktorat diplomasi publik selaku humas 

Kementerian Luar Negeri tersebut bernama Tabloid Diplomasi. 

Azis Nurwahyudi mengatakan: 
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“..Tujuan yag diharapkan dari adanya tabloid ini adalah 1) nantinya diplomasi bukan 

hanya dilakukan oleh para diplomat saja tetapi wujudnya bisa juga dilakukan oleh publik, 

contohnya mahasiswa yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia 

internasional, itu sebenarnya juga merupakan salah satu wujud diplomasi, 2) kita ingin 

mendapatkan feedback, apakah kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri 

saat ini sudah memenuhi standar diplomasi atau sudah sepatutnya/pantas atau belum, 

tentunya hal ini bisa dinilai oleh publik baik internal maupun eksternal, 3) seperti 

namanya, “Tabloid Diplomasi”, tabloid ini merupakan media interal dari Kementerian 

Luar Negeri yang menjadi wadah komunikasi seperti misi tabloid itu sendiri yakni “Media 

Komunikasi dan Interaksi”, dari sini kita berharap ada feedback dari publik internal dan 

eksternal Kementerian Luar Negeri agar mereka dapat menilai apakah sudah layak atau 

belum program-program yang ada, 4) tujuan lainnya adalah memberi informasi kepada 

khalayak baik di dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri contohnya para pegawai 

atau masyarakat, karena melalui tabloid ini mereka bisa mendapatkan informasi yang 

terkadang tidak bisa mereka jumpai di media lain. 
 

 

Untuk meningkatkan audiens publik khususnya publik internal dan 

beberapa eksternal mengenai pekembangan politik luar negeri Indonesia, agar 

mereka mengetahui misalnya alasan pemerintah mengambil suatu kebijakan. 

Meningkatkan konstituen, khususnya bagi para mahasiswa, karena mahasiwa 

adalah calon-calon pemimpin masa depan, tabloid ini berifat internal Kemlu, karena 

diaanggap masyarakat kurang begitu paham dengan urusan luar negeri. Nantinya 

Diplik akan mengembangkan tabloid diplomasi agar kedepannya masyarakat juga 

bisa mendapat informasi mengenai hal tersebut, yang nantinya diharapkan bahwa 

anggapan masyarakat yang menganggap urusan luar negeri itu sifatnya elit, polugri 

itu milik diplomat, ditepis dengan input yang baik dari masyarakat. 

Jadi yang melatarbelakangi terbitnya Tabloid Diplomasi adalah adanya 

tujuan untuk mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh 

Kementerian Luar Negeriitu sudah dikemas dengan baik. Tujuan dari media 

internal Tabloid Diplomasi dapat dikatakan sesuai dengan tujuan media internal 

menurut Moore (2002), yakni : 
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a. Memberikan informasi kepada karyawan mengenai kebijaksanaan dan 

kegiatan perusahaan. 

b. Menstimuli kegiatan produksi dengan menampilkan individu yang baik. 

c. Menekankan kebutuhan dan hasil yang baik oleh karyawan. 

d. Membantu meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. 

e. Memberi informasi kepada karyawan mengenai produk dan operasional 

f. Memperbaiki hubungan perburuhan. 

Manfaat yang diperoleh dari adanya media internal tabloid diplomasi ini sendiri 

banyak dirasakan pegawai, Pengukuran keberhasilan media internal adalah saat 

pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi melalui media internal. Beriku hasil 

penelitian penulis dari informan mengenai manfaat yang mereka peroleh ketika 

membaca Tabloid Diplomasi. 

 

Ratu Silvi, pegawai direktorat Jnederal asia pasifik dan eropa mengatakan : 
“..Sebenarnya kami dari direktorat jenderal asia pasifik dan afrika juga menerbitkan 

media internal yakni majalah Akses, tapi kita leboh condong membahas tentang kegiatan 

yang dilaksanakan di kawasan asia pasifik dansekitar afrika, sebenarnya bukan onformasi 

mengenai hal tersebut saja yang dibutuhkan oleh para pegawai di rektorat kami, untuk itu 

sebagai pelengkap mereka juga membaca tabloid diplomasi. Selama lebih dari 60 tahun 

kita berperan aktif di percaturan pergaulan dunia, diplomasi Indonesia sudah cukup 

banyak berbuat. Bahkan tidak sedikit kiprah kerja diplomasi Indonesia yang bersifat 

monumental. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang disegani 

oleh negara-negara lain, dan sangat diharapkan berperan dalam setiap permasalahan 

dunia. Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non Blok (GNB) dan ASEAN adalah bukti nyata 

bahwa diplomasi Indonesia mempunyai gagasan-gagasan yang cemerlang dan kuat. 

Kepemimpinan dan diplomasi Indonesia terbukti sangat berpengaruh dalam pergaulan 

antar negara di dunia.” 

Benny Bahanadewa, MBA, Pegawai Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa, 

mengatakan: 
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Sebenarnya kami di direktorat jenderal Amerika Eropa sendiri juga menerbitkan media 

internal yang kami beri nama majalah “Info Pasar”, namun media yang kami buat lebih 

condong membahas mengenai perkembangan dan isu-isu ekonomi di wilayah Amerika dan 

Eropa saja. Tentunya pegawai di direktorat kami tidak hanya membutuhkan informasi 

yang terbatas seperti itu saja. Melalui Tabloid Diplomasi kami banyak mendapat informasi 

mengenai Kementerian Luar Ngeri secara luas. 

 Veni Kurnia Buana, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, mengatakan: 

“..Jadi ASEAN ini memberikan kontribusi didalam stabilitas keamanan di kawasan. 

Mungkin selama sebagian orang masih mempertanyakan manfaat, kontribusi dan 

fungainya ASEAN. Patut dicatat bahwa sepanjang 40 tahun keberadaan ASEAN , di 

wilayah Asia Tenggara ini tidak pernah terjadi konflik yang dapat mengganggu 

pertumbuhan ekonomi masing- masing negara anggotanya. Melalui tabloid ini pegawai 

dan masyarakat akan paham. Di edisi sebelumnya juga pernah membahas tentang Asian 

Summit. Dalam summit kemarin kita telah mmenyetujui ASEAN Charter, dimana selama 

40 tahun tidak memiliki role base organization, dengan demikian ASEAN akan memiliki 

legal personality yang mengikat anggotanya. Sehubungan dengan itu dalam beberapa 

bulan mendatang kita akan mengajukan ASEAN Charter ini kepada DPR untuk diratifikasi. 

Disamping ASEAN, Indonesia juga aktif di kawasankawasan tertentu seperti Pacific Island 

Forum, yang merupakan kelompok negara-negara yang berada dikawasan Pasifik 1 

seperti Valu, Vanuatu, Tonga dan lainnya, dimana Indonesia banyak bekerja sama dalam 

konteks kerja sama teknis. Kontribusi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan 

Keamanan PBB juga cukup besar, bahkan bisa dikatakan kita memainkan peranan yang 

sangat strategis, karena Indonesia selalu memediasi jalan keluar berbagai isu yang 

dibahas di PBB, seperti masalah Etiophia, Somalia, Bosnia Herzegovina dan juga 

mengenai isu nuklir Iran. Penataan yang dilakukan saat ini. selain menata kedalam juga 

menata hubungan ke luar, karena itulah ASEAN dibentuk. Dengan latar belakang 

negaranegara Asia Tenggara yang selalu diliputi konflik antar mereka, dan juga karena 

adanya intervensi dari luar, Indonesia keluar dengan gagasan ASEAN, itu bukanlah suatu 

hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi karena Indonesia membawa juga cita-cita yang 

selalu dipegang dalam melaksanakan politik luar negerinya, yaitu bebas dan aktif, ke 

ASEAN.” 

Anita Lidya Luhulima, Pegawai Direktorat Jenderal Multilateral, mengatakan:  
“Banyak sekali manfaat yang kami peroleh, khususnya bagi pegawai Direktorat 

Multilateral. Karena pencapaian-pencapaian yang telah kami laksanakan sering diliput 

oleh tabloid ini, misalnya mebahas isu-isu perdamaian dunia/resolusi konflik, food 

security, energy security, peningkatan peran Indoensia di G-20 kerjasama selatan-selatan, 
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isu perubahan iklim, serta penguatan hubungan dengan sekretariat badan-badan 

internasional.” 

 

Secara substansif, tabloid ini sudah sangat merepresentasikan segala lini 

dinamika dan capaian-capaian diplomasi Indonesia ter-update. Penyajiannya yang 

menarik dan relatif ringan benar-benar menjadikannya sebagai tabloid yang tidak 

eksklusif untuk kalangan yangterkait atau yang berkepentingan saja, tapi justru 

menyerupai media sosialisasi progress report diplomasi Indonesia. Dari hasil 

penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang 

diperoleh setiap pegawai sangat beragam, setiap pegawai yang ada di masing-

masing direktorat memperoleh manfaat dari adanya media internal tabloid 

diplomasi, namun kebanyakan dari mereka mengkonsumsi sesuai dengan 

kebutuhan dan terutama yang berkaitan dengan direktorat tempat mereka bertugas. 

Manfaat ini sesuai dengan manfaat media internal pada umumnya yakni: 

a. Sebagai media penyebarluasan informasi tentang operasional operasional 

perusahaan, mensosialisasikan kebijakan perusahaan dan mengangkat isu 

umum, masalah-masalah perusahaan. 

b. Saat dimanfaatkan dengan baik, media internal mampu mendekatkan 

karyawan dan perusahaan. Pengukuran keberhasilan media internal adalah saat 

karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi melalui media internal. 

c. dapat membantu saling pengertian antar karyawan. 

d. Menanamkan budaya organisasi mempertahankan dan mensosialisasikan 

perubahan 

 

4.5 Media Internal Tabloid Diplomasi Dalam Menjalankan Peran Humas 

Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Pegawai 

Peran Humas dalam menerbitkan Tabloid Diplomasi sebagai media internal 

Kemlu R.I tercermin dari beragam isi rubrikasi yang memberikan informasi yang 

penting dan menarik seputar bidang diplomasi. Melalui berbagai rubrikasi seperti 
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fokus, lensa, bingkai, kilas, sorot, lintas, para pegawai kegiatan Kemlu R.I. Adanya 

berbagai informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pegawi akan informasi 

tentang Kemlu R.I terutama bidang diplomasi. 

Tabloid Diplomasi merupakan salah satu media yang diterbitkan oleh 

Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI yang sesuai dengan 

motto dari tabloid ini “Media Komunikasi dan Interaksi”. Latar belakang 

pembuatan media internal ini adalah upaya Kemlu dalam mensosialisasikan 

program-programnya, saat Kemlu masih dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Hasan 

Wirajuda beliau menekankan diplomasi Indonesia ke ara Diplomasi Publik dimana 

menggunakan cara-cara diplomsai tanpa kekerasan atau disebut juga dengan Soft 

Diplomasi. 

Untuk mengetahui bagaimana peran humas dalam menerbitkan media 

internal Tabloid Diplomasi sebagai media informasi pegawai, berikut adalah hasil 

penelitian dengan key informan. 

Azis Nurwahyudi mengatakan: 
“..Peran humas dalam penerbitan media internal tabloid diplomasi ini yakni peran humas 

sebagai jembatan komunikasi antar pegawai, antar Direktorat yang satu dengan yang 

lainnya, karena pegawai Kementerian Luar Negeri tersebar di berbagai direktorat, 

biasanya mereka masa bodo dengan kegiatan direktorat lain dan tidak tahu mengenai 

kegiatan dan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan 

membaca tabloid ini mereka mendapatkan banyak hal, ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan mereka.” 

Dilihat dari perkembangannya yang menjadi misi Diplok dari awal sudah 

mendekati tercapai, Diplik ingin menjadi semacam mediasi atau penghubung antara 

direktorat-direktorat yang ada di Kemlu untuk bisa mengetahui informasi-informasi 

utama yang ada di setiap direktorat yang ada. Berperan dalam menyampaikan 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemlu, perkembangan yang telah dicapai 

Indonesia melalui kemampuan diplomasi para diplomatnya, menginformasikan 

pencapaian-pencapaian dan achievement yang telah diraih. Alasannya adalah 

banyak dari pegawai yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti halnya Indonesia 

turut serta di G20, di media-media massa membahas subtansi tersebut namun tidak 

seakurat Tabloid Diplomasi. Tabloid Diplomasi membahas dengan rinci bahwa 
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dalam G20 Indonesia ikut serta menjadi inisiator dalam suatu pengambilan 

kebijakan, keputusan. Pada rubrik konten menampilkan isi dari pidato Presiden 

Indonesia ketika menjadi pembicara. Contoh lainnya mengenai WATAPRI 

(Perwakilan Tetap Republik Indonesia) di Janewa yang ternyata memegang 

beberapa peranan organisasi internasional. Harapan bahwa penyebaran informasi 

dapat merata ke seluruh lini yang ada di Kemlu dan masyarakat yang terkait dengan 

Politik Luar Nrgeri Indonesia. 

Dengan diterbitkannya tabloid Tabloid Diplomasi ini ternyata banyak dari 

pegawai yang merasa puas, karena peran humas dalam menerbitkan media ini 

dirasa penting sebagai media informasi pegawai Kemlu, berikut ini adalah hasil 

penelitian kepada para pegawai mengenai peran Tabloid Diplomasi saat ini. 

Kenssy Dwi Ekaningsih mengatakan : 
“..Cukup bak krena dapat mensosialisasikan program-program yang ada, kalau tabloid 

ini saya rasa sifatnya memberi informasi yang menyeluruh, banyak juga pegawai yang 

menyempatkan membaca tabloid diplomasi ketika ada waktu luang di tengah-tengah 

kesibukannya.” 

Desra Percaya, mengatakan : 
“..Peran media pada dasarnya adalah sebagai pusat informasi, dimana melalui media 

massa baik cetak dan elektronik kita dapat mengakses banyak ilmu dan pengetahuan tanpa 

batas. Melalui media juga seseorang dapat terkenal keseluruh dunia, contohnya saja 

Presiden Amerika terpilih Barack Obama yang memanfaatkan Facebook untuk kampanye 

dalam pemilu. Setiap lembaga pmerintahan perlu mempunyai media yang menjadi ikon 

lembaganya, agar citra lembaga tersebut tentu dapat terekspose baik.” 
Anita Lidya Luhulima ,mengatakan: 

“..Banyak sekali manfaat dari tabloid ini yang kami peroleh, khususnya bagi pegawai 

Direktorat Multilateral. Karena pencapaian-pencapaian yang telah kami laksanakan 

sering diliput oleh tabloid ini, misalnya membahas isu-isu perdamaian dunia/resolusi 

konflik, food security, energy security, peningkatan peran Indonesia diG-20, kerjasama 

selatan-selatan, isu perubahan iklim, serta penguatan dengan sekretariat badan-badan 

internasional.” 

Dalam penjelasan diatas tabloid yang diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi 

Publik selaku humas Kemlu R.I tampak sebagai gerbang penalaran untuk lebih 

akrab memahami dinamika Kementerian Luar Negeri dalam memerankan 

diplomasi Indonesia di kancah Internasional. Dari tabloid ini bisa dibaca bagaimana 
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Indonesia dan Kementerian Luar Negeri memposisikan dirinya di tengah-tengah 

sesaknya isu global. Media dapat berperan sebagai sumber kekuatan, alat control, 

manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang makin berperan 

untuk menampilkan peristiwa-peristiwa penting baik yang bertaraf nasional 

maupun internasional, media juga menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi 

kalangan internal untuk memperoleh gambaran dan citra Kementerian Luar Negeri, 

tetapi juga bagi kalangan eksternal mitra kerja Kementerian Luar Negeri, untuk itu 

pihak humas dapat mengelola media-media yang ada di Kemlu R.I semaksimal 

mungkin. Peneliti menyimpulkan upaya humas Kemlu dalam menerbitkan media 

sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan informasi sudah dapat terlaksana 

dengan baik, ini sesuai dengan Peran Humas menurut Ruslan (2000) yakni:  

a. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau 

lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. 

b. Membina relationship yaitu berupaya membina hubungan yang positif 

dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. 

c. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

d. Membentuk cotporate image, artinya peranan public relations 

berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa humas 

Kementerian Luar Negeri R.I mempunyai peranan penting sebagai komunikator 

atau penghubung antara Kementerian Luar Negeri R.I dengan publiknya baik 

internal maupun eksternal dalam lingkup nasional maupun internasional, agar 

tercipta suatu hubungan positif dan citra baik. 

Dari pengertian yang dipaparkan di atas, bila dikaitkan dengan 

permasalahan maka peran humas dalam meneritkan media internal Tabloid 

Diplomasi telah sesuai dengan fungsi media internal pada umumnya yakni: 
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a. Fungsi Informasi, artinya materi publikasi berfungsi informatif apabila 

materi itu menambah pengetahuan baru bagi para pembacanya. 

b. Fungsi Edukatif, materi publikasi berfungsi edukatif apabila informasi itu 

memperkenalkan kepada pembaca tentang cra baru untuk melakukan suatu 

kegiatan atau cara baru untuk mengatasi masalah. 

c. Fungsi Menghibur, artinya materi publikasi berfungsi menghibur apabila 

informasi yang dikandung mengandung ganjaran psikologis. 

Melalui media ini humas juga berperan dalam menosialisasikan perubahan, 

baik mengenai kebijakan baru yang dibuat Kemlu dan lain sebagainya. 

Mempertahankan budaya organisasi melalui penggambaran achievement yang 

dicapai oleh Kemlu dan para diplomat yang bisa. Peran lain adalah untuk mencegah 

distorsi informasi yang mereka dapat dari media lain, melalui tabloid ini setiap 

informasi yang adadisajikan secara eksklusif, dan berbeda dengan media massa lain 

yang hanya megupas suatu permasalahan dari sudut pandang yang sempit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan data dan analisis mengenai peran Humas Kementerian 

Luar Negeri RI dalam menciptakan employee relations dan memenuhi kebutuhan 

informasi pegawai melalui penerbitan Media Internal Tabloid Diplomasi, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Humas Kemlu RI yakni Direktorat Diplomasi Publik memiliki fungsi 

besar dalam menjalankan perannya sebagai bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari Kemlu RI dalam pelaksanaan program-program Kemlu. 

Fungsi utama adalah mensosialisasikan kebijakan Kemlu melalui cara 

diplomasi publik. 

2. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Humas Kemlu (Direktorat 

Diplomasi Publik) melalui beberapa media, salah satunya adalah dengan 

menerbitkan Tabloid Diplomasi untuk mengakomodir segala kebutuhan 

informasi pegawai. 

3. Penerbitan Tabloid diplomasi memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh 

Kemlu dan tidak berubah sejak pertama kali terbit yakni menjadikan 

Tabloid Diplomasi sebagai media komunikasi dan interaksi antar 

pegawai Kemlu. 

4. Keberadaan Tabloid Diplomasi, sebagai salah satu media atau sarana 

untuk menjalankan peran Humas Kemlu dalam membangun employee 
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relations di bidang diplomasi bagi pegawai maupun diplomat. Hal ini 

dapat terlihat dari isi rubrikasi Tabloid Diplomasi yakni fokus, lensa, 

bingkai, kilas, sorot dan lintas, dimana setiap rubrik memiliki subtansi 

masing-masing. 

5. Peran humas melalui penerbitan Tabloid Diplomasi adalah sebagai 

jembatan komunikasi antar pegawai, antar satu Direktorat dengan 

direktorat lain. Selain itu juga berperan dalam menyampaikan 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemlu, perkembangan yang telah 

dicapai Indonesia melalui kemampuan diplomasi para diplomatnya, 

serta menginformasikan pencapaian-pencapaian dan achievement yang 

telah diraih. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini 

peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Berupaya terus meningkatkan kinerja Humas Kemlu RI agar visi, misi, 

serta program-program Kemlu RI dapat tersosialisasikan dengan baik 

kepada publik. Serta merubah tampilan yang tadinya berbentuk tabloid 

diubah dalam format majalah agar semakin eksklusif dan menarik minat 

pembaca. 

2. Membuat suatu evaluasi media internal secara berkala agar dapat 

diketahui kedudukan media internal Tabloid Diplomasi di antara media-

media komunikasi internal lainnya untuk membangun internal 
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relations. Dengan demikian dapat meningkatkan fungsi media internal 

Tabloid Diplomasi sebagai media interaksi dengan membangun relasi 

pegawai maupun diplomat Kementerian Luar Negeri RI. 

5.2.2 Saran Akademik 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai peran praktisi 

humas dalam membangun internal relations melalui media internal 

tidak dibidang pemerintahan saja, sehingga dapat memberikan 

pandangan lain terhadap media internal sebagai salah satu fungsi peran 

humas. 
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