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Humas memegang peranan yang sangat penting dalam mempublikasikan kebijakan. Humas 

dengan publikasinya memiliki kemampuan untuk menggugah semua orang yang menjadi target 

sasaran. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami kegiatan dan kinerja pemerintah 

Mojokerto sebagai hubungan timbal balik. Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi 

yang terencana dengan baik, maka akan mendapatkan apa yang diinginkan dari pelaksanaan 

mempublikasikan kebijakan publik oleh Pemerintah kabupaten Mojokerto akan tercapai. Hal ini 

juga disebabkan oleh pentingnya media humas sebagai alat penyebaran informasi tentang 

kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah humas Pemerintah Kabupaten 

Mojoikerto berperan dalam mempublikasikan kebijakan publiknya? Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peranan humas Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto dalam mempublikasikan kebijakan publik yang hendak dikeluarkan dan 

diinformasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat sekitar. Dan fokus 

penelitian ini mengacu pada batasan operasional humas yang berperan dalam mempublikasikan 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe diskriptif 

dan yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Kabag. Humas, Kasub. Bag. 

Pemberitaan, Kasub. Bag Dokumentasi, Staff Pemberitaan, Staff Dokumentasi dan Staff 

prokoler. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa diskriptif dengan 

penelusuran satu kesatuan data yang dirangkum dalam proses reduksi data yang kemudian 

dilanjutkan dengan display data.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa humas selaku mediator antara pemerintah 

Mojokerto dengan masyarakat memiliki peranan dan fungsi untuk mempublikasi dan 

menginformasikan kebijakan kepada khalayak agar masyarakat mengetahui dan mengerti isi 

kebijakan tersebut untuk dijadikan sebagai implementasi dalam kehidupannya. Sebagai langkah 

awal kegiatan publikasi dan sosialisasi humas pemerintah Mojokerto melakukan beberapa 

tahapan seperti perencanaan, penentuan tujuan dan penentuan sasaran, sedangkan alat yang 

digunakan dalam mempublikasikan kebijakan publik adalah media humas seperti koran yang 

dibentuk dalam kliping dan press release selain itu juga humas menggunakan radio sebagai 

media penyampai kepada publik/masyarakat luas.  

Dilihat dari rumusan masalah maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa humas sebagai corong 

dan mediator Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan 

kebijakan publik turut berperan dan ikut serta dalam rangka menciptakan kesepahaman, saling 

pengertian (public understanding) dan membangun dukungan (public support) atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk membentuk image dan citra 

organisasi/lembaga/instansi dimata publik/masyarakat luas melalui media humas yang ada.  



 


