
Humas Pemerintah dan BUMN 



Humas BUMN dan Instansi 
Pemerintah 

Humas Instansi Swasta  

Apa perbedaannya??? 



Tidak ada sesuatu yang 
diperjualbelikan (Aspek 

komersial) 
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learning 
about public 
desire and 
aspiration 

advising the 
public about 

what is should 
desire). 

ensuring 
satisfactory 

contact between 
public and 

government 
official 

informing and 
about what an 

agency is doing 

Tugas utama Humas dalam Instansi Pemerintah/ BUMN 



KEBERADAAN HUMAS PEMERINTAH 

Keberadaan unit kehumasan disebuah instansi atau 

lembaga milik pemerintah merupakan keharusan 
secara fungsional dan operasional dalam upaya 
menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang 
suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang 
ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam 

maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.  



POTRET HUMAS PEMERINTAH 

Lamban 

Sgt 
birokratis 

Tdk 
responsif 

Tdk media 
friendly 

Hilang saat 
dibutuhkan 

Bekerja 
berdsr jam 

kerja 

Informasi 
menunggu 
dari atasan 

Infonya 
terkdg 
kurang 
akurat 

Cenderung 
tertutup 

Sibuk dgn 
urusan 

administrasi 
dan protokoler 



KOMITMEN UNTUK BERUBAH 

• Humas Pemerintah harus memiliki peran 
penting dalam melaksanakan amanah 
undang 

• Agar berjalan efektif, Humas Pemerintah 
harus melakukan terlebih dahulu 
PERUBAHAN yang signifikan, baik dalam 
hal pemahaman tentang informasi publik, 
maupun dalam implementasi kegiatan 
kehumasanundang Keterbukaan Informasi 
Publik yang sudah berusia 5 tahun  



PARADIGMA BARU HUMAS 
PEMERINTAH 

• Transparan, responsif, rajin mencari dan 
berbagi informasi dengan publik dan pers 

• Menyediakan informasi dengan cepat dan 
akurat (meminimalkan jarak dengan nara 
sumber utama) 

• Siap bekerja dengan waktu yang fleksibel 
(meladeni pers di luar jam kerja) 

• Hadir setiap saat, terutama ketika terjadi 
krisis atau bila terjadi peristiwa penting 



TRANSPARANSI DAN KECEPATAN 
(MK PERIODE 2008-2013) 

• Informasi tentang persidangan bisa diakses secara 
terbuka dan tanpa biaya melalui Website MK  

• Semua hasil dan keputusan sidang bisa diakses 
dengan cepat melalui website  

• Pimpinan dan Juru Bicara MK terbuka dan selalu 
meladeni pertanyaan pers, baik pada jam kerja 
maupun di luar waktu kerja resmi  

• Dalam praktik, banyak instansi yang digugat oleh 
LSM karena tertutup atas informasi yang 
dibutuhkan. Sidang kerap dilakukan di MK untuk 
pengadilan. 



Fungsi pokok humas pemerintah 
Indonesia pada dasarnya, antara lain : 

Mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau 
informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-
program kerja secara nasional kepada masyarakat. 

Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang 
proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah 
di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan 
keinginan-keinginan publiknya di lain pihak. 

Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 
dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik 
pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. 



Media kehumasan yang 
seringkali dipakai oleh Humas 
Pemerintah dan BUMN adalah 

Media 
sosial 

Press 
conference 

Kliping 
pemberitaan 



Tugas 
Lakukan wawancara dengan Humas 

Pemerintah dan BUMN 

Buat dan presentasikanlah laporan hasil 
wawancara anda mengenai media 
kehumasan apa saja yang biasa digunakan 
oleh Humas tersebut. 


