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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Komunikasi Kehumasan dalam Sosialisasi Keistimewaan Yogyakarta. 

      Untuk menganalisis lebih jauh tentang strategi komunikasi kehumasan Dinas 

Kebudayaan DIY dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta kepada 

masyarakat, maka langkah awal yang diambil adalah menelusuri tentang realita 

bagaimana kedudukan dan pogram kerja Bidang Humas pada kantor dinas ini. 

Dan berdasarkan fakta yang ada ternyata di Dinas Kebudayaan DIY tidak 

terdapat bidang yang khusus menangani kegiatan kehumasan atau yang biasa 

disebut dengan Bidang Humas yang dipimpin oleh seorang pejabat kepala 

Bidang Humas atau yang biasa disingkat dengan Kahumas. 

      Dengan tidak adanya Bidang Humas ini, bukan berarti kegiatan kehumasan di 

Dinas Kebudayaan DIY tidak ada. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan Pasal 8 

ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Kebudayaan yang menyebutkan : 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, 

kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, 

kepustakaan, efisiensi dan tata laksana dinas. 

 

Kemudian yang dimaksud dengan tugas sub bagian umum pada Dinas 

Kebudayaan DIY yang berkaitan dengan kehumasan di dalam Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian 

Kegiatan Perangkat Daerah, dirinci menjadi dua kegiatan kehumasan yang 

meliputi pelayanan protokoler dinas dan pelayanan tamu.  
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      Artinya, menurut kedua peraturan gubernur tersebut seolah-olah kegiatan 

kehumasan pada Dinas Kebudayaan DIY hanya merupakan kegiatan komunikasi 

yang sifatnya rutinitas. Selain itu, dengan adanya kedua peraturan gubernur 

tersebut secara formal tentu membuat ruang lingkup yang dimaksud dengan 

kegiatan kehumasan pada kantor dinas ini bisa dikatakan menjadi sangat terbatas, 

dan cenderung hanya untuk mengurusi komunikasi internal, sehingga terkesan 

keberadaan Bidang Hubungan Masyarakat di instansi ini belum mendapat 

perhatian yang besar dan belum dianggap sebagai suatu bidang yang penting 

perannya terhadap aktivitas Dinas Kebudayaan DIY. 

      Oleh karena itu, dengan struktur organisasi yang demikian ini tidaklah 

mengherankan apabila kegiatan kehumasan, terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan komunikasi eksternal pada kantor Dinas Kebudayaan DIY belum 

tersusun dengan baik dan terencana secara integral ke dalam suatu program kerja 

kehumasan yang tertata sistematis sehingga kurang jelas arah tujuannya. 

      Tentu saja sebagai konsekuensi dengan tidak adanya program kerja 

kehumasan yang tertata secara sistematis, maka kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta sebagai bentuk komunikasi eksternal pada Dinas Kebudayaan DIY 

juga menjadi kurang terencana atau terprogram dengan baik. Dan selanjutnya di 

kantor dinas ini untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai komunikasi 

eksternal dalam proses penyampaian informasi atau transfer pengetahuan kepada 

khalayak masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan Dinas Kebudayaan DIY dilakukan oleh masing-masing bidang yang 

terdiri dari Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan Film, serta Bidang 

Sejarah, Purbakala, dan Museum sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup 
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kerjanya. Namun ada juga kegiatan-kegiatan sosialisasi ini yang diselenggarakan 

oleh sekretariat. 

1. Strategi Komunikasi Langsung dan Tidak langsung 

      Dari hasil observasi terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah 

dilakukan oleh tiap-tiap bidang dan sekretariat di Dinas Kebudayaan DIY 

tersebut dalam kurun waktu selama tahun 2013-2015, jika diamati sebagai 

bentuk strategi komunikasi, maka secara garis besar dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. 

a. Komunikasi Langsung 

      Dalam realisasinya Dinas Kebudayaan DIY sebagai salah satu instansi 

Pemerintah Daerah Provinsi DIY kerap kali melakukan kerjasama dengan 

elemen-elemen masyarakat seperti karang taruna, asosiasi kepala desa, 

dan perkumpulan atau paguyuban yang lainnya untuk menyelenggarakan 

kegiatan sosialisasi tentang keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat 

dalam bentuk sarasehan atau penyuluhan. 

      Sebagai contoh kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta dalam 

bentuk sarasehan yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY 

bekerja sama dengan Pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta.  

 
Gambar 1 

Foto kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta hasil kerja sama Dinas Kebudayaan DIY 

dan Pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta. 
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Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan pada Minggu 9 Juli 2015 di 

ruang utama atas Balai Kota Yogyakarta. Dengan public target audience 

nya ketua rukun warga (RW) se kota Yogyakarta.  

      Dari kegiatan sosialisasi dalam bentuk sarasehan atau penyuluhan 

seperti tersebut di atas, jelas dapat dipastikan akan terjadi tatap muka 

langsung dan forum dialog langsung antara narasumber dengan 

audiensinya atau dengan kata lain antara komunikator dengan 

komunikannya. Artinya, proses komunikasinya berlangsung tanpa 

adanya media perantara, baik itu yang berupa media cetak maupun 

elektronik. Oleh karena itulah disebut strategi komunikasi kehumasan 

dalam bentuk komunikasi langsung. 

      Namun tidak menutup kemungkinan pula untuk kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY yang 

pelaksanaannya dalam bentuk komunikasi langsung dilakukan dengan 

menggunakan media. Misalnya, wawancara melalui radio atau talkshow 

di televisi.  

b. Komunikasi Tidak Langsung. 

      Demikian sebaliknya, jika kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta dalam bentuk komunikasi langsung disebut proses 

penyampaian pesan atau informasi dan transfer pengetahuan tanpa media 

perantara, maka untuk kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta 

dalam bentuk komunikasi tidak langsung disebut proses penyampaian 

pesan atau informasi dan transfer pengetahuan dengan media perantara.  
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      Dalam komunikasi tidak langsung, media perantara di sini bisa berupa 

media elektronik seperti televise, radio, termasuk media on line atau 

internet maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, poster, 

leaflet, brosur, banner atau spanduk, dan yang lainnya. Hanya saja selain 

media-media itu, Dinas Kebudayaan DIY melalui masing-masing 

bidangnya dalam realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta , sering kali menggunakan media berupa penyelenggaraan 

event-event acara. Misalnya seperti festival kesenian rakyat, pentas seni 

dan budaya, pameran benda pusaka, pertunjukkan teater atau ketopprak, 

dan lain sebagainya. 

      Di dalam komunikasi tidak langsung yang menggunakan media event 

acara tersebut, untuk penyelenggaraannya selalu tidak terlepas dari proses 

publikasi yang umumnya menggunakan poster, spanduk atau banner, 

leaflet, dan brosur. Selain itu, ada juga yang dilakukan melalui surat kabar 

dalam bentuk berita, radio dalam sajian pengumuman atau wawancara, 

dan televisi dalam acara talkshow, pentas seni, drama tradisional, dan lain 

sebagainya. 

2. Pemafaatan Media dalam Sosialisasi 

      Selanjutnya dengan proses publikasi tersebut jika diamati dengan baik 

terhadap media yang digunakan, maka kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan DIY dapat digambarkan dengan melalui 

pendekatan teori tentang iklan, terutama iklan layanan masyarakat. 

Pendekatan semacam ini tidak ada salahnya karena antara kegiatan sosialisasi 

dan iklan atau promosi pada intinya terdapat unsur kesamaannya, yaitu sama-
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sama merupakan bentuk komunikasi massa atau publik. Di samping itu, tidak 

semua iklan bertujuan komersial, misalnya seperti iklan layanan masyarakat. 

      Di dalam teori iklan dikenal dengan adanya pembagian atau pembedaan 

jenis iklan menurut media yang digunakan, sehingga kemudian muncullah 

istilah above the line (ATL) dan below the line (BTL). Above the line adalah 

iklan lini atas. Komunikasinya menggunakan “sewa media” yang bersifat 

massal, seperti iklan koran, majalah, televisi, radio, internet, dan lain-lain. 

Sedangkan below the line merupakan iklan sebagai pelengkap yang 

mendukung iklan lini atas. Informasi dan komunikasi pada BTL tidak 

menggunakan sewa media. Dan media yang digunakan dalam kelompok ini 

biasanya seperti brosur, leaflet, price list, event acara, pameran, spanduk, 

umbul-umbul, dan lain-lain (Pujiyanto, 2013). 

      Demikian halnya dengan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di 

bidang kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY kepada 

masyarakat, apabila dilihat menurut media yang digunakan, maka strategi 

komunikasi kehumasannya dalam kaitannya dengan sosialisasi ini juga dapat 

dibedakan atau dikelompokkan seperti tersebut di atas, dan ditambah dengan 

media on line, sehingga semua itu dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Media Above The Line (ATL). 

      Pada uraian di atas disebutkan bahwa komunikasi massa atau publik 

yang termasuk dalam kelompok ATL adalah komunikasi yang dijalankan 

menggunakan sewa media, seperti media cetak pada surat kabar dan 

majalah maupun elektronik pada televisi dan radio. Jadi dalam kaitannya 

dengan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang dijalankan 
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Dinas Kebudayaan DIY, walaupun tidak semuanya namun jika diamati 

selalu berhubungan dan tidak terlepas dari kedua media tersebut. 

      Misalnya kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang melalui 

media televisi yaitu acara Citra Jogja pada stasiun Jogja TV yang 

merupakan program talkshow berdurasi satu jam dengan mengangkat 

tema seputar budaya dan seni. Acara ini merupakan kerjasama dengan 

Dinas Kebudayaan DIY yang berperan sebagai penentu materi yang akan 

dibahas. Talkshow Citra Jogja dikemas secara santai dan diselingi iringan 

musik sebagai hiburan. Citra Jogja ini tayang setiap Senin minggu ke-2 

pukul 20.30 wib. 

      Selain itu acara kethoprak atau wayang kulit di TVRI Yogyakarta dan 

televisi-televisi lokal lainnya maupun yang disiarkan melalui radio. Ada 

juga yang berupa advertorial tentang cagar budaya, seni budaya serta 

tujuan wisata yang dipublikasi melalui televisi. Sedangkan untuk media 

cetak biasanya berupa berita seperti penyelenggaraan suatu festival 

kesenian rakyat, pameran museum, wisata budaya, dan masih banyak 

informasi lainnya. 

 
Gambar 2  

Foto Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Bapak Drs. Umar Priyono, M.Pd.pada saat menjadi 

narasumber dalam talkshow acara Citra Jogja Senin 12 Oktober 2015. 
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      Meskipun bisa dikatakan banyak kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY yang dipublikasikan melalui 

media cetak dan elektronik, namun hal tersebut sulit untuk disebut 

sebagai strategi komunikasi ATL karena proses publikasi yang dilakukan 

jika ditelusuri lebih jauh semuanya merupakan hasil kerjasama antara 

Dinas Kebudayaan DIY dengan stasiun televisi dan radio maupun 

perusahaan surat kabar yang bertujuan non komersial. Atau dengan kata 

lain Dinas Kebudayaan DIY tidak membayar uang sewa media.  

b. Media Below The Line. 

      Dalam melakukan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di bidang 

kebudayaan kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan DIY lebih 

mengedepankan dengan melalui kegiatan event-event acara seperti 

festival kesenian, pentas seni budaya pameran museum dan sebagainya 

yang merupakan program kerja pada masing-masing bidangnya. Dan jika 

dicermati dengan baik, maka dalam penyelenggaraan event-eventacara 

tersebut senantiasa dibarengi dengan proses publikasi yang menggunakan 

media spanduk, poster, banner, leaflet, dan brosur.  

      Tentu penggunaan media-media tersebut adalah dalam rangka untuk 

menunjang kesuksesan penyelenggaraan event-event acara dimaksud, dan 

sekaligs merupakan bentuk penyampaian informasi atau pesan kepada 

masyarakat yang masuk dalam jenis strategi komunikasi BTL. Sebagai 

contoh media strategi komunikasi BTL dalam kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DIY 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3 

Poster Festival Budaya Kotagede 2013 
 

      Di samping itu, event-event acara itu sendiri juga merupakan bentuk 

media dalam strategi komunikasi BTL. Bahkan Dinas Kebudayaan DIY 

memiliki majalah SEMPULUR yang diterbitkan secara berkala tiga 

bulan sekali.Berikut ini foto cover majalah SEMPULUR. 

 
Gambar 4 

Cover Majalah Sempulur 
 

c. Media On Line. 

      Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, 

proses publikasi atau komunikasi massa dalam kegiatan sosialisasi 
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keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan DIY 

pun  juga tidak luput dari penggunaan media on line.  

      Dinas Kebudayaan DIY kini telah membuka website dan facebook di 

internet sebagai media komunikasi massa dengan publik. Hal ini bisa 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 5 

 Website Dinas Kebudayaan DIY 

 

 
Gambar 6 

 Facebook Dinas Kebudayaan DIY 
 

      Kemudian, informasi tentang kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY yang tersaji di media on line 
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biasanya berupa berita-berita dalam bentuk publisitas dan foto-foto 

kegiatan festival, pentas seni budaya, pameran, dan lain sebagainya yang 

kebanyakan diunggah oleh pihak-pihak lain di luar Dinas Kebudayaan 

DIY.  

 

B. Analisis Strategi Komunikasi Kehumasan dalam Sosialisasi Keistimewaan 

Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan DIY 

      Event-event acara adalah merupakan bentuk komunikasi eksternal atau 

komunikasi publik yang paling dikdepankan pada tataran realisasi strategi 

komunikasi kehumasan dalam rangka sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh 

Dinas Kebudayaan DIY kepada masyarakat. Gambar poster Festival Budaya 

Kotagede 2014 di atas merupakan salah satu media yang dapat dijadikan 

cerminan untuk mengetahui bagaimana pada umumnya proses komunikasi 

eksternal yang diterapkan oleh kantor dinas ini dalam sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta. Dan apabila dianalisa maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

      Pertama, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk menyelenggarakan 

suatu event acara dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, Dinas Kebudayaan 

DIY tidak bekerja sendirian melainkan selalu bekerjasama dan melibatkan pihak-

pihak lain. Dalam konteks Festival Budaya Kotagede 2014 tersebut, yang 

dimaksud dengan pihak-pihak lain di luar Dinas Kebudayaa DIY meliputi pihak-

pihak dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pihak-pihak unsur 

pemerintah di sini terdiri dari Pemerintah Daerah Propinsi DIY, Pemerintah Kota 

Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebuayaan dan Pariwisata Kota 

Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. 
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Sedangkan pihak-pihak dari unsur masyarakat yaitu Forum Joglo dan Organisasi 

Pengelola Kawasan Pusaka (OPKP) kawasan Kotagede. 

      Kedua, dengan keterlibatan pihak-pihak di luar Dinas Kebudayaan DIY, baik 

itu dari unsur pemerintah maupun masyarakat, dalam penyelenggaraan setiap 

event-event acara, hal itu menunjukkan bahwa sikap Dinas Kebudayaan DIY 

selalu terbuka bagi pihak luar dan komunikasi timbal balik antara kantor dinas ini 

dengan publik selama ini memang telah terbina secara baik. 

      Ketiga, dengan tidak adanya Bidang Humas dan program kerjanya, bukan 

berarti kegiatan kehumasan pada Dinas Kebudayaan DIY tidak ada. Oleh karena 

itu, dalam rangka sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, Dinas Kebudayaan DIY 

memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan¸ 

ide atau gagasan event acara kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang 

dituangkan dalam bentuk proposal secara tertulis. 

      Keempat, proposal-proposal yang masuk tersebut kemudian diseleksi dan 

dinilai layak tidaknya untuk diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY 

melalui sebuah tim yang dibentuknya. Kemudian, pada tahap realisasinya 

dilakukan melalui program kerja masing-masing bidang pada Dinas Kebudayaan 

DIY, yaitu meliputi Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan Film, dan 

Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum. 

      Kelima, Dinas Kebudayaan DIY sebagai salah satu instansi pemerintah 

daerah yang diberi wewenang untuk mengelola serta memanfaatkan anggaran 

pemerintah termasuk dana keistimewaan (danais), maka dalam kaitan dengan 

tugasnya untuk melakukan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, pada setiap 

penyelenggaraan event-event acara kegiatan sosialisasi keistimewaan 
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Yogyakarta, kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai fasilitator atau pihak 

penyandang dana saja, melainkan juga sebagai penyelenggara. 

      Keenam, untuk tahap persiapan, penyelenggaraan, dan publikasi event acara, 

peran elemen-elemen masyarakat sebagai mitra kerja Dinas Kebudayaan DIY 

sangat dibutuhkan. 

      Ketujuh, tidak semua usulan event acara kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta yang berasal dari masyarakat pelaksanaannya di bawah koordinasi 

bidang-bidang. Akan tetapi ada juga yang pelaksanaannya  di bawah koordinasi 

langsung sekretariat Dinas Kebudayaan DIY. Misalnya kegiatan sarsehan 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan atas kerjasama 

Pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan DIY di 

Ruang Utama Atas, Balaikota Yogyakarta, pada Minggu 9 Juli 2015 dengan 

pesertanya ketua rukun warga ( RW) se-Kota Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya 

(lihat lampiran 4). 

      Selain itu, juga tidak semua ide atau gagasan event acara kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta berasal dari masyarakat. Misalnya event acara Gelar 

Pusaka Warisan Dunia 2014 pada tanggal 24 s/d 29 September 2014 yang 

bertempat di Pura Pakualaman. Salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini tak 

lain merupakan pengenalan kepada masyarakat luas bahwa Yogyakarta telah 

mendapat penghargaan dengan diakuinya warisan budaya tak benda oleh 

UNESCO Ingtangible Culture Heritage yang terdiri dari wayang, keris, dan batik 

(lihat lampiran 5).  

      Kemudian Gebyar Museum 2014 pada tanggal 10 Oktober s/d 23 November 

2014 yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan enam museum di DIY. 
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Kedua event acara ini ide atau gagasannya murni berasal dari Dinas Kebudayaan 

DIY (lihat lampiran 6). 

      Selanjutnya gambaran proses komunikasi eksternal dalam strategi 

komunikasi kehumasan Dinas Kebudayaan DIY dalam rangka sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat dapat dianalisis dengan 

menggunakan model proses komunikasi S-M-C-R-E yang diperkenalkan oleh 

Everett M. Rogers dan W. Floyd Shoemaker dalam bukunya yang berjudul 

Communications of Inovations (Ruslan, 2005) sebagai berikut:  

Model Proses Komunikasi S-M-C-R-E 
SOURCE  MESSAGE  CHANEL  RECEVIER  EFFECTS 

(Sumber)  (Pesan)  (Media)  (Penerima)  (Efek) 

 
Penemu, 

Ilmuwan, 

Pemimpin 

 Ide, 

Gagasan, 

dll 

 Saluran 

Komunikasi 

Massa 

 Sistem Anggota 

Kemasyarakatan 

yang ada 

 Konsekuensi: 

Pengetahuan 

baru, 

Perubahan 

sikap dll 

 

Sumber : Kampanye Public Relations (Ruslan, 2005) 

 

      Di atas disebutkan bahwa event-event acara merupakan bentuk komunikasi 

eksternal atau komunikasi publik yang lebih di ke depankan dibandingkan cara-cara 

lainnya oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta. Sedangkan event acara itu sendiri penyelenggaraannya pasti selalu 

melalui proses dengan melibatkan banyak pihak dan ada sasaran yang dituju, serta 

pesan yang hendak disampaikan. 

      Pada alur tahap-tahap proses komunikasi eksternal kehumasan dalam konteks 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang dikemas ke bentuk event acara, maka 

proses menemukan dan menentukan ide atau gagasan adalah merupakan tahap awal 

dari keseluruhan proses penyelenggaraannya. Hampir sebagian besar ide atau 
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gagasan event acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam 

raangka kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta berasal dari usulan elemen-

elemen masyarakat. Dengan kata lain Dinas Kebudayaan DIY mengikuti bagaimana 

perkembangan aspirasi masyarakat.  

      Hal ini terjadi demikian karena tidak adanya bidang humas dengan program kerja 

kehumasannya yang secara khusus pada Dinas Kebudayaan DIY, sehingga kebijakan 

dalam program kerja pada kantor dinas ini yang mau tidak mau memang harus 

memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan ide atau 

gagasan bagi kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang prosesnya 

disampaikan dalam bentuk proposal tertulis. Proposal-proposal tersebut selanjutnya 

diperiksa dan dinilai layak tidaknya untuk diselenggarakan. 

      Apabila dilihat dari pengertian mengenai proses kerja kehumasan, maka aktivitas 

pemeriksaan dan penilaian layak tidaknya usulan-usulan dari masyarakat tersebut 

oleh tim yang dibentuk Dinas Kebudayaan DIY bisa disamakan dengan proses riset. 

Karena aktivitas pemeriksaan dan penilaian terhadap usulan-usulan dari masyarakat 

itu pada dasarnya merupakan proses penelitian terhadap dinamika perkembangan 

aspirasi masyarakat mengenai kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta. 

      Kemudian proses selanjutnya adalah dari sekian banyak usulan yang masuk dan 

dinilai layak untuk diselenggarakan, disusunlah rencana dan teknis 

penyelenggaraannya yang semua ini diserahkan pada bidang-bidang di Dinas 

Kebudayaan DIY yang terdiri dari Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan 

Film, dan Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum. Hal itu disesuaikan dengan 

wewenang, program, dan ruang lingkup kerja masing-masing bidang.  
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      Adapun media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY banyak ragam, baik itu yang termasuk jenis 

media cetak maupun elektronik. Sebagaimana penjelasan dari Pak Nur, Kasubag 

Program dan Informasi Dinas Kebudayaan DIY tentang media yang digunakan 

dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, beliau menerangkan bahwa : 

“……bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta ada 

yang dilakukan melalui TV seperti acara talk show, melalui sarasehan, 

seminar, kemudian media cetak maupun elektronik seperti itu.” 

 

      Kemudian, untuk event acara merupakan salah satu bentuk media komunikasi 

massa atau publik, dan diposisikan sebagai media yang paling utama dipergunakan 

Dinas Kebudayaan DIY. Meskipun begitu untuk setiap penyelenggaraan event acara 

tetap akan senantiasa melibatkan media komunikasi lain sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat.  

      Komunikan atau publik yang menjadi sasaran sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY tentunya adalah masyarakat Provinsi DIY 

pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Hanya saja pada kegiatan atau 

event acara tertentu target audiencenya memang sengaja dirancang untuk kalangan 

tertentu. Misalnya, acara sarasehan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta tersebut di 

atas dengan pesertanya ketua Rukun Warga (RW) se kota Yogyakarta. 

      Pada akhirnya dari keseluruhan tahap-tahap proses komunikasi publik oleh Dinas 

Kebudayaan DIY yang dikemas ke dalam berbagai bentuk kegiatan sosialisasi guna 

menyampaikan pesan tentang keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat, maka 

dampak yang hendak dicapai setidak-tidaknya memberi pengetahuan tentang 

keistimewaan Yogyakarta, yang kemudian diharapkan akan menjadikan pemahaman 

serta menumbuhkan kesadaran terhadap makna keistimewaan bagi Propinsi DIY, dan 
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selanjutnya dapat merubah sikap mental warga masyarakat DIY dalam menyikapi 

status keistimewaan daerahnya, sehingga dengan demikian status keistimewaan 

tersebut tidak hanya sebatas menjadi slogan belaka, tetapi betul-betul bisa memberi 

manfaat bagi terbangunannya kesejahteraan masyarakat DIY. 

      Untuk menambah dan melengkapi uraian analisis tersebut di atas, maka 

selanjutnya terhadap strategi komunikasi kehumasan Dinas Kebudayaan DIY dalam 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta ini, dapat juga digambarkan dengan 

menggunakan skema Aktivitas Kampanye Public Relations Membentuk Opini Piblik 

sebagai berikut :  

 

INFORM 

 

 
S 

   P       AGENDA  C 

   PR CAMPAIGN    E        SETTING  L        TARGET AUDIENCE 

  N 

                                         

 

 

FEEDBACK 

 

(MENDAPAT DUKUNGAN ATAU DITOLAK) 
 

Sumber : Kampanye Public Relations (Ruslan, 2005) 

 

Keterangan : Teknik Public Relations Campaign – Pencils - Agenda Setting - Target 

                       Audience - Feedback. 

 

1. Public Relations Campaign (Kampanye Public Relations) adalah kegiatan 

menyampaikan pesan atau informasi kepada publik yang menjadi target 

audience, dan diharapkan kemudian akan muncul tanggapan yang menjadi opini 

piblik sebagai bentuk umpan balik (feedback). Proses kegiatan penyampaian 

informasi atau pesan ini disebut juga dengan istilah inform. 
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2. Di dalam kegiatan penyampaian informasi atau pesan itu terdapat proses aspek 

teknik publikasi (P) dengan didukung program acaranya (E-events) yang telah 

disusun, dan yang kemudian akan menghasilkan atau mengeluarkan berita  (N-

news), misalnya dalam bentuk press release, news letter, dan lain sebagainya. 

3. Melalui agenda setting ada skenario “isu” yang akan diangkat atau ditampilkan 

kepada publik, misalnya skenario “isu” tentang keluarga berencana, bahaya 

merokok, kelestarian alam, kebersihan lingkungan, dan sebagainya, sehingga 

publik akan memberi tanggapannya setuju atau tidak, menerima atau menolak. 

4. Sebelum skenario “isu”  diangkat ke publik, terlebih dahulu hal dimaksud 

disampaikan secara individual (L-lobbying), lalu diperluas ke kelompok 

masyarakat tertentu (C-community), misalnya seperti paguyuban kepala desa, 

kalangan budayawan dan seniman, kalangan guru atau dosen, dan yang lainnya. 

5.  Terakhir, opini publik yang muncul sebagai wujud umpan balik (feedback) yang 

dihasilkan, bisa berupa sikap penerimaan atau penolakan publik, atau bisa juga 

berupa kritik, dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan sikap yang 

akan diambil. 

      Skema Aktivitas Kampanye Public Relations Membentuk Opini Piblik ini apabila 

digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi kehumasan Dinas Kebudayaan 

DIY dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, maka akan diperoleh gambaran 

sebagai berikut :  

      Pertama, sosialisasi adalah salah satu bentuk komunikasi publik atau massa. Di 

dalam kegiatan komunikasi tentu terdapat proses penyampaian informasi atau pesan. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan suatu kegiatan sosialisasi selalu dimaksudkan 

untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada publik yang menjadi target 



 

54 
 

audience nya. Demikian halnya dengan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh 

Dinas Kebudayaan DIY, kegiatan ini juga merupakan perwujudan salah satu bentuk 

proses inform, yaitu proses penyampaian informasi kepada masyarakat dengan pesan 

yang diangkat tentang keistimewaan Yogyakarta. 

      Kedua, kegiatan sosialisasi tidak hanya sekedar proses penyampaian informasi 

atau pesan biasa, tetapi di dalamnya juga terdapat unsur publikasi.. Sebagai bentuk 

komunikasi publik atau massa, maka sosialisasi harus dilakukan secara kreatif agar 

dapat tercipta daya tarik untuk membangkitkan perhatian masyarakat terhadap 

informasi atau pesan yang disampaikan, terutama isu yang diangkat. Dengan begitu 

akan banyak cara dan bentuk yang dapat dilakukan untuk penyelenggaraan 

kegiatannya, termasuk media yang digunakan seperti media elektronik, media cetak, 

dan media internet. Sedangkan event acara itu sendiri juga merupakan salah satu 

media dalam komunikasi eksternal atau komunikasi publik. Semua ini adalah 

perwujudan dari aspek proses teknik publikasi. 

      Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa untuk sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY, penyelenggaraan kegiatan 

event acara seperti festival budaya, pentas kesenian, pameran museum, seminar, 

sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis, semua itu menjadi teknik publikasi 

yang paling dikedepankan dibandingkan cara dan bentuk sosialisasi yang lainnya. 

Misalnya, talkshow atau wawancara di televisi dan radio. Karena sosialisasi dengan 

melalui kegiatan event acara proses penyampaian informasi atau pesan ke publik bisa 

dinilai lebih efektif dan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. 

      Ketiga, pada setiap event acara di dalam penyelenggaraannya tentu diawali 

dengan proses pra persiapan dan persiapan, salah satu diantaranya yaitu 
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mempersiapkan rancangan kegiatannya, termasuk rancangan isu yang menjadi tema 

pesan atau informasi yang akan disampaikan, dan disusun pula hal-hal pendukung 

lainnya seperti strategi publikasi event acara yang biasanya diwujudkan dalam 

bentuk brosur, leaflet, spanduk atau banner yang dipasang di tempat umum. 

Kemudian di samping itu ada juga publikasi melalui media elektronik. 

      Kegiatan event acara meskipun bukan pekerjaan yang rumit, akan tetapi juga 

bukan kegiatan yang sederhana, karena untuk menyelenggarakannya diperlukan 

keterlibatan banyak orang dan banyak pihak, diantaranya elemen-elemen masyarakat 

dan institusi pemerintah lainnya  sehingga agar bisa berjalan lancar dan berhasil guna 

dituntut adanya kemampuan dan ketrampilan dalam manajemen. 

      Sebagai gambaran nyata yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY 

dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta dengan menjadikan kegiatan event acara 

sebagai medianya yang terdepan adalah misalnya pada acara sarasehan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta pada Minggu 9 Juli 2015 di ruang utama atas Balai Kota 

Yogyakarta.  

      Apabila kegiatan tersebut dianalisis maka akan terdapat alur tahapan-tahapan 

proses, yaitu sebelum kegiatan diselenggarakan tentu diawali dari proses 

pembahasan anatara pihak penyelenggara yang dalam hal ini adalah Dinas 

Kebudayaan DIY sebagai perwakilan Pemerintah Propinsi DIY dan Pengurus Karang 

Taruna Kota Yogyakarta tentang maksud dan tujuannya, kemudian merancang 

bentuk kegiatannya, yaitu sarasehan, lalu isu yang ditampilakan “sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta”, mengagendakan waktu dan tempat penyelenggaraannya, 

serta menentukan publik target audience nya yaitu ketua rukun warga (RW) se kota 

Yogyakarta. Dari kegiatan ini maksud dan tujuan yang diharapkan adalah akan 
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terjadi transfer pengetahuan tentang keistimewaan Yogyakarta dari para ketua rukun 

warga (RW) kepada warga masyarakat kota Yogyakarta di lingkungannya. 

      Kemudian contoh lain, yaitu Festival Budaya Kotagede yang dirancang sebagai 

agenda kegiatan tahunan. Penyelenggaraan pada tahun 2013 mengangkat isu tema 

“Kejayaan Sultan Agung”.  Pada tahun 2014 dengan isu tema “Kecapaian Kejayaan 

Mataram” dan pada tahun 2015 menampilkan isu tema “Kebangkitan Mataram”.  

Penggagas awal kegiatan event acara ini berasal dari elemen masyarakat, yaitu 

Forum Joglo dan Organisasi Pengelola Kawasan Pusaka Kawasan Kotagede. Dalam 

penyelenggaraannya Dinas Kebudayaan DIY menggandeng insatnsi-instansi 

pemerintah terkait yang meliputi Pemerintah Daerah Propvinsi DIY, Pemerintah 

Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dari kegiatan ini diharapkan nantinya 

bisa membuka wawasan masyarakat tentang sejarah Yogyakarta dan membangkitkan 

kesadaran akan keistimewaan Yogyakarta. 

      Selanjutnya, untuk mengukur atau menilai berhasil tidaknya kegiatan event acara 

sebagai bentuk teknik publikasi dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh 

Dinas Kebudayaan DIY, salah satu caranya dapat dilakukan dengan melihat dari 

tingkat animo dan partisipasi publik terhadap kegiatan tersebut. Apabila semakin 

tinggi animo atau tingkat partisipasi publik maka bisa dikatakan kegiatan event acara 

tersebut berhasil. Namun sebaliknya, apabila animo atau partisipasi publik rendah 

maka kegiatan event acara itu sebagai teknik publikasi dinilai tidak berhasil. Foto 

berikut ini bisa dijadikan contoh gambaran untuk mengukur atau menilai berhasil 

tidaknya suatu kegiatan event acara yang dijadikan teknik publikasi dalam sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta. 
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Gambar 7 

foto kirab budaya pada hari Minggu 12 Oktober 2014 merupakan puncak kegiatan Festival Budaya 

Kotagede 2014. 

 

      Keempat, dari kegiatan event-event acara sosialisasi keistimewaan Yogyakarta 

yang selama ini pernah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY selalu 

memunculkan berita, baik sebelum maupun setelah penyelenggaraan. Dan berita-

berita itu dibuat bisa bersumber dari press release panitia penyelenggara atau 

merupakan hasil laporan liputan kegiatan event acara. Dan terhadap berita-berita 

tersebut apabila dicermati maka substansinya tidak terlepas dengan pesan-pesan atau 

informasi mengenai keistimewaan Yogyakarta yang menjadi maksud dan tujuan dari 

penyelenggaran kegiatan event acara itu sendiri. 

      Kelima, event acara sebagai media komunikasi eksternal atau yang dalam hal ini 

media sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY, untuk 

penyelenggaraan kegiatannya selalu diawali dengan tahap pra persiapan dan 

persiapan, yaitu diantaranya membuat agenda setting termasuk merancang isu yang 

akan ditampilkan. Sebagai contoh misalnya pada event acara yang telah menjadi 

kegiatan agenda tahunan seperti Festival Budaya Kotagede. Kegiatan ini agenda 
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settingnya adalah Festival Budaya Kotagede, dan isu yang menjadi tema pesannya 

tiap tahun berubah-ubah.  Pada tahun 2013 isu yang ditampilkan “Kejayaan Sultan 

Agung”, kemudian pada tahun 2014 dengan isu tema “Kecapaian Kejayaan 

Mataram” dan pada tahun 2015 menampilkan isu tema “Kebangkitan Mataram”. 

      Keenam, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa event acara sebagai 

media komunikasi eksternal dalam kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, 

untuk pelaksanaan kegiatannya selalu melalui proses beberapa tahap. Pada tahap pra 

persiapan inilah gagasan atau ide event acara dimunculkan yang kemudian dibahas 

dan dirancang menjadi isu yang akan ditampilkan. Hal ini dilakukan melalui 

pembahasan terbatas antar individu atau yang disebut dengan proses lobbying. 

      Dari proses lobbying ini kemudian dilanjutkan dengan tahap realisasi yaitu 

penyelenggaraan kegiatan event acara yang telah direncanakan. Pada tahap realisasi 

inilah terjadinya proses penyampaian isu yang ditampilkan dalam bentuk informasi 

atau pesan mengenai keistimewaan Yogyakarta kepada publik target audience. 

Setelah itu meningkat ke masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, misalnya 

dalam kegiatan sarasehan “Sosialisasi  Keistimewaan Yogyakarta”. Pada tahap 

lobbying dimulai dengan pengajuan proposal oleh Pengurus Karang Taruna Kota 

Yogyakarta ke kantor Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian ditindaklanjuti dengan 

komunikasi antara Pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta dan pejabat Dinas 

Kebudayaan DIY. Setelah selesai proses komunikasi ini lalu meningkat ke tahap 

realisasi penyelenggaraan dengan publik target audience nya yang telah ditentukan 

yaitu ketua rukun warga (RW) se kota Yogyakarta. Dan ketika kegiatan sarasehan ini 

berlangsung, maka pada saat itulah terjadinya penyampaian pesan dan informasi 

tentang keistimewaan Yogyakarta kepada para peserta sarasehan. Dari para ketua 
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rukun warga (RW) ini selanjutnya diharapkan akan terjadi proses penyebarluasan 

lebih lanjut pengetahuan tentang maksud dan tujuan status keistimewaan bagi 

Yogyakarta kepada masyarakat di lingkungannya. 

      Ketujuh, dengan adanya sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang dilakukan 

melalui kegiatan event acara ini, maka proses berikutnya yaitu diharaapkan akan 

muncul tanggapan dari masyarakat, baik itu berupa opini, saran maupun kritik yang 

semua itu merupakan umpan balik (feedback) sekaligus masukan (input) dari 

masyarakat untuk dijadikan bahan evaluasi guna kepentingan penyelenggaraan 

kegiatan event acara berikutnya. Hal ini bisa dilihat dengan jelas terhadap event-

event acara sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY yang 

telah dijadikan agenda kegiatan tahunan. Misalnya seperti Festival Kesenian 

Yogyakarta dan Festival Budaya Kotagede. 

      Penyampaian umpan balik (feedback) dari masyarakat terhadap berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam rangka sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta diantara dapat diketahui atau didengar melalui acara 

talkshow atau wawancara para pejabat Dinas Kebudayaan DIY di radio seperti RRI 

atau dalam acara Citra Jogja pada stasion Jogja TV. 

 

C. Sosialisasi Keistimewaan Yogyakartaoleh Dinas Kebudayaan DIY dalam Perspektif 

Analisis SWOT. 

      Selanjutnya untuk menganalisis dan membahas mengenai strategi komunikasi 

kehumasan yang diterapkan Dinas Kebudayaan DIY dalam melakukan sosialisasi 

Keistimewaan Yogyakarta dapat menggunakan metode yang di dalam manajemen 

stratejik dikenal dengan sebutan Analisis SWOT, yaitu suatu bentuk analisis yang 
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dilakukan dan disusun secara sistematis di dalam tata kelola organisasi, baik itu yang 

berupa perusahaan bisnis, instansi pemerintah maupun bentuk organisasi lainnya 

terhadap situasi dan kondisi lingkungan internal-eksternal sehingga kemudian dapat 

diperoleh gambaran tentang faktor-faktor potensi, kemampuan, dan kinerja suatu 

organisasi dalam rangka menjalankan program kerja guna mencapai tujuannya. 

      Kata SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Strenght dan Weakness 

adalah merupakan faktor yang berkaitan dengan lingkungan internal yang terdapat 

pada organisasi, sedangkan Opportunity dan Threat adalah faktor yang berkaitan 

dengan lingkungan eksternal organisasi. Dengan melalui metode analisa SWOT 

dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menggambarkan tentang potensi dan 

sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan, faktor pendukung dan 

faktor penghambat yang dihadapi, serta berikut kinerjanya. Selain itu, dengan 

menggunakan metode analisis SWOT juga dapat membantu dalam usaha penyusuan 

rencana kerja untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjangnya, 

maupun dalam hal mengambil keputusan yang sifatnya strategis. 

      Berikut ini adalah gambar matrik analisis SWOT yang paling sederhana untuk 

mengidentifikasi lingkungan suatu organisasi, yaitu matrik dengan empat kuadran. 

Faktor Internal 

  

Strenght 

(Faktor Kekuatan) 

 

 

Weakness 

(Faktor 

Kelemahan) 

 

  

Opportunity 

(Faktor Peluang) 

 

 

Threat 

(Faktor Ancaman) 

 

Faktor Eksternal 
 

Lihat Matriks & Skenario dalan Strategi, Muhammad (2008) 
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      Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, maka tahap berikutnya 

adalah memadukan faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dengan langkah 

sebagai berikut : 

Internal 

- Kekuatan  

    - Kelemahan 

 

Visi/Misi       isu strategis               strategi 

    

 

- Peluang  

- Ancaman 

Eksternal 

 

Bagan Proses Strategi Manajemen 

 

Sumber :Public Relations dalam Organisasi (Bambang Herimanto dkk, 2007) 

 

1. Realita Kehumasan Dinas Kebudayaan DIY. 

      Sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 44.1 Tahun 2009 Tentang Uraian Kegiatan 

Perangkat Daerah, perihal kehumasan dinas pada instansi Dinas Kebudayaan 

DIY diatur sebagai salah satu fungsi dari sub bagian umum sekretariat dengan 

kegiatannya yang meliputi pelayanan protokoler dinas dan pelayanan tamu. 

Artinya, menurut kedua peraturan gubernur tersebut seolah-olah kegiatan 

kehumasan pada Dinas Kebudayaan DIY hanya merupakan kegiatan 

komunikasi yang sifatnya rutinitas.  

      Padahal kegiatan kehumasan seharusnya tidaklah demikian. Apabila 

pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) diidentikkan dengan Public 

Relations, maka di sini sebagai bahan referensi dapat dikutip sebuah pendapat 
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di dalam buku Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia (Rhenald Kasali, 1994) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa 

Public Relations bukan merupakan kegiatan komunikasi biasa yang melulu 

melakukan kegiatan rutin. Kebiasaan-kebiasaan buruk membuat program 

semata-mata berdasarkan tradisi memang tidak ada salahnya, tetapi bukan itu 

tujuan diadakannya public relations. Public Relations melakukan komunikasi 

yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan strategi, yakni 

mengamankan arah dan tujuan perusahaan atau organisasi menuju 

sasarannya. 

      Kemudian, di situ disebutkan juga bahwa untuk menjalankan tugasnya, 

Public Relations perlu memahami sikap dan perilaku masyarakatnya dengan 

memahami sungguh-sungguh latar belakang dari sikap tersebut. 

Mengidentifikasi siapa publiknya, apa bentuk dan segmentasi publik, akan 

mengefektifkan peran Public Relations. Identifikasi ini memberi petunjuk : 

siapa publik yang aktif dan siapa yang pasif. Dari situ Public Relations dapat 

mengrahkan kegiatan komunikasinya. 

      Biasanya ada empat bentuk pendekatan yang dapat digunakan, yakni : (1) 

reaktif (segera ingin mengubah); (2) akomodatif (mengubah secara perlahan-

lahan); (3) proaktif (mengubah secara teratur dan terencana); dan (4) 

interaktif (menyesuaikan diri dan proaktif).  

      Berdasarkan kenyataan yang ada pada kegiatan kehumasan Dinas 

Kebudayaan DIY, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

kegiatan kehumasan pada instansi ini tidak dikelola dan ditangani secara 

khusus oleh suatu bidang tersendiri yang dipimpin oleh seorang pejabat 
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kepala hubungan masyarakat (kahumas). Kegiatannya pun sangat sempit 

hanya meliputi dua hal seperti tersebut di atas, sehingga peranan dan fungsi 

humas serta tujuan kegiatan kehumasan di sini tidak sesuai dengan teori dan 

praktek Public Relations yang semestinya di dalam organisasi-organisasi 

besar pada umumnya.  

      Di dalam buku Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (Rosady 

Ruslan, 2005) dijelaskan bahwa Aktivitas Public Relations sehari-hari adalah 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communications) antara 

perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk 

menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan 

tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang atau pelayanan jasa, dan 

sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga yang 

bersangkutan. Jadi, kegiatan Public Relations tersebut sangat erat hubungan 

dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. 

      Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa Humas semestinya berperan 

sebagai communicator dalam membangun komunikasi timbal balik antara 

lembaga atau instansinya dengan masyarakat, dan bukan hanya mengurusi 

kegiatan komunikasi rutin yang sifatnya formalistis kedinasan dan birokratis. 

      Di dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa Public Relations lebih 

menekankan fungsinya untuk menggalang pengertian antara lembaga yang 

diwakilinya dengan publik yang menjadi target sasarannya (target audience). 

Di samping itu, tidak terlepas dari pengabdiannya demi kepentingan umum. 

(it should serve the public’s interest). (Rosady Ruslan, 2005). 
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      Apabila mengacu pada kedua peraturan gubernur tersebut di atas yang 

mengatur secara resmi mengenai kedudukan dan kegiatan kehumasan Dinas 

Kebudayaan DIY, maka tentu dapat digambarkan bahwa proses kerja yang 

dilakukannya tidak akan seperti pada teori yang semestinya terdapat di dalam 

Public Relations pada suatu perusahaan, organisasi atau lembaga yang 

meliputi empat tahap, yaitu : 

a. Riset – Apakah masalahnya ? 

b. Aksi dan Perencanaan – Apa yang akan dilakukan dengan masalah itu ? 

c. Komunikasi – Bagaimana caranya memberitahu masyarakat ? 

d. Evaluasi – Apakah khalayak berhasil dijangkau dan dampaknya apa? 

(L. Wilcox, Dennis dkk, 2006). 

      Dan secara teori juga, kata-kata kunci yang perlu diingat untuk 

memudahkan dalam memahami pengertian tentang Public Relations adalah 

kata Sengaja, Terencana, Kinerja, Kepentingan Masyarakat, Komunikasi Dua 

Arah, dan Fungsi Manajemen. Itulah unsur-unsur pokok Public Relations (L. 

Wilcox, Dennis dkk, 2006). 

      Diakui atau tidak, dalam realita praktek penyelenggaraan kegiatan 

kehumasan pada Dinas Kebudayaan DIY bisa dikatakan tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah teori public relations. Meskipun demikian hal ini tidak serta 

merta kemudian bisa dikatakan mutlak salah. Namun hanya saja akibatnya 

bisa dilihat bahwa tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini di dalam 

sekretariat Dinas Kebudayaan DIY khususnya sub bagian umum yang 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan kehumasan, tidak 

memiliki program kerja kehumasan yang jelas dan disusun teratur secara 
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berjenjang, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Bahkan prosedur 

kerja yang seharusnya menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pun 

juga tidak ada sehingga tujuan kegiatan kehumasan belum terumuskan. 

      Dengan kondisi yang demikian ini bukan kemudian berarti kegiatan 

kehumasan dalam pengertian komunikasi dengan publik atau komunikasi 

eksternal di Dinas Kebudayaan DIY menjadi tidak ada sama sekali. Kegiatan 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta adalah bukti adanya kegiatan 

kehumasan yang berupa komunikasi publik atau komunikasi eksternal 

dilakukan oleh kantor dinas ini. Kemudian untuk pelaksanaannya  diserahkan 

kepada masing-masing bidang yaitu : Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, 

Seni dan Film, dan Bidang Sejarah, Purbakala dan Museum sesuai dengan 

wewenang dan ruang lingkup kerjanya.   

      Kenyataan lain yang patut dicermati dan dijadikan bahan evaluasi adalah 

bahwa dengan ruang lingkup kegiatan kehumasan yang sangat dibatasi di 

Dinas Kebudayaan DIY dan tidak terkelolanya secara khusus oleh suatu 

bidang Humas tersendiri, maka hal tersebut telah menyebabkan kegiatan 

kehumasan pada instansi ini menjadi lemah dan tidak bisa berjalan dengan 

optimal.  

      Sebagai contoh, misalnya minimnya sosialisasi mengenai prosedur akses 

dana keistimewaan kepada publik telah menimbulkan dampak rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang hal ini sehingga memunculkan sikap apriori 

dan pandangan yang negatif pada masyarakat yang seolah-olah merasa 

dipersulit untuk bisa memanfaatkan dana keistimewaan tersebut. Akibatnya 

banyak dana keistimewaan yang sebenarnya melimpah menjadi tidak bisa 
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termanfaatkan dan menyebabkan banyak kegiatan masyarakat yang berkaitan 

dengan tradisi dan budaya tidak dapat diselenggarakan. Padahal kegiatan-

kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga merupakan 

bagian dari bentuk kegiatan sosialisasi tentang keistimewaan Yogyakarta.  

2. Kehumasan dalam Sosialisasi Keistimewaan Yogyakarta 

      Kebudayaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak bisa 

diabaikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mengingat betapa 

pentingnya kebudayaan bagi kehidupan manusia, maka kebudayaan saat ini 

telah menjelma menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu negara atau 

masyarakat, karena kebudayaan dalam pengertian sebagai nilai-nilai hidup 

dan tradisi adat istiadat adalah cermin jati dirinya. Bahkan kebudayaan dalam 

pengertian sebagai karya seni apabila dilihat dari segi sosial ekonomi tidak 

akan kalah tinggi nilainya dibandingkan dengan aset-aset negara lainnya 

seperti kekayaan alam. 

      Indonesia adalah suatu negara di dunia ini yang sangat kaya raya dengan 

beragam kebudayaan yang dimilikinya, sehingga sulit bagi negara-negara lain 

untuk bisa menyaingi kehebatan kebudayaan bangsa Indonesia. Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di negara Indonesia yang 

memiliki kebudayaan yang luar biasa dengan kraton sebagai pusatnya dan 

diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. 

      Kebudayaan yang hidup dan melekat pada masyarakat Yogyakarta 

memiliki kekhususan tersendiri sehingga masalah urusan kebudayaan 

menjadi salah satu wewenang keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada provinsi ini dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Hal ini 
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terjadi karena tidak terlepas dari faktor sejarah wilayah Yogyakarta itu sendiri 

dengan kraton dan kebudayaannya. Oleh karena itulah, di dalam Pemerintah 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk suatu instansi 

pemerintah yang disebut Dinas Kebudayaan yang tugas dan fungsinya untuk 

mengurusi dan mengelola kebudayaan yang terdapat dan tumbuh subur 

berkembang di masyarakat Yogyakarta. 

      Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan salah satu dari lima wewenang keistimewaan yang 

diserahkan pemerintah pusat kepada Provinsi DIY, maka Dinas Kebudayaan 

DIY dituntut untuk bekerja maksimal mensosialisasikan tentang 

keistimewaan Yogyakarta terutama yang berkaitan dengan kebudayaan 

kepada masyarakat, sehingga keistimewaan ini tidak sekedar hanya menjadi 

simbol dan slogan belaka. Akan tetapi status keistimewaan ini betul-betul 

nyata dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan hidup rakyat Yogyakarta yang 

meliputi wilayah kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, 

dan Kota Yogyakarta.  

      Adapun selama ini kegiatan sosialisasi keistimewaan yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan DIY tidak hanya berkaitan dengan urusan kebudayaan 

saja, akan tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosialisasi 

Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Sosialisasi itu sendiri pada 

dasarnya merupakan kegiatan trnsfer informasi atau pengetahuan dan proses 

belajar sehingga masyarakat akan mendapatkan pengertian mengenai suatu 

hal yang bermanfaat.  
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      Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta ini, 

dari data yang ada ternyata di Dinas Kebudayaan DIY belum ada program 

kerjanya yang jelas dan disusun secara teratur. Hampir semuanya berjalan 

seperti air yang mengalir saja mengikuti aspirasi yang berkembang di 

masyarakat. Akan tetapi ada juga kegiatan sosialisasi yang memang sudah 

menjadi bagian dari program kerja Dinas Kebudayaan DIY. Hal ini berarti 

bahwa kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan 

oleh instansi ini ada yang murni gagasan Dinas Kebudayaan DIY, ada yang 

berasal dari masyarakat, dan ada juga yang merupakan hasil kerjasama kedua 

belah pihak. 

      Kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat oleh 

Dinas Kebudayaan DIY bukan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan 

kehumasan dinas instansi ini, karena kegiatan kehumasan di sini menurut 

peraturan yang ada hanya meliputi pelayanan protokoler dinas dan pelayanan 

tamu. Jadi bisa dimengerti bahwa apabila hingga kini kegiatan-kegiatan 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta pada Dinas Kebudayaan DIY bukan 

merupakan program kerja kehumasan yang sengaja dirancang untuk jangka 

waktu tertentu, karena program kerja untuk itu memang belum ada. 

      Di samping itu, Bagian Hubungan Masyarakat yang khusus untuk 

menangani kegiatan komunikasi kehumasan dalam arti luas pada instansi ini 

juga tidak ada. Sehingga selama ini kegiatan-kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta di Dinas Kebudayaan DIY diselenggarakan 

berbarengan dan melekat di dalam event-event atau kegiatan-kegiatan publik, 

baik itu yang  merupakan rancangan dinas sendiri, gagasan masyarakat 
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maupun hasil kerjasama dinas dan masyarakat, yang semua itu telah menjadi 

rencana kerja pada Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni dan Film, dan 

Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum. Sedangkan sekretariat adalah 

bidang yang menangani urusan administrasi kegiatan. 

      Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan masing-masing bidang tersebut 

di atas yang sekaligus merupakan bentuk kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta : 

      Kompetisi debat antar mahasiswa fakultas hukum se-DIY dengan tema “5 

Pilar Keistimewaan Yogyakarta” yang diselenggarakan atas kerjasama 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Pemda Provinsi DIY 

melalui Dinas Kebudayaan DIY di kampus UMY pada 17 s/d 18 Desember 

2013. Dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta, dengan tujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam rangka 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta. 

      Karang Taruna Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan 

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di Ruang 

Utama Atas Balaikota Yogyakarta pada 9 Juli 2015. Adapun peserta kegiatan 

ini adalah ketua RW (rukun warga) se kota Yogyakarta. Dalam kesempatan 

acara ini, kepala bidang anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset (DPPKA) DIY juga menyampaikan sosialisasi mengenai silang 

sengkarut pencairan dan pengelolaan dana keistimewaan yang selama ini 

banyak salah kaprah sehingga menyebabkan timbulnya polemik di 

masyarakat.  
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      Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan Gelar Budaya Jogja pada 28-

30 Juli 2015. Dengan melalui kegiatan ini Dinas Kebudayaan DIY 

diharapkan dapat mengenalkan seni dan budaya kraton kepada masyarakat 

luas khususnya remaja. Lokasi kegiatan Gebyar Budaya Jogja 2015 ini ada 

dua, yaitu kraton untuk pentas seni tari klasik dan pendopo Dinas 

Kebudayaan DIY untuk kegiatan pameran benda pusaka, pentas seni tradisi 

kerakyatan, dan pentas wayang kulit. 

      Dinas Kebudayaan DIY melalui Bidang Nilai Budaya menyelenggarakan 

Gelar Pusaka Warisan Budaya Dunia pada 24-29 September 2014 di Puro 

Pakualaman. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengenalan kepada masyarakat 

luas bahwa Yogyakarta telah mendapat penghargaan dengan diakuinya 

warisan budaya tak benda oleh  UNESCO yang terdiri dari wayang, keris, 

dan batik. Dan sekaligus untuk menegaskan Yogyakarta adalah salah satu 

pusat budaya dan destinasi wisata berbasis budaya, serta sebagai informasi 

kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. 

      Dinas Kebudayaan DIY dalam hal ini Bidang Tradisi, Seni, dan Film 

melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya melakukan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan perfilman di DIY pada 24 Februari sampai 

dengan 8 Maret 2014 yang ditujukan kepada para sineas film di Jogja, baik 

perorangan maupun komunitas. Selanjutnya dari penyelenggaraan kegiatan 

ini nantinya diharapkan akan lahir film-film dokumenter maupun fiksi yang 

berkualitas dengan karakter Budaya Jogja. 

      Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan Gebyar Museum pada 10 

Oktober sampai dengan 23 November 2014. Tujuan kegiatan ini untuk 
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memfasilitasi kegiatan yang dapat menjalin komunikasi antara masyarakat 

dengan museum-museum di DIY. Selain itu juga untuk menarik minat 

masyarakat maupun wisatawan berkunjung ke museum, sehingga dapat 

menjembatani pengetahuan tentang museum untuk tujuan jangka panjang 

dalam bidang seni, budaya, pendidikan, dan pariwisata di DIY. 

      Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan ajang pemilihan duta museum 

DIY pada 24 Juni sampai dengan 22 Agustus 2015. Kegiatan ini dilakukan 

beberapa tahap seleksi. Tujuan dari ajang pemilihan duta museum ini adalah 

meningkatkan citra positip museum di DIY. Duta museum yang terpilih 

diharap dapat bertindak sebagai figur public relations yang baik, sehingga 

terampil dalam memberi penjelasan dan mempresentasikan tentang kekayaan 

museum yang ada di DIY kepada masyarakat luas, tentu terutama kepada 

para wisatawan domestik maupun tamu asing. 

      Dari realita pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY dengan cara melekatkan atau 

menyatukan ke dalam event-event atau kegiatan-kegiatan publik yang 

diselenggarakan masing-masing bidang, dan bukan merupakan perwujudan 

implementasi program kerja dari bidang hubungan masyarakat, maka apabila 

hal ini dikaitkan dengan pendapat Onong Uchjana, seorang pakar ilmu 

komunikasi, bentuk kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY adalah bentuk hubungan masyarakat 

dalam pengertian sebagai teknik komunikasi dan bukan bentuk hubungan 

masyarakat dalam pengertian sebagai metode komunikasi. (Hubungan 

Masyarakat Suatu Studi Komunikasi, 2006)  
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

      Di atas telah dijelaskan bahwa di dalam struktur organisasi instansi Dinas 

Kebudayaan DIY tidak terdapat suatu bidang humas tersendiri yang dipimpin 

oleh seorang pejabat kahumas dan khusus menangani kegiatan kehumasan. 

Kemudian, kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan DIY bukan merupakan perwujudan dari 

implementasi program kerja bidang humas. Penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh instansi pemerintah 

daerah ini dilakukan jadi satu di dalam kegiatan-kegiatan publik pada Bidang 

Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan Film, dan Bidang Sejarah, Purbakala, 

dan Museum. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak mutlak berasal dari gagasan 

dan hasil rancangan Dinas Kebudayaan DIY, akan tetapi ada juga yang 

melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari ide kegiatan hingga 

diselenggarakannya. 

      Mengingat bahwa tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dan melibatkan 

banyak pihak dalam melaksanakannya, maka tentu banyak beragam masalah 

yang muncul. Berikut ini adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat 

yang harus dihadapi Dinas Kebudayaan DIY untuk menjalankan tugas 

sosialisasi ini. 

a. Faktor Pendukung 

      Dengan melihat pada kenyataannya bahwa pelaksanaan kegiatan - 

kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan 

DIY kepada masyarakat dilakukan banyak melalui cara menjalin 
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kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra kerja, dan ketergantungan 

pada pihak lain ini sepertinya cukup tinggi, meskipun barangkali 

sebenarnya apabila hanya untuk kelancaran dan kesuksesan 

penyelenggaraan suatu kegiatan sosialisasi, kantor dinas ini tentu bisa dan 

mampu melakukannya sendiri. Hanya saja dengan tanpa kehadiran 

partisipasi pihak lain atau mitra kerja, efektivitas tercapainya tujuan dari 

kegiatan itu sendiri yang kemudian menjadi diragukan.  

      Bagi Dinas Kebudayaan DIY, dalam urusan mencari mitra kerja untuk 

menyelenggarakan suatu kegiatan publik, hal tersebut bukanlah masalah 

yang sulit karena Dinas Kebudayaan DIY itu sendiri merupakan suatu 

instansi pemerintah sehingga status dan kedudukannya sangat jelas. 

Bahkan justru banyak alternatif pilihannya tergantung bentuk dan jenis 

kegiatannya yang akan diselenggarakan. Hal ini terjadi demikian karena 

di wilayah Provinsi DIY banyak sekali terdapat lembaga atau kalangan 

atau elemen masyarakat yang dapat dijadikan mitra kerja, misalnya 

seperti perguruan tinggi, media massa baik cetak maupun elektronik, 

paguyuban lurah, asosiasi jurnalis, kelompok seniman dan budayawan, 

perkumpulan pemuda, LSM-LSM dan lain sebagainya yang semua itu 

bisa menjadi mitra kerja yang baik. 

      Di samping itu juga, untuk menyelenggarakan berbagai macam 

kegiatan seni dan budaya serta kegiatan publik lainnya dalam jumlah 

yang banyak dan secara rutin terprogram yang kemudian akan dijadikan 

sebagai media sosialisasi keistimewaan Yogyakarta, sesungguhnya hal 

tersebut bagi Dinas Kebudayaan DIY adalah sesuatu yang mudah. 
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Mengapa demikian? Karena selain adanya dukungan lingkungan eksternal 

yang sangat kondusif, yaitu potensi mitra kerja yang banyak dan 

bervariasi sesuai keahlian di bidangnya, kantor dinas ini juga mendapat 

dukungan anggaran rutin dari pemerintah dan dana keistimewaan yang 

sangat banyak untuk membiayai itu semua. Hal ini ditegaskan oleh Ibu 

Erlina, Kepala Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum Dinas 

Kebudayaan DIY yang menerangkan bahwa : 

“……kalau faktor pendukung kami memiliki anggaran yang cukup 

memadai dan didanai dari anggaran dana keistimewaan……” 

 

      Kemudian, predikat sebagai salah satu tujuan wisata budaya yang 

utama di Indonesia selain Pulau Bali, adalah juga merupakan faktor 

pendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta, di samping aspek potensi mitra kerja yang banyak dan aspek 

anggaran rutin dari pemerintah serta dana keistimewaan yang melimpah.  

      Dengan dijadikannya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan 

wisata budaya dan banyaknya wisata asing maupun domestik yang 

berkunjung seharusnya hal itu bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat 

Yogyakarta terhadap daya tarik, keunikan, dan sejarah asal-usul 

berdirinya wilayah provinsi ini yang kaya akan tradisi, adat istiadat, 

berbagai seni dan budaya dengan kraton sebagai pusatnya, sehingga 

pemerintah pusat memberinya status daerah istimewa. 

b. Faktor Penghambat  

      Di atas telah disebutkan bahwa di kantor Dinas Kebudayaan DIY 

tidak terdapat Bidang Hubungan Masyarakat yang secara khusus 
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menangani urusan kegiatan kehumasan. Dengan demikian program kerja 

kehumasan yang dirancang secara sistematis teratur untuk jangka waktu 

tertentu pada instansi pemerintah daerah ini juga belum ada, apalagi yang 

berkaitan dengan urusan kegiatan komunikasi publik.  

      Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta yang pada dasarnya adalah suatu bentuk komunikasi publik di 

dalam kegiatan kehumasan yang selama ini dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan DIY bukanlah merupakan hasil perwujudan program kerja 

yang sengaja disusun jauh-jauh hari oleh Bidang Humas guna mencapai 

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Keadaan ini diakui 

atau tidak telah menyebabkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta pada kantor dinas ini menjadi kurang tertata 

dengan baik sehingga efisiensi dan efektifitasnya tidaklah salah apabila 

patut dipertanyakan.  

      Selain tidak adanya Bidang Humas, faktor penghambat lainnya dalam 

kegiatan sosialisasi keistimewaaan Yogyakarta yang dihadapi Dinas 

Kebudayaan DIY adalah masalah kurangnya sumber daya manusia yang 

dikarenakan banyak yang pensiun dan belum ada penerimaan pegawai 

baru. Padahal beban kerja pada kantor dinas ini cukup berat sehingga 

dengan jumlah pegawai yang terbatas membuat kinerjanya pun tidak bisa 

maksimal. Keadaan ini digambarkan oleh Pak Kisno, Kepala Bidang Nilai 

Budaya Dinas Kebudayaan DIY, yang menerangkan bahwa : 

“……kendalanya memang SDM nya yang juga kita sangat kurang di 

dinas ini. Jadi SDM nya sangat kurang, sementara yang pensiun terus 

saja ada……” 
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      Akibat nyata dari kondisi ini diantaranya adalah banyaknya 

permohonan masyarakat terhadap akses dana keistimewaan yang tidak 

terlayani dengan baik. Hal ini terjadi selain karena faktor terbatasnya 

jumlah pegawai, sebenarnya tidak terlepas juga dari sempitnya tempo 

waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan dana 

keistimewaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang diusulkan 

itu tentu umumnya merupakan aktivitas publik yang memerlukan waktu 

yang cukup panjang dalam pelaksanaannya, yaitu dari persiapan hingga 

selesai kegiatannya. Padahal semua kegiatan itu pada dasarnya juga 

menjadi bagian dari tugas Dinas Kebudayaan DIY dan sekaligus menjadi 

cara atau metode sosialisasi keistimewaan Yogyakarta kepada masyarakat 

(lihat lampiran 7). 

      Selain kedua masalah tersebut di atas, faktor penghambat lainnya 

adalah tidak ada peraturan pemerintah yang jelas sebagai peraturan 

pelaksana yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan 

dana keistimewaan. Bahkan peraturan internal prosedur kerja yang 

seharusnya menjadi dasar petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis 

(juknis) untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta juga belum ada. Hal ini jelas mengganggu dan menjadi beban 

psikis bagi para pegawai Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan 

pekerjaannya, karena khawatir dipersalahkan sehingga bisa terjerat dalam 

kasus tindak pidana korupsi. 



 

77 
 

     Kekhawatiran ini semakin bertambah terasa berat dan menjadi beban 

moril bagi para pegawai Dinas Kebudayaan DIY, karena disebabkan oleh 

pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengajuan permohonan dana 

keistimewaan serta tata cara penggunaannya yang ternyata masih kurang 

atau rendah. Tentu apabila pendistribusian dana keistimewaan ini tidak 

dilakukan secara hati-hati dan cermat maka akibatnya bisa fatal. Apalagi 

sampai terjadi salah sasaran dan penyelewengan. Tidak hanya kritikan 

dan kecaman saja yang kemudian bermunculan dari berbagai elemen 

masyarakat, akan tetapi sanksi hukum tindak pidana korupsi juga bisa 

menjerat. 

       Namun demikian yang perlu disadari dan dicermati adalah bahwa 

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur akses dana 

keistimewaan dan tata kelola penggunaannya, diakui atau tidak hal 

tersebut merupakan dampak dari minimnya sosialisasi mengenai dana 

keistimewaan kepada masyarakat. Akibatnya dana keistimewaan yang 

melimpah itu banyak yang tidak terserap oleh masyarakat sehingga tidak 

termanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan yang lebih memprihatinkan 

lagi apabila kemudian muncul sikap apriori dan anggapan masyarakat 

seolah-seolah dana keistimewaan memang sulit diakses masyarakat. 

      Dan minimnya kegiatan sosialisasi mengenai dana keistimewaan 

kepada masyarakat bisa jadi karena kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta yang dilakukan selama ini tidak terencana dalam suatu 

program kerja kehumasan yang dirancang secara sistematis, menyeluruh, 

dan tertata dengan baik. Kondisi ini antara lain faktor penyebabnya adalah 
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karena tidak adanya Bidang Humas yang khusus menangani kegiatan 

kehumasan di Dinas Kebudayaan DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


