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Abstract : 

Muhammad Faishal Rahman, 08321006. Undergraduate Thesis. 

Communication Study Program, Faculty of Psychology Social and Cultural 

Science, Islamic University of Indonesia 2016.  

 

      Since the enactment of Law No.13 of 2012 on specialty of Yogyakarta Special 

Region, the specialty issue has become the main focus of the work programs of 

government at the local area in Yogyakarta, where every department has an 

important contribution to the realization of the implementation of Law No.13 of 2012 

on Specialty of Yogyakarta. The research aims to explain how public relations 

communication strategy implemented by the Cultural Department of Yogyakarta 

Province in socializing the specialty of Yogyakarta in the field of culture to the 

public during the period of 2013 to 2015. 

      This study used descriptive qualitative method. Extracting data from the Cultural 

Department of the province of Yogyakarta Special Region from February - May 

2015. The primary data obtained through field observations and interviews with 

informants in the Sub Division of Information and Program, Sub Division of Cultural 

Values, Sub Division of Tradition, Art and Film and the Sub Division of History, 

Antiquities and Museum. The secondary data were obtained through library research 

and documentations related to the activities of communication in socializing the 

aspects of the specialty of Yogyakarta. 

      The result of this study is that the main strategy used by the Cultural Department 

is direct communication in the form of face-to-face activities. Activities organized 

within this strategy is the organization of workshops and counseling. While the 

secondary strategy to support the main strategy is through indirect communication. 

Efforts are made on these strategies are mediated communication. Media that are 

involved primarily print media (newspapers and magazines) and electronic media 

(radio and television), including online media or internet. On the other hand, media 

nirmassa such as leaflets, posters, banners and brochures are also used to support 
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the spread of information to the public. Conceptually, the use of media in socializing 

the efforts are clustered into two parts, which are above the line and below the line. 

 

Keywords: Strategic Communications, Public Relations, Socialization, and The 

Specialty of Yogyakarta. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang biasa disingkat dengan DIY adalah 

salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan letaknya berada di sebelah 

selatan Provinsi Jawa Tengah, yaitu tepatnya di sebelah timur berbatasan dengan 

kabupaten Klaten, sebelah barat dengan kabupaten Purworejo, sebelah utara 

dengan kabupaten Magelang, dan sebelah selatan berbatasan dengan lautan 

Samudera Indonesia.  

      Provinsi DIY ini terdiri dari lima daerah tingkat II yang meliputi kabupaten 

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

dan kota Yogyakarta. Para ahli sejarah dan sosial politik di Indonesia mengakui 

bahwa provinsi ini memang memiliki banyak keistimewaan, diantaranya adalah 

fakta sejarah panjang wilayah Provinsi DIY yang tidak akanbisa dilepaskan dari 

sejarah Indonesia itu sendiri. Bahkan setiap gejolak dan apapun yang pernah 

terjadi di wilayah ini senantiasa membawa dampak tersendiri terhadap wilayah 

Nusantara baik secara langsung maupun tidak langsung. 

      Pada masa-masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

negara Republik Indonesia hingga zaman setelah kemerdekaan seperti masa orde 

lama, masa orde baru, dan di era reformasi saat ini, apabila timbul gejolak yang 

terjadi di wilayah ini bisa diprediksi akan memberikan pengaruh yang besar 

dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia.  

      Dengan disahkannya Undang-Undang nomer 13 tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Undang-

Undang Keistimewaan Yogyakarta, oleh Presiden Republik Indonesia pada 

tanggal 31 Agustus 2012, dan yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 

September 2012 dalam Lembaran Negara nomer 170 adalah merupakan bentuk 

pengakuan formal pemerintah maupun negara, baik secara politik, hukum dan 
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ketatanegaraan terhadap status keistimewaan DIY sebagai bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

      Pengakuan Keistimewaan oleh pemerintah pusat maupun negara ini bukan 

tanpa dasar atau alasan argumentasi yang jelas. Namun semua itu tidak terlepas 

dari faktor sejarah bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta dan Puro 

Pakualaman ke dalam Republik Indonesia, sejarah kedudukan keduanya sebelum 

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai kerajaan asal/negara bagian 

(dependent state).  

      Dan tidak hanya itu, faktor sejarah lainnya yang tidak kalah penting artinya 

terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini adalah 

bagaimana sumbangsih Kraton Ngayogyakarta dan Sri Sultan Hamengku 

Buwono IX dalam masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

      Selain faktor sejarah, masih ada faktor-faktor lainnya yang bisa dijadikan 

dasar argumentasi mengapa Provinsi DIYmemang selayaknya dan sepantasnya 

berstatus sebagai suatu daerah istimewa. Salah satu diantaranya adalah faktor 

budaya. Sudah sejak lama daerah ini terkenal dengan beragam potensi 

budayanya, baik budaya yang tangible(fisik) seperti kawasan cagar budaya dan 

benda cagar budaya, maupun budaya yang intangible (non fisik) seperti sistem 

nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam 

masyarakat. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan 

Yogyakarta, maka saat ini Provinsi DIY telah memiliki payung hukum yang 

mengatur secara definitif tentang keistimewaan wewenang untuk 

menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerahnya. 

      Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan 

Yogyakarta disebutkan bahwa salah satu substansi Keistimewaan Yogyakarta 

adalah wewenang untuk mengatur di bidang kebudayaan. Hal ini membuktikan 

pengakuan pemerintah pusat terhadap keistimewaan di bidang kebudayaan yang 

dimiliki dan terdapat di DIY dengan kraton sebagai pusatnya. 

      Di dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tidak dijelaskan secara 

tegas pengertian kebudayaan di sini. Kendati demikian untuk mengetahui apa itu 

yang dimaksud dengan kebudayaan tidak ada salahnya bila mengacu pendapat      
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Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang menerangkan 

bahwa kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Kata 

bermasyarakat di sini jika dikaitkan dengan konteks Keistimewaan Yogyakarta, 

tentu yang dimaksud adalah masyarakat DIY. 

      Dinas Kebudayaan DIY sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi 

DIY adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan 

sosialisasi tentang Keistimewaan Yogyakarta dalam wewenang di bidang 

kebudayaan, terlebih secara formal di dalam Undang-Undang Keistimewaan 

Yogyakarta telah diatur bahwa salah satu keistimewaan wewenang Provinsi DIY 

adalah di bidang kebudayaan.  

      Oleh karena itu, untuk melakukan gerakan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta di bidang kebudayaan yang terprogram, teratur, dan sistematis 

semestinya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian humas kantor 

dinas. Namun kenyataannya tidak demikian. Bertolak dari semua ini kemudian 

peneliti sangat antusias untuk menyusun skripsi ini dengan mengkaji lebih jauh 

tentang strategi kehumasan Dinas Kebudayaan DIY dalam konteks komunikasi 

dan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan.  

      Apalagi mengingat bahwa pada kenyataan sehari-hari mengenai seni dan 

budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat 

DIY. Dan tidak hanya itu, keuanggulan atau kelebihan di sektor budaya itulah 

yang kemudian menjadikan DIY sejak dulu hingga sekarang memiliki daya tarik 

tersendiri sebagai salah satu tujuan utama wisata budaya di Indonesia. 

      Selain itu, bagi masyarakat DIY tradisi adat istiadat adalah suatu hal yang 

penting dan masih dilakukan sampai sekarang. Tradisi adat juga selalu erat 

kaitanya dengan kesenian yang disajikan dalam upacara-upacara tradisi. 

Kesenian masyarakat DIY sangatlah beragam. Dan atas kesadaran terhadap 

kelestarian warisan budaya yang begitu tinggi nilainya yang sekaligus juga 

merupakan peninggalan peradaban masa lampau yang luar biasa yang mana di 

dalamnya sarat dengan nilai-nilai luhur filosofi dan sosial budaya dengan kraton 

sebagai pusat institusi warisan adhiluhung yang keberadaannya hingga kini 

masih terjaga secara baik serta menjadi cikal bakal maupun sumber inspirasi dan 

semangat bagi tumbuh kembangnya dinamika masyarakat DIY dalam 
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mempertahankan dan mempraktikan kehidupan budaya khususnya dalam 

beradat tradisi serta berseni budaya.  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada dua hal permasalahan yang 

diajukan pada penelitian ini, yaitu tentang strategi komunikasi kehumasan Dinas 

Kebudayaan DIY dalam sosialisasi Keistimewaan Yogyakarta di bidang 

kebudayaan, dan faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya. 

C. Objek penelitian 

      Dinas Kebudayaan DIY yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah 

Provinsi DIY di bidang kebudayaan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur 

DIY nomor: 353/KPTS/1994 tanggal 26 Oktober 1994 tentang Pembentukan 

Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Kemudian kedududukan, tugas dan fungsi 

termasuk juga yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan Dinas Kebudayaan 

DIY sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 6 

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY dan 

Peraturan Gubernur DIY nomor 42 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan 

Fungsi Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Pada Dinas Kebudayaan. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu. 

a. Skripsi dengan judul “Peranan Bagian Humas Dan Informasi Kota 

Yogyakarta Dalam Meningkatkan Citra Kota Yogya Berhati Nyaman” 

yang disusun oleh Muamir Darowardy, Universitas Islam Indonesia, pada 

tahun 2012  

      Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini disebutkan ada dua 

strategi komunikasi yang dijalankan Bagian Humas Dan Informasi 

Kota Yogyakarta, yaitu startegi internal dan strategi eksternal. 

      Strategi internal di sini adalah langkah-langkah Bagian Humas 

dan Informasi dalam melakukan komunikasi efektif secara kedalam di 

lingkungan Pemerintah Yogyakarta sendiri, dan dilakukan dalam 

bentuk komunikasi langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 

langsung itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara 

vertikal, artinya komunikasi antara atasan dengan bawahan, dan 
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secara horizontal yang artinya komunikasi antara sesama rekan kerja. 

Untuk komunikasi yang tidak langsung diantaranya dilakukan melalui 

pemakaian seragam pegawai batik Jogja, banner, poster, brosur, 

spanduk, surat, dan lain sebagainya. 

      Sedangkan strategi eksternal adalah program-program yang 

dilakukan Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta untuk 

menjaga dan mengupayakan citra Yogya Berhati Nyaman secara 

berkelanjutan kepada publik melalui media massa sehingga pesan 

yang disampaikan dapat menjangkau ke masyarakat. 

      Hambatan atau tantangan yang ada di Bagian Humas dan Infomasi 

terkendala kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya 

Mansia (SDM) yang kurang memadai. Adapun peran Public Relations 

Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta ada dua, yang pertama 

adalah peran secara teknis, yaitu hanya sekedar mengaktualisasikan 

tugas-tugas rutin yang terjadwal secara rutin dan sistematis oleh 

peraturan kinerja Pemerintah Kota, dan yang kedua, peran secara 

manajerial, yaitu wewenang yang dimiliki dalam menyusun, 

mengelola, mempublikasikan dan juga mengontrol program kinerjanya 

sendiri. 

b. Skripsi dengan judul “Peranan Humas Pemerintah Daerah Kota 

Yogyakarta dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah. Studi Kasus 

Relokasi Pedagang Kaki Lima Jalan Sri Wedari”, yang disusun oleh 

Anindyawati  Haryan,Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,pada 

tahun 2004. 

      Penelitian ini mengkaji tentang bentuk sosialisasi dan peran yang 

dilakukan Kantor Humas dan Informasi Kota Yogyakarta berkaitan 

dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk merelokasi 

pedagang kaki lima di Jalan Sri Wedari. Di dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui saluran 

komunikasi yang bersifat langsung seperti dialog interaktif dan 

melalui media massa baik cetak maupun elektronik seperti koran, 

radio, dan pemasangan papan pengumuman atau larangan. 
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      Dalam sosialisasi kebijakan penataan pedagang disepanjang Jalan 

Sri Wedani ini, Kantor Humas dan Informasi kota Yogyakarta 

berperan sebagai perencana, komunikator, fasilitator kegiatan, serta 

evaluator. Dan hasil dari upaya sosialisasi kebijakan ini adalah dalam 

tataran kognitif dan afektif telah berhasil, namun dalam tataran 

behavioral masih belum berhasil. Artinya para pedagang di sepanjang 

Jalan Sri Wedani pada dasarnya telah mengetahui kebijakan 

pemerintah tersebut, namun belum seperti yang diharapkan, yaitu 

meninggalkan Jalan Sri Wedani dan pindah ke tempat lain yang 

diizinkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. 

2 Kerangka Pemikiran 

a. Humas Sebagai Teknik Dan Metode Komunikasi. 

      Di dalam buku “Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi” 

(Effendi, 2006 :18-20) dijelaskan bahwa hubungan masyarakat 

merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan publik di luar dan di 

dalam organisasi dengan jalan berkomunikasi. Hubungan masyarakat 

mempunyai dua pengertian yang biasa dikenal sebagai technique of 

communication atau “teknik komunikasi”, dan sebagai method of 

communication atau “metode komunikasi”. 

            Dalam pengertian sebagai teknik komunikasi humas merupakan tugas 

semua pimpinan organisasi, apakah organisasi itu berbentuk jawatan, 

perusahaan, dan sebagainya, yang memiliki publik intern dan publik 

ekstern sebagai sasaran kegiatan. Dengan demikian, dalam sebuah 

organisasi yang tidak dilengkapi dengan bagian Humas, bukan berarti 

tidak ada kegiatan kehumasan. Kegiatan kehumasan tetap ada dan yang 

melakukannya  adalah pimpinan organisasi itu sendiri.  

            Sedangkan dalam pengertian humas sebagai metode komunikasi 

sering disebut humas sebagai lembaga (public relations as state of being). 

Humas sebagai lembaga umumnya hanya terdapat pada organisasi-

organisasi besar karena kegiatan berkomunikasi dengan publik tidak 

mungkin dilakukan oleh si pemimpin organisasi sendiri. Akan tetapi, oleh 

karena publik yang menjadi sasaran kegiatannya terlalu banyak 
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jumlahnya, baik yang berada didalam maupun di luar organisasi., maka 

dibentuklah suatu bagian khusus untuk melaksanakan kegiatan itu, dengan 

nama bagian humas, seksi humas, biro humas, urusan humas, atau istilah-

istilah lain sesuai dengan struktur organisasi bersangkutan. Jadi, teknik-

teknik komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin organisasi, 

kini dilembagakan dengan seseorang yang ditugaskan untuk 

mengepalainya, dan lazim disebut kepala hubungan masyarakat yang 

disingkat sebagai kahumas terjemahan dari public relations officer yang 

biasa disingkat PRO. 

b. Humas Pada Organisasi atau Lembaga Pemerintah. 

        Menurut John D. Millett dalam bukunya “Management in Public 

Service the Quest for Effectice Performance” (dalam Ruslan, 2010) 

menyebutkan bahwa tugas humas organisasi atau lembaga pemerintah 

adalah mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan, 

dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public 

desires and aspiration). Kemudian memberikan nasehat atau sumbang 

saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga 

pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the 

public about what is should desire). Kemampuan untuk mengusahakan 

terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik 

dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between 

public and goverment official). Dan Memberikan penerangan dan 

informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi 

pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what an agency is 

doing). 

      Kemudian menurut pendapat pakar lainnya, yakni Dimock dan Koeing 

(dalam Ruslan, 2010) yang menyebutkan bahwa pada umumnya tugas-

tugas dari pihak humas lembaga pemerintahan adalah upaya memberikan 

penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan 

masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah 

dalam melaksanakan program kerja tersebut. Mampu untuk menanamkan 

keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam 
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partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di 

berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik serta menjaga stabilitas 

dan keamanan sosial. Dan kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari 

aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau 

dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-

masing.  

      Oleh karena itu, secara fungsional dan operasional dalam upaya 

mengkomunikasikan maupun mempublikasikan kebijakan dan tindakan 

yang akan ditempuhnya, serta kegiatan yang akan diselenggarakannya, 

maka keberadaan bidang humas pada organisasi atau lembaga pemerintah 

adalah suatu keharusan., karena, peran bidang humas ini sangat besar 

untuk menjalin komunikasi publik. 

      Dalam konteks organisasi atau lembaga pemerintahan di Indonesia, 

fungsi pokok bidang humas (Ruslan, 2010) pada dasarnya antara lain : 

mengamankan kebijaksanaan pemerintah, kemudian 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. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Bentuk Penelitian  

      Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap serta 

menjelaskan tentang apa yang menjadi objek penelitian berikut hasil 

penelitiannya secara sistematis berdasarkan fakta-fakta dan data yang 

dikumpulkan sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan tentang strategi 

komunikasi Kehumasan Dinas Kebudayaan DIY dalam kaitannya dengan 

sosialisasi Keistimewaan Yogyakarta yang telah dilaksanakannya. 
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2. Data 

      Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya seperti fakta yang ditemukan dilapangan atau informasi yang 

diperoleh dari orang-orang tertentu yang dijadikan responden. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang berupa bahan pustaka atau arsip-arsip lainnya 

seperti artikel, klipping, brosur dan termasuk data on line. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

      Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, baik itu data 

primer maupun data sekunder, maka cara yang dilakukan adalah dengan  

observasi mengamati secara langsung bagaimana lingkungan kerja dan 

kegiatan kerja berikut proses kerja yang ada di kehumasan kantor Dinas 

Kebudayaan DIY. Kemudian wawancara yang dilakukan melalui dialog 

secara langsung dengan para pejabat atau staf pada Kehumasan kantor Dinas 

Kebudayaan DIY. Dialog ini sifatnya terbuka atau tidak terstruktur dengan 

maksud agar diperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Dan 

terakhir studi pustaka dalam bentuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka dan 

arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk penelusuran data 

melalui media on line, untuk selanjutnya dikaji lebih mendalam atau 

dijadikan data pendukung. 

4. Teknik Analisis Data 

      Analisis data pada penelitian ini berupa pemaparan data dan teori, berikut 

korelasi dan fenomenanya sehingga diperoleh pengetahuan yang dikehendaki. 

Penelitian ini juga bukan bertujuan untuk menguji hipotesa melainkan untuk 

menggambarkan mengenai apa yang menjadi objek penelitian yang dalam hal 

ini adalah strategi komunikasi kehumasan Dinas Kebudayaan DIY dalam 

melakukan kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di bidang 

kebudayaan, berikut faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keistimewaan Yogyakarta. 
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      Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan komunikasi eksternal. Untuk 

pelaksanaan kegiatan soialisasi keistimewaan Yogyakarta di Dinas Kebudayaan 

DIY tidak dilakukan oleh Sub Bagian Umum, melainkan diserahkan kepada 

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 kerjanya. Dan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi 

tertentu diselenggarakan oleh sekretariat. 

      Dari hasil observasi terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi di bidang 

kebudayaan yang telah dilakukan oleh tiap-tiap bidang dan sekretariat di Dinas 

Kebudayaan DIY 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. 

      Demikian pula media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta pun juga ada beberapa jenis, yaitu media elektronik 

seperti televisi dan radio, media cetak seperti koran dan majalah, dan media 

internet. Dan media-media ini dalam teori periklanan dikelompokkan ke dalam 

media Above The Line (ATL), media Below The Line (BTL), dan Media On Line 

(Pujiyanto, 2013). 

      Kegiatan event acara itu merupakan strategi komunikasi tidak langsung, yang 

sesungguhnya juga merupkan jenis media komunikasi yang tergolong dalam 

media Below The Line (BTL). Bahkan kegiatan sosialisasi dalam bentuk event 

acara adalah strategi komunikasi yang paling dikedepankan oleh Dinas 

Kebudayaan DIY. Misalnya seperti festival budaya atau sarasehan.  

       Dari kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang selama ini 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY kepada masyarakat, hal ini apabila 

dianalisis dengan pendekatan 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:  
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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) 

      Berdasarkan skema bagan di atas, maka alur tahap-tahap proses komunikasi 

eksternal kehumasan yang terjadi dalam konteks sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta yang dikemas ke bentuk event acara, adalah proses menemukan dan 

menentukan ide atau gagasan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses 

penyelenggaraannya. Hampir sebagian besar ide atau 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 
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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.  

      Adapun media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi keistimewaan 

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

media cetak maupun elektronik. Event acara merupakan salah satu bentuk media 

komunikasi massa atau publik, dan yang paling utama dipergunakan Dinas 

Kebudayaan DIY. Setiap penyelenggaraan event acara 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 pada acara sarasehan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta 9 Juli 

2015 di ruang utama atas Balaikota Yogyakarta 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 

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. 

      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 :  
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INFORM 
 

 
S 

   P       AGENDA  C 

   PR CAMPAIGN            E               SETTING   L                  TARGET AUDIENCE 

   N  

                                         
 

 

FEEDBACK 

 

(MENDAPAT DUKUNGAN ATAU DITOLAK) 
 

Sumber : Kampanye Public Relations (Ruslan, 2005) 

 

      Berdasarkan skema di atas, maka strategi komunikasi kehumasan Dinas 

Kebudayaan DIY dalam sosialisasi keistimewaan Yogyakarta dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

      Pertama, sosialisasi keistimewaan Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY 

merupakan perwujudan salah satu bentuk proses inform, yaitu proses 

penyampaian informasi kepada masyarakat dengan pesan yang diangkat tentang 

substansi makna keistimewaan Yogyakarta. 

      Kedua, di dalam kegiatan sosialisasi juga terdapat unsur publikasi. Sebagai 

bentuk komunikasi publik atau eksternal, sosialisasi adalah perwujudan dari 

aspek proses teknik publikasi. Penyelenggaraan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam bentuk 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 

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 



 

15 
 

tempat umum. Kemudian di samping itu ada juga publikasi melalui media 

elektronik. 

      Sebagai conoh nyata sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang pernah 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY dengan menjadikan kegiatan event acara 

sebagai medianya yang terdepan adalah 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. 

      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. 

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-
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pesan atau informasi mengenai keistimewaan Yogyakarta yang menjadi maksud 

dan tujuan dari penyelenggaran kegiatan event acara itu sendiri. 

      Kelima, kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan 

Dinas Kebudayaan DIY dalam bentuk event acara, selalu melalui suatu proses 

yang bertahap dan diawali dengan tahap pra persiapan dan persiapan. Pada tahap 

ini hal yang dilakukan 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 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, sebelum tahap pra persiapan dan persiapan, dalam penyelengaraan 

sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang berbentuk event acara, selalu 

didahului dengan adanya proses lobbying yakni pembahasan terbatas antar 

individu mengenai gagasan atau ide event acara yang akan dimunculkan dan 

biasanya disertai dengan mengajukan proposal. 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 kongkrit, kegiatan sarasehan “Sosialisasi  Keistimewaan 

Yogyakarta” pada 9 Juli 2015. Pada saat tahap lobbying dilakukan tentu disertai 

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 
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tentang keistimewaan Yogyakarta kepada para peserta sarasehan. Dari para 

ketua 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 selesainya kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta  

yang diselenggarakan dalam bentuk 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.  

      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.  

 

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. 

      Dari hasil pembahasan data dengan melalui pendekatan Analisis SWOT maka 

diperoleh gambaran tentang faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam melakukan 

kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta sebagai berikut : 

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 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.  
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      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. 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. 

      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 DIY 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. 
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b. Faktor Penghambat  

      Dengan tidak adanya Bidang Humas, maka menjadikan kantor Dinas 

Kebudayaan DIY juga tidak memiliki program kerja kehumasan yang jelas 

yang dirancang secara sistematis dan teratur, termasuk yang berkaitan dengan 

urusan kegiatan komunikasi publik. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

DIY bukanlah merupakan hasil perwujudan program kerja kehumasan yang 

sengaja disusun jauh-jauh hari oleh Bidang Humas. Keadaan ini diakui atau 

tidak telah menyebabkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi keistimewaan 

Yogyakarta pada kantor dinas ini menjadi kurang tertata dengan baik.  

      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.  

      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. 

      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 
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Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan pekerjaannya, karena khawatir 

dipersalahkan sehingga bisa terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi. 

     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, yaitu bisa terjadi salah 

sasaran dan penyelewengan.  

       Kemudian, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur akses 

dana keistimewaan dan tata kelola penggunaannya, diakui atau tidak hal 

tersebut merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi mengenai dana 

keistimewaan kepada masyarakat. Akibatnya dana keistimewaan yang 

melimpah itu banyak yang tidak terserap oleh masyarakat sehingga tidak 

termanfaatkan sebagaimana mestinya.  

      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 karena tidak adanya 

Bidang Humas yang khusus menangani kegiatan kehumasan di Dinas 

Kebudayaan DIY. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Dari hasil penelitian dan pembahasan data yang ada, maka selanjutnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan yang 

selama ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY bukan merupakan realisasi 

dari program kerja yang sengaja disusun jauh-jauh hari secara sistematis dan 

tertata teratur oleh suatu bidang yang khusus menangani dan mengelola 

kegiatan kehumasan yang biasa disebut dengan bidang humas, karena bidang 
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humas itu sendiri di kantor dinas ini memang tidak ada sebagaimana 

ketentuan yang diatur di dalam 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.  

      Dengan tidak adanya bidang humas, maka strategi komunikasi 

kehumasan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di 

bidang kebudayaan pada Dinas Kebudayaan DIY selama ini pelaksanaannya 

sebagaian besar dilakukan melalui event-event atau kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Bidang Nilai Budaya, Bidang Tradisi, Seni, dan Film, 

dan Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum. Sehingga pesan tentang 

keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan bisa tersampaikan ke 

masyarakat luas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Namun ada juga kegiatan 

sosialisasi ini yang diselenggarakan di bawah koordinasi langsung sekretariat, 

misalnya sosialisasi keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk kegiatan ilmiah 

seperti seminar yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, baik swasta 

maupun negeri. 

      Dengan demikian berarti, cara yang dijadikan strategi komunikasi 

kehumasan yang diterapkan di Dinas Kebudayaan DIY dalam kaitannya 

dengan komunikasi publik mengenai sosialisasi keistimewaan Yogyakarta di 

bidang kebudayaan adalah dengan bentuk memfungsikan semua bidang yang 

ada, termasuk sekretariat pada kantor dinas ini sebagai komunikator publik 

atau public relations yang biasa disebut juga dengan singkatan humas yang 

merupakan kepanjangan dari hubungan masyarakat.  

      Singkat kata, kegiatan-kegiatan sosialisasi keistimewaan Yogyakarta yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY menurut pendapat Prof. Drs. Onong 

Uchjana Efendi adalah merupakan bentuk kegiatan hubungan masyarakat 

dalam pengertian sebagai teknik komunikasi. 

      Dan tidak hanya itu, strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan oleh 

Dinas Kebudayaan DIY dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai 

bentuk komunikasi eksternal kepada masyarakat mengenai keistimewaan 
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Yogyakarta, khususnya di bidang kebudayaan, secara garis besarnya dapat 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu strategi komunikasi langsung dan strategi 

komunikasi tidak langsung.  

      Kemudian media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan 

DIY melalui masing-masing bidangnya dan sekretariatnya dapat 

dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu media Above The Line (ATL), media 

Below The Line (BTL) dan media on line atau internet. 

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT mengenai faktor kekuatan, faktor 

kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman terhadap lingkungan internal 

dan eksternal Dinas Kebudayaan DIY yang secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh pada kegiatan kehumasan dalam sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta di bidang kebudayaan, maka selanjutnya dapat 

diidentifikasi apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor pendukung : 

      Dinas Kebudayaan DIY merupakan suatu instansi pemerintah, 

sehingga mempunyai kedudukan yang kuat, status yang jelas dan juga 

memiliki anggaran yang rutin dan pasti. Dan saat ini ditambah dengan 

adanya dana keistimewaan yang sangat banyak untuk mendukung semua 

program kerja dan kegiatan Dinas Kebudayaan DIY.  

      Di wilayah DIY banyak terdapat perguruan tingga baik negeri 

maupun swasta yang dapat dijadikan mitra kerja yang baik. Kemudian, 

hubungan yang baik dengan lembaga media massa baik cetak maupun 

elektronik. Selain itu, juga banyak terdapat perusahaan, instansi 

pemerintah, dan bermacam-macam organisasi lainnya termasuk LSM-

LSM, serta berbagai kalangan elemen masyarakat khususnya budayawan 

dan seniman yang semua ini merupakan mitra kerja yang potensial bagi 

Dinas Kebudayaan DIY guna menggiatkan gerakan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta. 

      Provinsi DIY merupakan wilayah dengan sejarah yang mengagumkan 

dan kaya akan tradisi, adat istiadat, serta berbagai ragam seni budaya 
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yang unik dengan kraton sebagai pusat budaya, dan sekaligus sebagai 

provinsi tujuan wisata budaya. 

b. Faktor penghambat : 

      Di Dinas Kebudayaan DIY tidak terdapat bidang humas tersendiri 

yang dipimpin oleh seorang pejabat kepala hubungan masyarakat yang 

khusus menangani urusan kegiatan kehumasan, baik untuk kepentingan 

komunikasi internal maupun eksternal, dan memposisikan kegiatan 

kehumasan di bawah Sub Bagian Progran dan Informasi Sekretaris Dinas 

Kebudayaan DIY dengan ruang lingkup kegiatan kehumasan yang sangat 

terbatas. Dengan tidak adanya bidang humas secara tersendiri, maka 

menyebabkan Dinas Kebudayaan DIY belum ada program kerja 

kehumasan yang jelas, yang disusun secara menyeluruh dan sistematis 

sehingga tujuan yang hendak dicapai pun menjadi kurang jelas.  

      Kemudian jumlah sumber daya manusia (pegawai) di Dinas 

Kebudayaan DIY yang berkurang, karena banyak yang pensiun dan 

belum ada penerimaan pegawai baru, sehingga berpengaruh terhadap 

kinerja dan banyak pekerjaan yang penanganannya berjalan lamban. 

      Belum adanya peraturan pemerintah yang jelas sebagai peraturan 

pelaksana yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan 

dana keistimewaan. Hal ini membuat beban psikologis bagi para pegawai 

Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan tugasnya, terutaman yang 

berhubungan dengan dana keistimewaan.  

      Di samping itu, minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur 

akses dana keistimewaan serta tata cara penggunaannya yang disebabkan 

karena kurangnya sosialisasi, dan keadaan ini menjadikan beban 

psikologis semakin terasa berat karena khawatir bisa terjerat perkara 

tindak pidana korupsi. Apalagi tempo waktu yang ditetapkan pemerintah 

untuk keperluan pengelolaan dana keistimewaan cukup sempit. 

B. Saran/Rekomendasi 

      Selanjutnya dari kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran 

atau rekomendasi sebagai berikut : 
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1. Bahwa di dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan DIY seyogianya 

terdapat Bidang Humas yang khusus menangani kegiatan kehumasan yang 

dipimpin oleh seorang pejabat kepala hubungan masyarakat, dan kegiatan 

kehumasan tidak lagi diposisikan di bawah sub bagian umum sekretariat yang 

ruang lingkup kegiatannya yang sangat terbatas seperti saat ini. Dengan 

adanya Bidang Humas diharapkan nantinya seluruh kegiatan kehumasan pada 

Dinas Kebudayaan DIY bisa dibuat program kerja yang jelas, tersusun secara 

sistematis dan teratur, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan sosialisasi 

keistimewaan Yogyakarta, sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan efektif 

serta memberi manfaat nyata pada masyarakat sebagaimana maksud dan 

tujuannya. 

2 Ssegera dilakukan perekrutan pegawai Dinas Kebudayaan DIY baru, dengan 

catatan yang diterima merupakan orang-orang yang paham dan betul-betul 

mempunyai keahlian dan ketrampilan di bidang budaya agar kinerja kantor 

dinas ini dalam memberi pelayanan kepada publik secara optimal. 

3 Dan terakhir, sosialisasi tentang danais harus lebih digiatkan untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut agar 

supaya tidak terjadi penyelewengan di kemudian hari. 
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