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Humas Jangan Bingung Jawab Pertanyaan Wartawan
SALATIGA - Selayaknya
humas dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, sehingga ketika ada pertanyaan yang muncul dari luar
akan bisa menjelasakan.
Penegasan ini disampaikan
DR Teguh Yuwono, dosen
FISIP Undip Semarang saat
menjadi pembicara dalam
Sosialisasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang dilaksanakan
Bagian Humas Setda Kota
Salatiga di Ruang Kaloka
Gedung Setda, Rabu (5/4).
Acara dibuka Pj Sekda,
Sri Wityowati dihadiri sekitar 100 peserta dari humas
setiap instansi di Salatiga.
Turut hadir di antaranya
humas Polres Salatiga, Kodim 0714, Kemenag, PLN,
perguruan tinggi, humas
sekolah dan humas lain

yang dibiayai oleh negara.
Pemateri yang tampil dalam sosialisasi selain Teguh
Yuwono juga Asisten II Sekda, Daryadi SH, dan Evi Sulistyorini dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.
Lebih jauh Teguh menuturkan, humas memiliki tugas untuk menciptakan
branding bagi instansi masing-masing. “Bagaimana
mungkin humas bisa menjelaskan jika dalam proses kebijakan tidak turut serta,”
tanya Teguh, kemarin. Dia
berharap humas di semua
instansi tidak bingung saat
mejawab pertanyaan wartawan.
“Jangan bingung menghadapi wartawan, wartawan adalah mitra. Asal kita
memberikan keterangan sesuai fakta itu sudah benar.

Namun cara menyampaikan juga harus benar, oleh
karenanya jam terbang

humas juga dibutuhkan,”
terang Teguh.
Sementara, Evi Sulistyo-
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berkaitan dengan kerja kehumasan di Ruang Kaloka Gedung
Setda, Rabu (5/4). ■ Foto: Ernawaty/SR

rini mengungkapkan, sinergitas Bakohumas dalam pengelolaan
komunikasi
publik juga menjelaskan
kiat-kiat menyaring pemberitaan yang dinilai hoax.
Penjelasan kedua narasumber ini sedikit banyak menjawab sejumlah pertanyaan
yang dilontarkan dalam sesi
tanya jawab.
Seperti muncul pertanyaan dari Supriyono,
dari SMAN 3 Salatiga. Ia
menyingung mengenai humas yang dikesampingkan
dalam perencanaan program. Sementara itu Suhesti
Wening dari Dinas PUPK
bertanya kiat menjawab
konfirmasi dari wartawan.
Maruti dan BPN juga menanyakan strategi berkomunikasi dengan media.■
rna/SR

