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Lampiran 1 : Transkrip wawancara dengan Humas Kota Pekalongan  

I : IVENA  

R&A : Restu dan Anwar  

 

I : selamat siang bapak, perkenalkan nama saya Ivena saya berasal dari universitas Kwik 

Kian Gie Jakarta, saya mempunya beberapa pertanyaan yang meliputi dengan humas. Saya 

ada 14  pertanyaan yang mungkin saya biasa perpendenk atau saya kurangi dari 

pertanyaanya dari daftar pertanyaan yang saya ajukan kepada bapak  

I : Bagaimana peran humas kota pekalongan dalam humas pemerintahan yang berwawasan 

kedepan (visi strategis untuk kota Pekalongan) ? 

R&A: jadi fungsi humas dalam pemerintahan kota adalah membantu walikota dan juga wakil 

walikota dalam memberikan informasi keluar dalam artian kota pekalongan, pembangunan 

dan keberhasil yang dicapai oleh pemerintahan kota pekalongan oleh walikota dan juga 

wakil walikota, dalam [pembangunan kotanya yang kedua peran kita memberikan informasi 

dan dokumentasi mengenai pembangunan kota pekalongan yang lebih baik lagi 

I: Bagaimana humas pemerintahan kota pekalongan dalam pemerintahan yang bersifat 

terbuka kepada masyarakat pekalongan ? 

R&A: Tidak, selama ini yang kita sampaikan ke masyarakat melalu humas yaitu dengan 

menggunakan media yang digunakan oleh humas dan kita sampaikan kepada masyarakat 

melalui web dan kpid dari dinkominfo saran dan masyarakat sangat kita terima terkait 

dengan permaslahan tersebut nanti kita sampaikan kepada pemerintah dan dijawab di kpid 

tersebut 

I: Bagaimana cara humas pemerintahan kota Pekalongan dalam menjunjung supermasi 

hukum di kota Pekalongan ? 
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R&A: Semua aspirasi masyarakat kami terima dan kami tidak beda bedakan yaitu dengan 

adanya sosmed dan kita samapaikan ke opd terkait, begitupun dalam membagi sebuah 

informasi kami juga tidak membedakan masyarakat semua sama kami bagi rata  

I: jadi humas sendiri tidak membedakan ya  

R&A: iya kami tidak membedakan masyarakat, karena masyarakat perlu diberitahu tentang 

informasi yang kita berikan  

I: Bagaimana pemerintahan kota Pekalongan yang berdasarkan profesionalitas dan 

kompetensi dalam memberikan informasi / mengimplementasikan sebuah informasi kepada 

masyarakat kota Pekalongan ?   

R&A: Tadi sudah kami sampaikan kita berbagai medsos sudah kita smapaikan dan kita share 

dengan media disamping itu kita juga bekerja sama dengan media elektronik dan media cetak 

dan kita merangkum permasalahan tersebut 

I:Bagaimana humas pemerintahan kota Pekalongan yang cepat tanggap atau responsive 

dalam keluhan masyarakat kota Pekalongan ? 

R&A: Kami sangat tanggap dengan adanya masalah yang ada dan langsung turun tangan 

dalam melakukan kegiatan tersebut dan opd yang terkait juga harus mempersiapkan hal 

tersebut dengan baik 

I:Bagaimana humas pemerintahan kota Pekalongan yang mengguakan struktur & 

sumberdaya secara efisisen dan efektif ? 

R&A: Kami mempunya 2 subab protokol dan komunikasi dan informasi protokol lebih ke 

Walikota dan wakil Walikota dan dokumentasi untuk dokumentasi kegiatan dan mempunya 

2 sdm yang cukup kuat untuk menaikan kinerja pemerintah kota dan mempublikasi kegiatan 

kegiatan wali kota dan juga wakil wali kota 
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I:Bagaimana humas pemerintahan kota Pekalongan yang mendorong  sebuah kemitraan 

dengan dunia usaha swasta dan masyarakat yang dijalani oleh masyarakat kota Pekalongan 

? 

R&A: Salah satu fungsi humas adalah mempromosikan usah dengan contoh kita membuat 

buku mengenai profil kota pekalongan dari mulai kuliner dan juga wisata, yaitu salah satu 

strategi kita untuk mempromosikan kota Pekalongan 

I: Bagaimana humas pemerintahan kota Pekalongan yang memiliki komitmen pada 

pengurangan kesengajaan yang terjadi di kota Pekalongan ? 

R&A: Media kami selalu bekerja sama dengan opd terkait seperti contoh ada lowongan kerja 

kita langsung kirim ke pada dinas ketenagakerjaan, seperti mengenai kerajinan kita juga 

promosikan untuk menaikan promosi dari kegiatan atau kerjainan masyarakat kota 

pekalongan 

I: Bagaimana humas pemerintahan kota Pekalongan yang memiliki komitmen pada 

lingkungan hidup kota Pekalongan ? 

R&A: Seperti yang kami sampaikan humas  berkampanye dengan media sosial dan baliho 

dengan media kami baliho kami walikota mengajaka masyarakat dan dinas perhbungan dan 

menggunakan web dan sosial media kita dan kominfo tv batik dan rkb mensuport kegiatan 

tersebut 

I: Bagaimana humas  pemerintahan kota Pekalongan yang memiliki komitmen pada pasar di 

kota pekalongan ? 

R&A: Begini mbak terkait dengan kegiatan perekonomian tapi kami juga bisa digunakan 

untuk mempublikasi dari kegiatan pasar tersebut dari opd terkait seperti dinas perdagangan 
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meminta kami untuk mempublikasi pasar dan juga pertumbuhan pangsa pasar yang terjadi 

di kota pekalongan 

I: baik pak sekian wawancara ini dan sekali lagi terima kasih  

R&A: iya sama – sama mbak  
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Lampiran 2 : Transkrip wawancara dengan DINKOMINFO kota Pekalongan  

I : IVENA  

N : Ibu Nurul  

I: Selamat Siag bu jadi saya ada 4 pertanyaan yang pertanyaan ini sangat berkaitan dengan 

humas pemerintahan, jadi gini bu Good Governance sekarang lagi gencar-gencarnya 

terutama kota -  kota besar yang saya ketahui pekalongan merupakan kota kecil yang di apit 

oleh kota besar seperti semarang dan menurut ibu pihak DINKOMINFO sendiri mendukung 

tidak program good governance tersebut atau bias dibilang tata kelola lembaga publik ?  

N:Baik mbak terima kasih,kalo kita  menjadikan good goverance atau tata kelola publik 

dijadikan tolak ukur untuk kota pekalongan sendiri kota yang baik dan kota yang sesuai 

dengan FPJN kota pekalongan ya salah satunya adalah itu Good Governance menjadikan 

indicator dan tolak ukur menjadikan kota pekalongan yang maju dan berinovasi untuk 

pelayan publik ini tolak ukurnya adalah itu kita banyak layanan publik yang kami berikan 

kepada OBD yang jelas masyarakat,komunitas, sampai masyarakat yang paling bawah kita 

berikan pelayanan publik yang baik. Kemudia yang lainya seperti perijinan itu sudah biasa 

tapi kalo kita pelayanan publiknya sesuai dengan uud no 24 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik kita berikan kepada masyarakat baik dari pusat , dari propinsi, dari kota sendiri 

maupun dari kebijakan walikota sendiri kepala daerah kami sampaikan, contoh kecilnya 

adalah adanya suatu yang lagi ngetrend kita menyampaikan event tersebut kita sampaikan 

dari komunitas, universitas, rt rw kami sampaikan  

I: jadi DINKOMINFO tidak memandang mereka  
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N: Pelayanan publik yang membutuhkan kita untuk mencari data bias langsung kemari 

secara konvensional atau memlauli website kami baik melalui media social kami, satu 

unggulan kami adala PPID yaitu pelayanan berupa data pemerintahan yang kami nerikan 

kepada masyarakat baik itu informasi dan dokumenrtasi didalamnya adalah semua informasi 

sesuai dengang uud informasi publik kecuali yang dikecualikan, itu ada di pasal 17 

masyarakat bias meminta secara langsung ataupun website ppid. Dikominfo dalam 

mendukung gerakan good governance atau tata kelola lembaga publik yah itu tadi yaitu uud 

dan kebijakan dan kita itu bergerak karena itu diawasi dan kita kerjakan dengan tulus, dengan 

rela dan iklas  

I: kalau boleh tahu bu apasih visi dan misi dari DINKOMINFO kota Pekalongan Sendiri ? 

 

N: Memberikan pelayanan karena kita ada dua bidang yaitu  informasi dan infrmatika, yaitu 

memberikan informasi yang ada kepada seluruh wilayah kota Pekalongan melalui kita 

informatika melalui it-nya yang kita bangun disisni sekarang seperti aplikasi yang kita buat 

kemudian hanya beberapa kota yang memberkan lembaga publik terbaik yaitu pekalongan 

untuk efisiensi informasi dan munculah aplikasi untuk menunjang layanan publik seperti 

informasi mengenai pembuatan ktp adapun layanan posyandu yang dimana digunakan untuk 

mengecek jadwal imunisasi dan lokasi imunisasi, masyarakat paling bawahpun tau melalui 

aplikasi itu  

I: Humas sudah diganti jadi protokol, dan yang saya dengar humas ini sudah jadi satu dengan 

dinkominfo pastinya ibu sering mendokumentasi mengenai pemerintahan hingga yang 

p;aling bawah apakah ibu taruh di web atau social media milik DINKOMINFO ? 

N:Itu semuanya kami masukan, kami ada tim peliputan yang mengikuti jadwal dan agenda 

walikota tapi tidak itu saja ya opd sekota pekalongan bukan hanya walikota saja tapi kami 
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seluruh opd contoh jika opd ada kegiatan apa kami bantu dokumentasi petugas kita akan 

meliput di sana saat itu juga akan kami publish ke sosial media dan media cetak berita yang 

dimedia itu sudah rilis yang detail dari tim kami ke media cetak, semuanya kami 

publikasikan, dan kami targetkan 4-5 berita karena opd kami banyak dan kami menyebar 

keacara2 opd tersebut  

I: Baik ibu itu adalah beberapa pertanyaan yang saya bisa berikan kepada ibu, terima kasih 

ibu atas waktunya  

N:Iya mbak sama-sama 
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Lampiran 3 : Transkrip wawancara dengan narasumber Abi Pramana  

I : IVENA  

A : Abi Pramana  

I: halo selamat sore mas, kalau boleh tahu nama mas siapa ?  

A : nama saya abi pramana mbak  

I: kan mas orang Pekalongan asli, mas melihat pemerinahan kota pekalongan seperti ini. 

Menurut mas bagaimana sih humas pemerintahan kota pekalongan dalam menanggapi setiap 

permasalahan masyarakat kota pekalongan  

A : menurut saya humas pemerintahan sekarang jauh lebih mendengar keluhan masyarakat 

dan pembangunan juga sudah maju sebagai contoh pendopo yang terletak di alun-alun kota 

pekalongan itu kan dari pasar juga dan dari jalan lingkar ada lingkuna masyarakat untuk 

makin kesini sudah semakin maju  

I: apakah humas kota pekalongan lebih responsive kepada permasalahan masyarakat yang 

ada di kota pekalongan seperti bencana banjir dan lain-lain apakah humas itu mendengar dan 

membantu masyarakat ? 

A : menurut saya mereka sudah responsive dalam mendengarkan permasalahan tersebut, dan 

juga pak ganjar juga turun tangan dalam melihat pembangunan untuk mengatasi  banjir atau 

bencana lainya, bahkan teman saya pernah memention beliau dan itu cukup di dengar oleh 

beliau  

I: humas peranya juga membantu masyarakat yang mempunyai usaha kira menurut mas 

sudah efektif belum humas mempromosikan usaha mereka ? 
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A: setahu saya mereka sudah membantu usaha masyarakat di kota ini contohnya tante saya 

mempunyai usaha kerupuk ikan sekarang sudah agak besar dikarenakan promosi yang di 

lakkan oleh humas pemerinahan kota pekalongan  

I: baik mas terimakasih atas waktunya  

A : baik mba sama-sama 
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Lampiran 4 : Transkrip hasil wawancara dengan narasumber Nuriah Irsani  

I : IVENA  

N : Nuriah Irsani  

I:Selamat sore mbak, kalau boleh tahu nama mbak siapa ? 

N : Nama saya nuriah irsani  

I:Mbak saya mau tanya, mbak kan orang pekalongan asli nih menurut mbak humas 

pekalongan sendiri sudah baik seperti menerima aspirasi masyarakat, menurut 

sepengetahuan mbak saja  

N :Sudah baik ya sudah lebih baik daripada sebelumnya 

I:Kalo boleh tahu humas pekalongan sendiri sudah membantu ukm kecil atau usaha 

masyarakat di kota Pekalongan dengan mereka mempromosikan dengan posting di 

instagram atau yang lain  

N :Ya sangat membantu untuk pabrik kitakan berjalan ya gitu ya sangat membantu sih  

I:Sangat membantu ya mba dengan publish-publish usaha mereka di sosial media mereka  

N :Iya  

I:Menurut mbak humas kota pekalongan lebih responsive gak sih dari pada tahun – tahun 

sebelumnya  

N :Lebih  

I:Lebih responsive ya mbak, kalo boleh tahu lebih responsivenya gmana mbak seperti 

masalah banjir atau ada penyumbatan  

N : Kalo setiap ada bencana mereka lebih responsif  
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I:Lebih respon jika ada bencana ya mbak  

I: Baik terim kasih ya mbak  

N : Iya sama – sama 
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Lampiran 5 : Transkrip wawancara dengan narasumber Abdhul Kholik  

I : IVENA  

AB : Abdul Kholik  

I : saya mau bertanya dengan bapak mengenai pemerintahan di kota Pekalongan terutama 

humas pemerintahan pak, menurut bapak humas pemerintahan itu cepat tidak dalam 

menangani keluhan masyarakatnya ? 

AB : responya cepet sih mbak kadang malah sebelum kejadian mereka sudah siap  

I : humas yang saya wawancara mereka suka menerima aspirasi masyarakat menurut bapak 

sangat menolong masyarakat tidak pak dalam memberikan masukan ? 

AB :  iya sangat membantu  

I : sangat membantu bapak ya pak  

I : jika bapak ada usaha contohnya ukm apakah humas itu membantu bapak dalam 

mempromosikan usaha bapak ? 

AB : kalau menurut saya yang punya usaha harus lebih giat kalau sudah jadi pemerintahan 

akan langsung promosikan  

I : baiklah pak, terima kasih pak 

AB : sama-sama mbak  
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Lampiran 6 : Transkrip wawancara dengan narasumber Akhlum Nur Alam  

I : IVENA  

AN : Akhlum Nur Alam  

I : saya mau bertanya mas mengenai pemerintahan kota Pekalongan yang menurut saya 

sudah bagus terutama humasnya, apakah humas pemerintahan mau mendengarkan gak sih 

permasalahan masyarakat  

AN : sering mendengarkan apalagi maslah banjir didaerah seperti dijalan merak dan respons 

mereka cukup bagus dan mereka sudah menyediakan  

I : responsnya cukup baik ya mas  

I : apakah humas juga membantu gaksih mas untuk masalah usaha untuk dipromosikan untuk 

diposting  

AN : sekarang mereka menolong banget apalagi anak muda sekarang yang sering mencari 

informasi yang sedang buming mereka akan langsung mencari informasi yang sedang 

buming itu  

I : baiklah mas, terima kasih  

AN : iya mbak sama-sama  
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Lampiran 7 : Foto bersama dengan Humas Pemerintahan Kota Pekalongan  
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Lampiran 8 : Foto bersama DINKOMINFO Kota Pekalongan  
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Lampiran 9 : Foto bersama narasumber  
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