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KATA PENGANTAR 

 

 Sesuai dengan Visi dan Misi, tugas pokok dan fungsi dari Bagian Humas dan 

Informasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan citra positif atas Lembaga 

Administrasi Negara dalam lingkungan instansi pemerintahan Indonesia dan masyarakat 

pada umumnya baik dalam maupun luar negeri melalui publikasi informasi di bidang 

administrasi negara serta hubungan masyarakat. 

 Tahun 2015 ini, Bagian Humas dan Informasi merancang dan melaksanakan 

program-program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ada sehingga terdapat 

sinkronisasi serta harmonisasi dalam mewujudkan visi dan misi institusi. Empat program 

kerja yang direncanakan pada tahun 2015 semuanya telah dilaksanakan sesuai 

perencanaan. 

 Salah satu kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015 ini adalah Penerbitan E-

Magazine Warta LAN. E-Magazine Warta LAN ini dimaksudkan sebagai wadah untuk 

memberitakan kegiatan-kegiatan di lingkungan LAN yang mempunyai nilai jual berita 

(news value) cukup tinggi dan penting untuk diinformasikan.  

Bagian Humas dan Informasi terus berupaya dengan maksimal untuk mewujudkan 

profesionalisme dan layanan yang lebih optimal kepada seluruh unit di lingkungan LAN. 

Dukungan serta koordinasi yang efektif dari semua unit kerja di LAN diharapkan akan 

lebih mendorong kelancaraan pelaksanaan program kerja Bagian Humas dan Informasi 

LAN di tahun-tahun mendatang. 

 

Jakarta,    Desember 2015 

Kepala Bagian Humas dan Informasi 

 

 

Dra. Idha Saftawaty, M.Ed, Mgmt 

NIP. 19700216 199303 2 001 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) di sebuah 

lembaga atau instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang harus ada 

secara fungsional dan operasional, yang memiliki tugas menyebarluaskan 

atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan. 

Publikasi ini ditujukan baik untuk ke dalam maupun kepada masyarakat luas 

dan stakeholders terkait. Selain itu Humas juga merupakan perantara antara 

pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya membina 

hubungan internal maupun eksternal. Disamping itu Humas juga dapat 

merupakan alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan 

penyebaran informasi kepada masyarakat luas mengenai publikasi 

pembangunan nasional yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak pers, 

media cetak atau elektronik. 

Untuk menunjang pelaksanaan dari tugas dan fungsi kehumasan 

tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kehumasan 

secara berkelanjutan, antara lain: 

1. Membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan 

pimpinan lembaga/instansi dengan internal anggota organisasi maupun 

dengan pihak eksternal; 

2. Memberikan pelayanan dan pemberian informasi baik bersumber dari 

instansi/lembaga maupun berasal dari stakeholders dan yang sesuai 

dengan tugas pokok instansi. 
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3. Menyelenggarakan pendokumentasian setiap peristiwa/kegiatan di 

lingkungan instansi/lembaga baik yang dipublikasikan maupun yang 

hanya menjadi konsumsi internal instansi. 

4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, 

khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/ instansi atau 

mengenai pembentukan opini publiknya. 

5. Membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, press release, 

majalah internal, bulletin, brosur, poster, dan backdrop. 

Dalam rangka membangun dan membina saling pengertian antara 

kebijakan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak internal serta 

memberikan pelayanan dan pemberian informasi kepada kepada khalayak 

eksternal tersebut, diperlukan media internal Humas (in-house journal) 

antara lain dalam bentuk tabloid dan buletin lembaga/instansi yang terbit 

secara berkala. 

Media internal/instansi yang bersifat non-komersial tersebut antara lain 

berfungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai media hubungan komunikasi internal dan eksternal yang 

diedarkan atau diberikan secara gratis dalam upaya penyampaian pesan-

pesan, informasi, berita (bentuk tulisan atau photo release) mengenai 

aktivitas instansi/lembaga, manfaat produk/jasa, dan publikasi lainnya 

yang ditujukan kepada para konsumen, relasi bisnis, stakeholder 

(hubungan dengan pihak-pihak terkait), dan employee relations 

(hubungan pegawai dan keluarganya). 

2. Sebagai ajang komunikasi khusus antar karyawan: misalnya ucapan 

selamat ulang tahun, informasi kelahiran bayi dari keluarga karyawan, 

adanya pegawai/pendatang baru, kegiatan olah raga, wisata, keagamaan, 
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program kesehatan, dan hingga berita duka cita serta kegiatan sosial 

lainnya. 

3. Sebagai sarana media untuk “pelatihan dan pendidikan” dalam bidang 

tulis menulis bagi fungsional humas serta staf Humas yang berbakat atau 

berpotensi sebagai penulis ilmiah populer. 

In-house jurnal yang bermutu, kontinyu, terbit secara berkala dan 

teratur, dengan penampilan profesional baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berita, lay-out, isi halaman, susunan redaktur, gambar (photo 

essay), yang ditata apik dan lebih menarik dari segi cover atau seninya (arts) 

serta tata warna dan sebagainya akan memberikan nilai tambah (value 

added) bagi unit Humas dalam upaya menunjukkan kemampuannya 

menerbitkan media khusus. 

Media internal yang efektif akan dapat menciptakan hubungan 

masyarakat internal (employee relations) yang baik. Masyarakat internal 

yang merupakan publik yang terdiri atas para pekerja (karyawan/pegawai) 

menjadi bagian utama dari unit usaha, organisasi, perusahaan atau instansi 

itu sendiri. Hubungan publik internal tersebut sama pentingnya dengan 

hubungan masyarakat eksternal, karena kedua bentuk hubungan tersebut 

diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan 

saling terkait satu sama lain. Seorang petugas/praktisi Humas (Public 

Relations Officer) harus selalu berupaya membina hubungan komunikasi 

masyarakat internal antara pimpinan dan para karyawan/pegawainya 

sehubungan dengan peran gandanya yaitu sebagai corong informasi para 

karyawan kepada pimpinan, dan sebaliknya sebagai mediator dari pimpinan 

terhadap karyawannya.  
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Berkenaan dengan itu Bagian Humas dan Publikasi Lembaga 

Administrasi Negara memandang perlunya menerbitkan suatu media 

internal yang berfungsi bukan saja sebagai penyedia informasi namun juga 

sebagai media komunikasi antar karyawan serta antara karyawan dan 

pimpinan. Selain itu media internal tersebut juga berisi informasi aktual yang 

berkaitan dengan kegiatan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta hal-hal lain yang 

terkait dengan administrasi dan manajemen pembangunan pada umumnya, 

bersifat ilmiah, populer dan hiburan. 

Untuk merealisasikan hal tersebut Lembaga Administrasi Negara cq. 

Bagian Humas dan Informasi menerbitkan Majalah Warta LAN yang saat ini 

tersedia hanya dalam versi digital (e-paper) yang berfungsi sebagai media 

internal. 

 

B. Maksud Dan Tujuan 

Kegiatan E-Magazine Warta LAN ini dimaksudkan sebagai berikut :  

1. Membangun pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat 

luas tentang tugas pokok, fungsi dan peran LAN, sehingga mereka dapat 

memanfaatkan keberadaan LAN secara optimal sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi LAN. Selain itu, terbangun image positif tentang LAN 

dimata masyarakat; 

2. Menghimpun informasi tentang aktifitas atau kegiatan LAN, baik 

dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk narasi dan visual (foto dan 

gambar).   
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Adapun tujuan kegiatan penerbitan e-magazine Warta LAN ini 

adalah: 

1. Sebagai media informasi penyelenggaraan administrasi publik, sekaligus 

untuk menambah wawasan pegawai negeri sipil baik pusat maupun 

daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good 

governance); 

2. Sebagai media informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah, sedang 

dan akan dilaksanakan oleh LAN; 

3. Sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang dipergunakan 

oleh LAN; 

4. Sebagai sarana atau alat komunikasi kebijakan, peraturan dan 

ketatalaksanaan di lingkungan LAN. 

5. Sebagai sarana berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki oleh para pegawai di lingkungan LAN. 

 

C. Ruang Lingkup 

1. Penerbitan e-Magazine Warta LAN  

Warta LAN di samping sebagai sarana media informasi dan komunikasi 

yang interaktif antar pegawai LAN, juga merupakan media dokumentasi 

(arsip) kegiatan-kegiatan LAN yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit 

kerja di lingkungan LAN baik di kantor pusat maupun di daerah (PKP2A I 

LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III LAN Samarinda dan 

PKP2A IV LAN Aceh) serta STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar. 

Dalam setiap penerbitan, Warta LAN memiliki rubrik tetap sebagai 

berikut: 
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1. Warta : merupakan rubrik yang berisi tulisan/artikel tentang laporan atau 

liputan berita tentang kegiatan LAN yang dianggap menonjol pada kurun 

waktu yang bersangkutan. 

2. Artikel : Berisi tulisan lepas mengenai hal – hal yang dianggap relevan 

dalam pengembangan administrasi negara. 

3. Ragam Pesona : Merupakan rubrik yang berisi artikel mengenai eksplorasi 

tempat wisata dan sebagainya. 

4. Kolom : merupakan rubrik yang berisi artikel atau karya tulis ilmiah hasil 

karya pegawai yang ingin menuangkan pemikiran, gagasan/idenya atau 

berbagi informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh pegawai. 

5. Resensi : Merupakan rubrik yang berisi resensi buku – buku administrasi 

negara, pemerintahan, politik. 

6. Tips : merupalan rubrik yang berisi tips – tips   

7. Galeri Foto : berisi foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja 

LAN baik di kantor Pusat maupun di daerah. 

 

D. Hasil Yang Diharapkan 

Dalam setiap aktivitas sudah tentu ada sesuatu yang diinginkan atau 

target yang hendak dicapai, demikian pula dengan penerbitan E-Magazine  

Majalah Warta LAN, hasil yang diharapkan, antara lain : 

1. Tersedianya media informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi bagi pengembangan wawasan pegawai negeri sipil dalam 

bidang administrasi/ manajemen negara/publik; 

2. Menghasilkan bahan publikasi dan informasi tentang kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara ataupun agar seluruh 

pegawai dapat mengetahui aktivitas LAN pada kurun waktu tertentu. 
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Selain itu juga digunakan sebagai sarana media untuk stakeholder dan 

masyarakat luas untuk mengetahui lebih jauh produk-produk LAN 

sehingga akan terbangun pemahaman tentang tugas pokok, fungsi dan 

peran LAN; 

3. Selain itu juga dapat digunakan sebagai media komunikasi antar pegawai 

untuk berbagi pemikiran, pengetahuan dan pengalaman agar dapat 

disebarluaskan ke seluruh pegawai LAN baik di kantor LAN Pusat maupun 

di daerah. 
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BAB II  
METODE KEGIATAN 

  

 Metode kegiatan penerbitan e-Magazine Warta LAN dapat dilihat dari 

spesifikasi kegiatan tersebut, yaitu: 

Kegiatan penerbitan e-Magazine Majalah Warta LAN  

Penerbitan e-magazine Warta LAN lebih banyak menyajikan artikel atau 

tulisan yang berisi tentang laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Lembaga Administrasi Negara. Oleh karena itu kegiatan penyusunan Warta 

ini sangat memerlukan partisipasi seluruh pegawai dalam bentuk 

penyampaian informasi, bahan atau data, atau bahkan berupa sumbangan 

tulisan dari pegawai atau orang yang telah selesai mengikuti kegiatan 

pelatihan/workshop atau kegiatan lainnya.   

 Metode kegiatan yang dilakukan oleh tim pun tidak jauh berbeda 

dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publikasi yakni tim harus pro aktif 

menyusun laporan dalam rangka menyusun naskah untuk Warta LAN. Oleh 

sebab itu anggota tim di samping meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh 

unit kerja tertentu, juga menyusun laporannya sebagai bahan penulisan 

naskah untuk Warta LAN. 

 Metode seperti ini lebih mengarah kepada metode observasi/terjun 

langsung ke lapangan, juga metode kepustakaan artinya mengolah bahan 

dan data yang tersedia dan menyerap informasi dari unit/orang yang terlibat 

langsung dalam kegiatan dimaksud. 

 Dalam mengolah bahan dan data menjadi suatu bentuk tulisan atau 

artikel, anggota Redaksi berpegang pada kaidah-kaidah jurnalistik yang 

berlaku di Indonesia yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Perilaku 
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Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik menitikberatkan pada hasil tulisan yang 

aktual, faktual, objektif, berimbang/tidak memihak, tidak menghakimi, 

berdasarkan asas praduga tak bersalah, lugas, dapat dipercaya, dan mengacu 

pada Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berpedoman kepada 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Kode Etik Perilaku Jurnalistik 

menitikberatkan pada perilaku anggota Redaksi dalam mencari berita, yaitu 

sopan santun, ramah, tidak memaksa, tidak memasuki ranah pribadi atau 

privasi sumber berita, pro-aktif, klarifikasi dari kedua belah pihak, dan jujur. 

 Foto/gambar atau tulisan/artikel yang disajikan bukan merupakan 

hasil penjiplakan (plagiat) dari media lain, baik cetak ataupun elektronik. 

Apabila terpaksa menggunakan foto/gambar atau kutipan artikel dari media 

lain, maka akan disebutkan sumber berita atau referensinya. 
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BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 Kegiatan penerbitan e-magazine Warta LAN dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan penerbitan e-Magazine Warta LAN dilaksanakan selama satu 

tahun penuh, yang penerbitannya dibagi dalam tiga kali penerbitan. Dapat 

dikatakan e-magazine Warta LAN adalah media internal yang terbit setiap 

empat bulan sekali yaitu April, Agustus dan Desember. 

  Setiap kali penerbitan, dilakukan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 

hampir sama. Tahapan kegiatan penerbitan Majalah Warta LAN yang 

dilakukan setiap kali penerbitan adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan (hanya satu kali dilakukan pada 

awal tahun anggaran saja). 

b. Pengumpulan bahan: Sekretariat tim mengumpulkan bahan-bahan 

tulisan dari anggota tim dan dari para pegawai. Bahan-bahan 

tulisan tersebut didapatkan  dari peliputan acara atau turut aktif 

menjadi peserta dalam suatu kegiatan atau acara yang 

diselenggarakan oleh unit kerja tertentu. Naskah Warta LAN juga 

dapat ditulis oleh anggota tim dari hasil pemikiran dan pengolahan 

data atau informasi yang diperoleh dari unit lain. Disamping itu tim 

juga menerima narasi naskah dari pegawai LAN yang ingin membagi 

pengalaman, pengetahuan ataupun informasi yang dimilikinya. 
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c. Tim Redaksi kemudian mengedit semua naskah yang masuk, 

menambah ilustrasi dengan foto-foto dan menambahkan artikel 

untuk rubrik tetap seperti English Corner misalnya. 

d. Anggota tim menyusun lay-out Warta LAN. 

e. Konsep yang sudah jadi kemudian disampaikan kepada Sekretaris 

Utama LAN melalui penanggung jawab redaksi (Karo PH2P), untuk 

mendapatkan persetujuan penerbitan.  

f. Penyempurnaan dan penyesuaian naskah atau lay-out dilaksanakan 

sesuai dengan hasil koreksi para pimpinan.  

g. Pencetakan dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang/jasa 

dengan cara mengajukan permohonan pencetakan Warta LAN. 

Pengajuan pencetakan  secara keseluruhan disampaikan pada awal 

tahun dengan menginformasikan bahwa Bagian Humas dan 

Publikasi secara rutin mencetak Warta LAN setiap dua bulan sekali 

(dwibulanan). 

h. Pendistribusian hasil cetakan Warta LAN kepada seluruh pegawai 

LAN baik yang ada di kantor Pusat Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 

kampus diklat PPLPN Pejompongan, Jakarta, maupun di PKP2A LAN 

Bandung, Makassar dan Samarinda serta STIA LAN Jakarta, 

Bandung dan Makassar. Selain itu Warta LAN juga disampaikan ke 

Perpustakaan Nasional sebagai bahan dokumentasi nasional dan 

disebarluaskan ke pihak luar. 

i. Setiap acara kunjungan tamu (Anggota DPRD, Mahasiswa dan SMK) 

ke kantor LAN, Warta LAN termasuk dalam daftar produk-produk 

LAN yang diberikan kepada para tamu. 

 



 15 

A. Tim Pelaksana  

Dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh data sebagai informasi 

yang maksimal sesuai dengan tujuan yang direncanakan, susunan tim yang 

ditandatangani oleh PPK/KPA Satker 450417 LAN Jakarta dengan Surat 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 126/S.1/HKM.03.2/ 

KPAB/2014 tentang Tim Pelaksana Persiapan Penerbitan Jurnal dan Majalah 

tertanggal 4 Juni 2014 dengan susunan Tim sebagai berikut : 

Susunan Nama dan Jabatan Tim Pelaksana Penerbitan Jurnal dan 
Majalah Tahun 2014 

 
No. N A M A JABATAN DALAM TIM 

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si  Penanggung jawab 

2. Dra. Elly Fatimah, M.Si Redaktur 

3. Dr. Muhammad Taufiq, DEA Redaktur 

4. Sudardi, SE, MM Redaktur 

5. Tri Saksono, SH, M.Pd Redaktur 

6. Widhi Novianto, S.Sos.,M.Si Redaktur 

7. Abdul Muis, S.Sos, MM Redaktur 

8. Dra. Idha Saftawaty, M.Ed.Mgmt Editor 

9. Ir. Ari Noviono Editor 

10. Budi Prayitno, S.IP., M.Si Editor 

11. Aryono Mulyono, BBA Editor 

12. Suryanto, S.Sos, M.si Editor 

13. Bambang Suhartono, S.Sos, ME Desain Grafis dan Fotografer 

14. Adi Setyono, S.Sos Desain Grafis dan Fotografer 

15. Pracoyo Cipto Nugroho., A.Md Desain Grafis dan Fotografer 

16. Sapto Widodo, S.Sos Desain Grafis dan Fotografer 

17. Nofeldi Pratomo Putro, S.Kom Desain Grafis dan Fotografer 

18. Alamsyah, S.Sos Sekretariat 

19. Hj. Fateha Sekretariat 

20. Danang Dwi Cahyono, S.Sos Sekretariat 

21. Sri Endah Mulyani, SE., M.Si, M.Sc Sekretariat 

22. Reni Kusuma Seputri, SS Sekretariat 

23. Ferdi Febiansyah Djunaedi, A.Md Sekretariat 

24. Heru Sulistyo, S.Sos Sekretariat 

25. Mustofa, S.Kom Sekretariat 
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BAB IV 
REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN  DAN FISIK 

 

A. Realisasi Anggaran 

Untuk terlaksananya kegiatan penerbitan e-magazine Warta LAN, 

segala pembiayaan dibebankan kepada DIPA LAN Jakarta tahun 2015 dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. ......................               ,-  

Adapun realisasi dari anggaran ini adalah sebesar Rp. 155.282.000, - 

........................................  atau sebesar  %, dari pagu anggaran dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

          

B. Realisasi Fisik 

Pada tahun 2015, penerbitan e-magazine Warta LAN selama tahun 

2015 sudah selesai dikerjakan dengan tiga kali penerbitan. Bukti fisik berupa 

e-magazine dapat diunduh langsung di website lan.go.id.  

Oleh karena itu, secara fisik, kegiatan penerbitan e-Magazine Warta 

LAN tahun 2015 dapat diselesaikan sebesar 100 %. (sampul per edisi 

terlampir) 
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BAB V 
PENUTUP 

 

e-Magazine Warta LAN dimaksudkan sebagai media informasi tentang 

kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh LAN. Selain 

itu, juga sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang 

dipergunakan oleh LAN; dan sebagai sarana saluran atau alat komunikasi 

kebijaksanaan, peraturan dan ketatalaksanaan di lingkungan LAN dan sarana 

berbagi pengalaman, pemikiran dan pengetahuan bagi para pegawai LAN. 

Oleh karena itu kegiatan penerbitan e-magazine Warta LAN ini 

mempunyai nilai yang strategis dalam mempererat komunikasi antar warga 

Lembaga Administrasi Negara, di samping sebagai bahan dokumentasi 

mengenai kegiatan dimasa yang lalu bila dalam waktu tertentu dibutuhkan 

sebagai pemandu daya ingat juga merupakan bukti kreativitas 

pengembangan imajinasi kepedulian terhadap kinerja lembaga sebagai 

institusi. Dengan telah diterbitkannya Warta LAN selama tiga kali penerbitan, 

diharapkan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

kegiatan ini telah dapat tercapai. Semoga hasil kegiatan ini dapat menunjang 

tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara pada umumnya serta tugas 

dan fungsi Sekretariat Utama LAN pada khususnya. 

  


