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MOTTO

“When you want something seriously, all the Universe

conspires in helping you to achieve it”

“Ketika kau bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu, Alam Semesta

akan bersatu untuk membantumu menggapainya”

-Paulo Coelho, The Alchemist-
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KATA PENGANTAR

Penelitian dengan Judul “Strategi Komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Siswa

Sekolah” ini berawal dari semakin tingginya kasus-kasus tindak kejahatan dan kekerasan yang

terjadi di lingkungan remaja, mulai dari kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba dan

bullying (cyberbullying). Data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan

jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2017 diprediksi angka

prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang.

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama menguraikan tentang latar belakang

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori sebagai dasar pemikiran, dan metode

penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep dasar dari Cutlip and Center tentang

manajemen dalam membuat program kehumasan serta dipadukan dengan teori sepuluh

tahapan perencanaan (ten stages of campaign planning) oleh Anne Gregory. Bab kedua

mendeskripsikan tentang profil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan fungsi humas Kejaksaan

Tinggi Jawa Tengah. Bab ketiga menyajikan tentang hasil penelitian yang dilakukan kepada

tiga narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan wawancara (indept interview),

serta data-data sekunder yang di dapat dari arsip Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Bab

Keempat meyajikan tentang uji validitas dari data-data hasil temuan dengan teori yang

digunakan. Bab kelima merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran

yang ditujukan kepada humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
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Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, segala kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Semoga

segala dukungan serta do’a yang tulus dari semua pihak yang telah membantu mendapat

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat

digunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2019

Samtidar Hadi Wijaya
NIM. 32801700032


