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i;T     KOND!S!  F`lIL KEHUMASAN  SBSI SAAT INl

>   Ditingkat DPP Kehumasan langsung diperoayakan kepada SBSINews.com

>    SBSINews.com kekurangan informasi lntemal dari PK,  DPC dan Korwil

>   Ada hilir mudik informasi stagnan dan tersumbat

i.     PERAN  PENT!NG KEHUMASAN

>   Kehumasan    SBSI    adalah    berperan    seperti     Kementerian     lnfomasi    dan

Komunikasi    SBsl    yang    wajib    menjalankan    peran    informastif   dan    peran

komunikasi SBsl

>   Peran  Kehumasan  mencakup  infokom  bagi   Internal,   lntemal  untuk  Ekstemal

dan Ekstemai untuk lnterna!

§'-    SIAPAKAH YANG HARUS BERPERAN  DALAM KEHUMASAN

>   Mestinya setiap orang ciapat memerankan peran Kehilmasan

>   Setiap    pengurus    perlu    memerankan    diri    sebagai    sosok    lnformatif    dan

Komunikatif bagi SBsl

>   Jika   dikerucutkan,   wajib  ada  pendelegasian   khusus  kepada  badan  Otonomi

organisasi memerankan peran Kehumasan

i     LEMBAGA j€EHUMASAN

>   Setelah dilembagakan,  maka Kehumasan SBsl ditingkat:

a:a   Pusat adalah Departemen Kehumasan

•:a   Korwil,  DPC dan PK bisa dibuat Seksi Kehumasan

¥`     KEHUMASAN YANG  HANDAL

U"tuk merlcjpiakan Kehumasan yang handa! harus ditunjang dengan tersedianya:

>    SDM yang cukup infermatif dan komunikatif

>    Memi!iki keinginan kuai mengembangkan kemampuan infokom



>   Memiliki waktu yang banyak mengelola Kehumasan

>   Tersedia perangkat kerja !ebih dari sekedar standart

>    Memperoleh kesejahteraan diatas Upah Minimum Provinsi

>   All out dibidang yang ditugaskan

!v;.`,I     KERJA PuBURAT[F

1.    Sosialisasikan SBS!  mela!ui semua jenis media public

2.   Perkenalkan   dan  tawarkan   Program   Bantuan   Hukum/Advokasi   SBsl   kepada

masyarakat luas melalui WA,  Messenger, Fb dll

3.   Buat!ah  dialog   hukum   perburuhan  dan  hubungan   !ndustria!  baik   lewat  media

sosial maupun lewat perkumpu!an ormas,  LSM bahkan lingkungan terdekat anda

4.   Agendakan  mengunjungi  tempat  fouruh  beraktifitas,   bawa   brosur  yang   sudah

disiapkan

5.   Buatlah kartu nama dan bagikan

6.   Follow up semua kerja kerja pub!ikasi secara rutin dan bergi!ir

g-:£\`    KERJA-KERJA EDUKAT!F

Kehumasan SBsl perlu melakukan kerja kerja edukatif kepada calon pekerja seperti

kepada:

1.    Extra  Universitas dan BEM-BEM Unjversitas

2.   Para pelajar terutama sekolah-sekoiah berbasis keterampilan seperti STM/SMK

3.   Lembaga-lembaga kursus

Tujuannya memberikan pencerahan bahwa pada saat mereka bekerja mereka butuh

SEF`IKAT BURUH

g     KERJA PUBLIKATIF  DAN  EDUKA"F INI HARuS  DIKOORDINASIKAN  DENGAN

PIHAK PIHAK TERKAIT

>   Keria Publikatif akan me!ibatkan Federasi dan Departemen

>    Kerja  Edukatif me!ibatkan  Departemen  Diklat + LBH
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§g``\     KERJA PARTNERSHIP

>   Humas   SBsl   perlu   berpartner   dengan   Kehumasan    Pemerintah,    Lembaga-

Lembaga Negara dan Berpartner dengan Perusahaan yang ada PK SBsl

>    Humas   SBsl   penting   berpartner   dengan   Kehumasan   KOMNASHAM,    KPAl

bahkan  Kehumasan  Kejaksaan & Polri karena disana ada informasi yang banyak

tentang pelanggaran HAK
`>   Humas SBsl sangat penting berpartner dengan  Kehumasan  PHI clan  Pengadj!an

Umum karena disana banyak informasi tentang perselisihan hak

>   Humas   SBsl   per!u   berpartner  dengan   Kehumasan   DPR   Rl/DPD   R!   bahkan

Humas  DPRD  karena  pada  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  ada  informasi  bahkan

acla solusi bagi persoalan rakyavburuh

INTINYA:    Kehumasan    yang    handa!    itu    harusiah    kerja-kerja    PUBLIKATIF,

EDURATIF dan PAF3TNERSHIP

i-c    RAPAT-RAPAT KEHUMASAN

Tim Kehumasan SBsl wajjb sering menyelenggarakan rapat dengan

Tujuan:  Mengelola INPUT dan membagi OUTPUT

>    Rapat Kecil minimal  1  kali dalam seminggu mengelola INPUT yang ada

>    F3apat Reguler minimal  1  kali dalam 2  minggu  memastikan  OUTPUT dari  INPUT

yang sudah dikelola
>   Rapat   Khusus   Bidang   Kehumasan   dengan   DPP   (K)   SBsl,    Departemen/

Lembaga    Otonom    dan    Federasi    mengevaluasi    kegiatan    komunikasi    dan

informasi minimal  1  bulan sekali

>   Seluruh  hasil  rapat dibuatkan jumal dan  dilaporkan  pada  Rapat  Pleno  DPP  (K)

SBSI
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&<L``    TARGET PERAN  DAN  KERJA KEHUMASAN SBSI

1.   Mendapatkan  seluruh  informasi,  permasalahan  yang  ada  pada  setiap  wi!ayah

kerja pengurus

2.   Menyampaikan   kembali   informasi   tersebut  kepada   Pengurus   lnti   Organisasi

untuk dikelo!a hingga menciapatkan solusinya

3.   Seluruh  hasil  keputusan  yang  telah  difinalkan  DPP  dipublikasikan  kembali  oleh

Tim Kehumasan

4.   Seluruh kegiatan Kehumasan menjadi bagian dari database SBsl
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