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Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan dalam menghasilkan rencana pembangunan baik jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan disusun 

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 

Visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang yang tercantum dalam RPJPN 

2005-2025 adalah Konsolidasi Demokrasi yang Bertahap dan Terencana. Dalam hal ini 

dimaksudkan bahwa pembangunan demokrasi memberikan dampak jangka panjang dan 

permanen pada pembangunan dan seluruh bidang kehidupan masyarakat luas. Adapun 

tujuan pembangunan politik di tahun 2025 adalah demokrasi yang terkonsolidasi dengan 

syarat utama yaitu membangun Negara Hukum (rechststaat), Birokrasi yang Netral dan 

Efisien, Masyarakat Sipil yang Otonom, Masyarakat Politik yang Otonom, Masyarakat 

Ekonomi yang Otonom, dan Kemandirian Nasional.  

Dalam melaksanakan visi pembangunan politik Indonesia dalam jangka panjang 

yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan Tahapan dan Prioritas 

Pembangunan Politik Dalam Negeri pada RPJMN I Periode 2005-2009 yaitu penataan dan 

pelembagaan struktur politik Indonesia. Prioritas pembangunan politik pada RPJMN II 

Periode 2010-2014 adalah penguatan peran negara dan masyarakat yang ditandai dengan 

penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa.  

Pada RPJMN III periode 2015-2019, prioritas pembangunan politik adalah 

pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip 

toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Proses pelembagaan tersebut antara lain 
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memerlukan identifikasi lebih jauh dan mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang 

mendukung ataupun yang kurang relevan bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau 

dalam bentuk kegiatan audit nilai-nilai lokal. Hal ini juga menuntut “kemitraan” strategis 

antara Pemerintah, Masyarakat Sipil dan Swasta, satu hal yang sesungguhnya sudah 

dimulai pada tahapan pembangunan politik sebelumnya, hanya saja perlu mendapatkan 

tekanan dan upaya yang lebih intens dan terencana serta terkoordinasi.  Apabila kondisi 

tersebut tercapai secara baik, maka pada gilirannya diharapkan dapat mendorong 

tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama 

internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam 

berbagai aspek kehidupan.  

Khusus untuk bidang Informasi dan Komunikasi, peranan media dan arus informasi 

yang terus berkembang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan politik dan 

demokrasi yang sedang berjalan. Beragam jenis media beserta konten yang ada dipandang 

sebagai sarana informasi yang efektif dan sifatnya dapat menjangkau masyarakat serta 

mempunyai andil dalam pembentukkan opini publik. Berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dukungan akan kebebasan informasi 

publik yang memungkinkan adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Di sisi 

lain pemerintah perlu tanggap dalam melihat kebutuhan masyarakat serta jeli dalam 

melihat peluang dan transformasi masyarakat informasi yang sedang berlangsung. 

Kecenderungan konvergensi media diharapkan tidak hanya sekedar perkembangan industri 

media semata namun juga dapat berperan dalam menambah nilai informasi khususnya 

dalam proses demokrasi di masyarakat.  

 

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran 

Maksud dari kegiatan penelitian ini ialah menyusun background study yang berisi 

kompilasi data, analisis dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan dan penentuan arah 

kebijakan khususnya Bidang Komunikasi untuk RPJMN III Tahun 2015-2019. Adapun 

tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 
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1) Menganalisis kinerja pencapaian pembangunan Bidang Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh mitra K/L berdasarkan RKP tahun 2010 hingga tahun 2012. 

2) Mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika pembangunan 

komunikasi ke depan. 

3) Merumuskan dan merekomendasikan arahan kebijakan komunikasi pada tahun-

tahun mendatang.  

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Teranalisisnya kinerja pencapaian sasaran dan pelaksanaan program pembangunan 

komunikasi yang dilaksanakan oleh mitra K/L berdasarkan RKP tahun 2010 hingga 

tahun 2012. 

2) Teridentifikasikannya isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika 

pembangunan komunikasi ke depan. 

3) Tersusunnya rekomendasi kebijakan komunikasi sebagai bahan masukan bagi 

program dan kegiatan pembangunan komunikasi pada 5 (lima) tahun mendatang.  

 

1.3. Keluaran 

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan evaluasi ini adalah: 

1. Tersusunnya Laporan Background study yang berisi analisis kinerja pencapaian 

program yang dilaksanakan oleh mitra K/L Direktorat Politik dan Komunikasi 

Bappenas, serta identifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika 

pembangunan komunikasi dalam lima tahun ke depan. 

2.    Rekomendasi sebagai masukan bagi kebijakan komunikasi dalam penyusunan 

program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informasi selanjutnya. 

 

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan background study ini mencakup antara lain : 

1. Melaksanakan pengumpulan data, pembahasan dan analisis serta evaluasi 

pencapaian kinerja bidang komunikasi berdasarkan capaian RKP tahun 2010-2012 

yang dilakukan mitra K/L.  
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2. Mendeskripsikan isu-isu strategis yang sedang dan akan terus berkembang 

khususnya bidang komunikasi, informasi, dan media massa. 

3. Melaksanakan konsinyering/FGD/wawancara mendalam dalam rangka menggali 

masukan dan rekomendasi program-program/isu strategis dalam pembangunan 

komunikasi dan informasi lima tahun ke depan.  

4. Penyempurnaan laporan yang terdiri dari proposal, laporan pertengahan, dan 

laporan akhir berupa perencanaan pembangunan nasional bidang komunikasi dan 

informasi pada RPJMN periode selanjutnya (2015-2019). 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab akan terbagi 

lagi menjadi sub-sub bab. Isi dari tiap-tiap bab akan dijabarkarkan sebagai berikut: 

 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, keluaran, dan ruang 

lingkup kegiatan. Bagian terakhir adalah sistematika penulisan yang 

menjabarkan alur penulisan dari penelitian ini. 

Bab II METODOLOGI 

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari alur pikir kajian, 

teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jadwal pengumpulan data juga akan 

dilampirkan di akhir penjelasan bab ini.  

 

Bab III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI  

Dalam bab tiga ini dijelaskan mengenai implementasi kebijakan komunikasi 

dan informasi di Indonesia. Bab ini memaparkan kebijakan dan sistem 

komunikasi di Indonesia. Selanjutnya, arahan pembangunan komunikasi yang 

tercantum dalam dokumen RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 yang 

meliputi arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan komunikasi dan 

informasi turut dijelaskan secara mendalam. Bab ini juga memuat hasil analisis 

evaluasi kinerja pembangunan komunikasi yang dilakukan oleh mitra K/L 
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berdasarkan RKP tahun 2010 hingga tahun 2012 yang disesuaikan dengan 

capaian dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010-2012.  

 

Bab IV ISU-ISU STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI  

Bab ini menjelaskan mengenai isu-isu strategis yang dikelompokkan menjadi 

lima sub topik yaitu media massa, open government, lembaga quasi pemerintah, 

undang-undang, dan kebebasan pers. Media massa meliputi media konvensional 

(media penyiaran, media komunitas, media cetak,  media tradisional) dan media 

baru (media sosial). Setiap topik dideskripsikan berdasarkan kondisi saat ini 

(permasalahan) dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.  

 

Bab V REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 

KOMUNIKASI KE DEPAN 

Bab ini memuat rekomendasi mengenai pokok pikiran tentang kebijakan dan 

strategi pembangunan komunikasi ke depan, sesuai dengan arah kebijakan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 

keberlanjutan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional ke-2, Tahapan dan Prioritas RPJMN ke-3 serta isu strategis dan 

komitmen global terkini.  
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Bab 2  

Metodologi 

 

2.1 Alur Pikir Kajian 

Kajian ini mempunyai dua pendekatan utama yaitu pendekatan evaluasi dan 

pendekatan formulasi. Pendekatan evaluasi digunakan untuk mereview pelaksanaan RKP 

2010-2012 program/kegiatan komunikasi dan informasi dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif. Menurut  William  N  Dunn  dalam  bukunya  Public Policy  Analysis : An 

Introduction (1991), evaluasi yang menggunakan pendekatan deskriptif terbagi atas tiga 

jenis yaitu: i) Evaluasi  semu  (pseudo  evaluation);  ii)  Evaluasi  formal  (formal  

evaluation);  dan  iii) Evaluasi  keputusan  teoritis  (Decision-Theoretic  Evaluation). 

Mempertimbangkan  bahwa  program  pembangunan  bidang  komunikasi merupakan 

program yang ditetapkan dalam dokumen formal pemerintah yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah tahun 2010-2012, maka  yang  akan  digunakan  adalah evaluasi formal.   

Keberhasilan pelaksanaan program komunikasi dan informasi publik akan diukur  

dengan menggunakan kriteria efektivitas, yang akan menilai apakah implementasi kegiatan 

telah  sesuai dengan  tujuan,  sasaran,  dan  arah kebijakan  program.  Untuk  mengukur 

tingkat efektivitas program komunikasi, dilakukan perbandingan antara  tingkat pencapaian 

(keluaran) program dengan sasaran ataupun target yang telah ditetapkan. Tingkat 

pencapaian program yang bersifat kualitatif dan  relatif  sulit  untuk  diukur. Dengan 

demikian tingkat pencapaian program diartikan sebagai akumulasi dari  tingkat pencapaian 

kegiatan spesifik dalam program bersangkutan, yang dihitung berdasarkan target kuantitatif 

seperti yang tercantum dalam Rencana Kinerja Pemerintah.  

Selain mereview pelaksanaan program yang dilakukan oleh mitra kerja, dalam hal 

ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, kajian ini juga difokuskan pada analisis 

terhadap kebijakan komunikasi di Indonesia. Secara konseptual, pendekatan formulasi 

dalam perumusan kebijakan komunikasi melibatkan evaluasi implementasi kebijakan 

RPJMN II, arah kebijakan pembangunan komunikasi yang tertuang dalam RPJPN, 

Tahapan dan Prioritas RPJMN III serta isu-isu strategis dan komitmen global atau 
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internasional yang terkini. Komponen-komponen ini akan dipertimbangkan tingkat 

urgensinya sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan atau diubah. Pada akhirnya, 

rekomendasi kebijakan pembangunan komunikasi di Indonesia berkaitan dengan aspek 

yang mencerminkan keberlanjutan (continuity) dari suatu kebijakan dengan kebijakan 

umum yang sedang menjadi fokus suatu pemerintahan. Di lain sisi, implementasi kebijakan 

komunikasi juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang merupakan respon terhadap 

kondisi lokal serta tuntutan internasional, sekaligus akumulasi terhadap indentifikasi 

kepentingan nasional yang mendesak.  

Alur pikir dalam kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mekanisme dalam 

perumusan perencanaan pembangunan komunikasi. Dengan mencermati data dan informasi 

yang telah dikumpulkan dari studi pustaka, data sekunder, wawancara dan diskusi terarah, 

serta dengan mengacu pada konteks RPJPN 2005-2025 dan komitmen internasional, maka 

didapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini. Secara sederhana, skema kajian ini 

digambarkan dalam bentuk struktur sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Alur Pikir Kajian 
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2.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan background study 

RPJMN III bidang komunikasi dan informasi ini dibagi menjadi dua cara, yakni : 

1) Pengumpulan Data Sekunder 

- Studi pustaka (Desk Study) 

Studi pustaka ini merupakan teknik pengumpulan data melalui review dari 

berbagai dokumen perencanaan formal dan anggaran yang terkait, hasil studi 

dan publikasi, yang antara lain meliputi : 

a. Dokumen RPJPN 2005-2025 

b. Dokumen RPJMN 2010-2014 

c. Dokumen RKP 2010-2012 

d. Lampiran Pidato Presiden (LAMPID) 2010-2013 dan 

e. Dokumen lainnya yang relevan (Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan 

dll) 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkompilasi hasil pemantauan dan 

berbagai bahan lainnya terkait pelaksanaan kebijakan (program/kegiatan) pada tahun-tahun 

sebelumnya. Studi pustaka juga dilakukan terhadap berbagai referensi/literatur untuk 

memperoleh gambaran tentang : (a) konseptualisasi teoritis kebijakan komunikasi 

Indonesia; (b) kebijakan dan sistem komunikasi Indonesia; (c) perkembangan pemikiran 

dalam implementasi kebijakan komunikasi Indonesia terkait kondisi saat ini serta media 

massa dan informasi publik di Indonesia.   

2) Pengumpulan Data Primer 

- Wawancara mendalam (indepth interview) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

dengan narasumber yang kompeten dalam bidang komunikasi, informasi dan 

media massa. Dalam kajian ini, tim kajian mengadakan wawancara dengan 

pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, praktisi, akademisi dan lain sebagainya. 

- Focus Group Discussion (FGD) 
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Pengumpulan data dengan diskusi terarah mengenai refleksi dan proyeksi 

terhadap suatu isu utama bersama pihak-pihak yang memiliki kompetensi 

dengan problematika komunikasi, informasi dan media massa yang terjadi di 

Indonesia. Diskusi terfokus yang dilakukan oleh tim evaluasi bersama mitra 

kerja pusat untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan 

mengkaji pelaksanaan kegiatan pembangunan komunikasi dengan lebih 

mendalam. Diskusi  terfokus  dilaksanakan  di Jakarta,  dimana  pada  setiap  

diskusi  dihadiri  oleh seorang pembicara utama (yang sekaligus bertindak 

sebagai narasumber ahli)  dan  sekitar  12-16  peserta  yang  sekaligus  

bertindak sebagai narasumber. 

2.3 Teknik Analisis Data  

 Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (transkrip). Penyajian data merupakan 

kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Upaya penarikan kesimpulan 

dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan ini 

diciptakan dari awal dengan sifat tetap terbuka dan fleksibel terhadap perubahan. 

Kemudian kesimpulan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh 

sehingga terbentuk evaluasi dan formulasi kebijakan komunikasi di Indonesia.  

Tabel 2.1 Jadwal Pengumpulan Data 
 

Waktu Instansi Informan Lokasi 

Jumat, 4 Oktober 2013   Dir. Komunikasi Publik 
(Drs. Tulus Subardjono) 

 

Senin, 21 Oktober 2013 Dir. Pengolahan dan Penyediaan 
Informasi 

(Drs. Dedet Surya Nandika) 
Jumat, 4 Oktober 2013 Dir. Pengelolaan Media Publik 

(Drs. Sadjan, M.Si) 
Rabu, 9 Oktober 2013 Dir. Kemitraan Komunikasi 

(Drs. Hendra Purnama, M.Si) 
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Kamis, 10 Oktober 2013 Komisi Informasi 
Pusat 

Abdulhamid Dipopramono 
(Ketua) 

Gedung Indonesia 
Trading Company (ITC), 
Lantai 5, Jl Abdul Muis 
No. 8 
 Jakarta Pusat  

Senin, 21 Oktober 2013 Tifa Foundation 
Yuli Ismartono 

(Ketua Dewan Pengurus) 

Jl Jaya Mandala II no. 
14E, Komp. Patra 
Kuningan - Menteng 
Dalam, Jakarta 

 Rabu, 13 November 
2013 

Komisi Penyiaran 
Indonesia 

Judhariksawan 
(Ketua KPI Pusat ) 

Gedung Sekretariat 
Negara  
Lantai VI  
Jl.Gajah Mada No.8, 
Jakarta 

Rabu, 4 Desember 2013 Dewan Pers 
Indonesia 

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., 
M.C.L. (Ketua) 

Sekretariat Dewan Pers  
Gedung Dewan Pers 
Lantai 7-8 
Jl. Kebon Sirih No.32-34 
Jakarta 10110  

Rabu, 4 Desember 2013 Unit Kerja Presiden 
bidang Pengawasan 
dan Pengendalian 
Pembangunan  

Yanuar Nugroho, Ph D 
(Pejabat Eselon 1) 

JL. Veteran III No. 2 
Jakarta Pusat 

Kamis, 19 Desember  Trans TV Bpk. Dr. Ishadi S. K  
(Komisaris) 

Jl. Kapten P. Tendean 
Kav 12-14A, Jakarta 
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Bab 3  

Implementasi Kebijakan 

 

3.1 Konteks Kebijakan Komunikasi Indonesia 

a. Kebijakan dan Sistem Komunikasi Indonesia 

Kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik 

yang terarah. Menurut Thomas R. Dye (2002) public policy is whatever government 

choose to do or not to do.  Kebijakan publik paling efektif dari sudut pandang teori 

governance adalah produk sinergi interaksi antara beragam aktor dan institusi (Rhodes, 

1996). Kebijakan komunikasi dalam hal ini merupakan produk sinergi yang bermuatan 

konsep komunikasi, informasi dan media massa serta terkandung interaksi antara 

beragam aktor dan institusi. Kebijakan komunikasi juga bermakna pedoman untuk 

melancarkan sistem komunikasi. Sebagai pedoman, ia merupakan kumpulan prinsip-

prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem 

komunikasi (Abrar, 2008). Sebagai kumpulan prinsip dan norma yang mengatur sistem 

komunikasi, maka kebijakan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan 

sosial, politik dan ekonomi sebuah negara.  

Tujuan kebijakan komunikasi bisa dilihat dari dua segi yaitu sosiologi dan 

komunikasi. Dari sisi sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah untuk 

menempatkan proses komunikasi sebagai salah satu bagian dari dinamika sosial yang 

tidak merugikan masyarakat (Abrar, 2008). Dengan demikian, masyarakat bisa 

mengendalikan proses komunikasi yang terjadi di antara mereka. Intinya, partisipasi 

publik menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan komunikasi ketika berada di 

ruang publik. Dari sudut ini, kebijakan komunikasi memberdayakan masyarakat dalam 

melakukan proses komunikasi. Sementara dari sisi komunikasi, kebijakan komunikasi 

bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi melalui berbagai media yang 

digunakan. 

Kebijakan komunikasi memiliki karakteristik makro dan merupakan bagian dari 

kebijakan politik nasional. Adapun ciri-ciri konseptual dari kebijakan komunikasi 

(Masduki, 2007) yaitu :  
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a) Merupakan perangkat norma sosial yang dibentuk untuk memberi arah bagi 

perilaku sistem komunikasi. 

b) Dirumuskan oleh para pemimpin politik melalui pembatasan legal dan 

institusional untuk memberi arah bagi perilaku sistem komunikasi. 

c) Meliputi keputusan-keputusan mengenai institusional media komunikasi dan 

fungsi-fungsinya. 

d) Penerapan kontrol guna menjamin operasi institusi-institusi tersebut agar 

terbawa ke arah kemaslahatan umum. 

Kebijakan negara dalam politik – ekonomi akan memberi gambaran berbagai 

kebijakan dan tindakan birokrasi negara dalam komunikasi yang diterapkan terhadap 

sistem komunikasi di Indonesia. Sistem Komunikasi Indonesia memiliki karakteristik 

tersendiri sehingga sangat berbeda dengan sistem komunikasi di negara-negara lain. 

Karakteristik itu lahir sebagai bagian dari Sistem Kenegaraan Indonesia berdasarkan 

filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin, 2011). Dengan demikian, 

Sistem Komunikasi Indonesia terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat. 

Anwar Arifin (2011) menilai sistem komunikasi Indonesia yang ideal mesti 

bertitik tolak pada Pasal 28 UUD 1945 yang menekankan aspek kemerdekaan 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang disebut juga dengan istilah 

kemerdekaan informasi publik. Hal itu dikembangkan dengan asas kebebasan dan 

tanggung jawab yang seimbang sebagai implementasi ideologi Pancasila. Berdasarkan 

perspektif ideologi itu, maka Sistem Komunikasi Indonesia dapat juga disebut sebagai 

Sistem Komunikasi Pancasila yang berbeda dengan Sistem Komunikasi Otoritarian, 

Sistem Komunikasi Libertarian, dan Sistem Komunikasi Komunis. 

Sistem Komunikasi Indoensia juga merupakan himpunan dari sejumlah 

subsistem yang memiliki sistemnya sendiri, yaitu Sistem Pers Indonesia, Sistem 

Perfilman Indonesia dan Sistem Penyiaran Indonesia yang mengandung nilai-nilai 

Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

pemusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan nilai-nilai itu sistem Komunikasi Indonesia memiliki karakteristik tersendiri 

sebagai jati diri bangsa Indonesia, baik melalui media massa, maupun melalui media 



13 
 

sosial (internet) di dunia maya (cyberspace). Arus informasi global yang didominasi 

oleh komunikasi libertarian ini merupakan tantangan bagi Sistem Komunikasi 

Indonesia sebagai Sistem Komunikasi Pancasila. Suatu kebijakan memperlihatkan 

bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat tentang bagaimana membentuk 

dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media 

agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum.  

 
b. Fokus Pelaksanaan RPJPN dan RPJMN 2009-2014 

b.1. RPJPN (2005-2025) 

Visi pembangunan politik-komunikasi Indonesia jangka panjang yang tercantum 

dalam RPJPN 2005-2025 adalah Konsolidasi Demokrasi yang Bertahap dan Terencana. 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pembangunan demokrasi memberikan dampak 

jangka panjang dan permanen yang positif pada pembangunan seluruh bidang 

kehidupan masyarakat luas. Adapun tujuan pembangunan komunikasi dan informasi di 

tahun 2025 adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional

Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat 

luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan Negara secara cerdas dan 

demokratis  

Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-

media massa daerah yang independen 

Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih 

menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi  

Menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan 

pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat 

luas  

Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan 

seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat 

dan memperluas integritas bangsa 

Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu 
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memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak 

terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan  

Meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih 

mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan 

pers yang lebih mapan. 

 

b.2. RPJMN II (2010-2014) 

Perkembangan pembangunan bidang komunikasi dalam lima tahun terakhir 

terlihat dalam upaya penyediaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik sebagai 

salah satu langkah memantapkan pilar demokrasi di Indonesia. Disamping itu, 

ditetapkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan 

telah diberlakukan secara efektif sejak tahun 2010. Sebelum menetapkan UU KIP ini, 

pemerintah dan DPR sudah menetapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua perundangan bidang informasi tersebut 

memberikan batasan-batasan penting mengenai apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan pemerintah, masyarakat, dan lembaga/badan publik dalam mendapatkan 

akses informasi publik yang strategis maupun yang dibutuhkan.  

Sebagai persiapan dalam memberlakukan UU KIP pemerintah juga membentuk 

Komisi Informasi Pusat pada bulan Juni 2009, dan telah dilakukan sosialisasi 

pemahaman UU KIP di lebih dari 20 provinsi dan Kementrian/Lembaga di tingkat 

pusat. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas 

penyebaran informasi publik terutama mengenai kebijakan pemerintah. Penyebaran 

informasi rutin dilakukan dengan berbagai media cetak, elektronik, dan 

forum/dialog/pertunjukan rakyat, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi antara 

negara dengan masyarakat di dalam maupun luar negeri. 

Dalam rangka memperkuat lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI, 

pemerintah telah menjadi fasilitator dengan melakukan penyempurnaan kerangka 

regulasi dan anggaran agar dapat tumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang 

modern. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi munculnya media-media komunitas 

untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat atas informasi publik dalam komunitas 

masing-masing. Upaya koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembangan 

sarana/jaringan komunikasi sosial, terutama media tradisional terus dilakukan agar 
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pemerataan informasi di seluruh nusantara dapat teralisasi secara tepat dan cepat. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi antara pusat dan daerah, serta 

mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah terpencil. 

Di samping itu, pemerintah juga membangun dan mengembangkan media center di 30 

provinsi dan 75 kabupaten/kota sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses 

informasi. Tujuannya agar rakyat di daerah juga ikut mengetahui dan mulai ikut serta 

berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Peningkatan peran informasi dan komunikasi juga menjadi sasaran dan fokus 

prioritas dalam kerangka pikir RPJMN 2010-2014 Subbidang Politik Dalam Negeri dan 

Komunikasi. Arah kebijakan strategis dalam peran bidang informasi dan komunikasi 

akan dilaksanakan melalui :  

1. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik dalam pelaksanaan UU 

No. 14 tahun 2008 (UU KIP). 

Dalam hal ini pemerintah menyediakan informasi publik yang memadai sebagai 

penyeimbang informasi global, misalnya dengan membentuk portal Indonesia, 

media center, dan media lainnya. Selain itu, regulasi juga perlu dirumuskan untuk 

mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat. 

2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran 

informasi publik. 

Penyebaran informasi tidak akan terwujud baik tanpa adanya mitra. Oleh karena 

itu, pemerintah perlu bekerja sama atau melibatkan lembaga penyiaran (publik dan 

swasta), serta lembaga masyarakat yang bergerak di bidang komunikasi dan 

informasi. 

3. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi. 

Pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, serta peningkatan standar 

kompetensi kerja bagi sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, 

antara lain : pendidikan dan pelatihan terkait Chief Information Officer (CIO) dan 

budaya pendokumentasian, beasiswa S2/S3 di dalam dan luar negeri, sertifikasi 

SDM bidang komunikasi dan informatika, diklat TIK, penelitian dan pengkajian 

kebijakan bidang kominfo dll. 
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3.2 Pencapaian RPJMN II (2009-2014) berdasarkan RKP 2010-2012 

Dalam melaksanakan program pengembangan informasi dan komunikasi publik, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan serangkaian kegiatan 

prioritas yang meliputi : (1) Penyediaan dan pengelolaan informasi; (2) Penyebaran 

dan/atau diseminasi informasi publik; (3) Peningkatan peran media publik dalam 

pengembangan komunikasi dan informasi nasional; dan (4) Pengembangan kemitraan 

lembaga komunikasi. Selain program pengembangan informasi dan komunikasi publik, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan Program Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dan SDM dengan kegiatan (5) 

Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi. 

Upaya mewujudkan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan 

pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan 

informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; menyebarkan informasi 

bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.  Pembentukan 

masyarakat informasi dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat 

sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang 

dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Dalam program pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor, 

pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan pemerintah 

memperoleh ruang publik yang memadai dalam penyebaran informasi, dana yang 

cukup untuk menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan 

pemerataan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui regulasi yang 

dibuat perlu untuk menjaga ruang privat masyarakat tidak digunakan untuk lalu lintas 

informasi yang tidak dikehendakinya. Sampai dengan tahun 2013, Kementerian 

Kominfo telah melakukan salah satu strategi pembangunan jaringan teknologi 

komunikasi yaitu dengan mengajak semua situs informasi milik instansi pemerintah, 

situs seluruh daerah, dan segala situs tentang Indonesia bergabung dalam portal 

RepublikInter.net 
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Tabel 3.2 

Perbandingan Program RPJMN 2010-2014 Dengan RENSTRA Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik 

 

NO RPJMN II RENSTRA IKP INSTANSI PELAKSANA 

I 
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 

Pengelolaan dan Penyediaan 
Informasi 

 (Ditjen. Informasi dan Komunikasi 
Publik – Direktorat Pengelolaan 

dan Penyediaan Informasi)  
Indikator: Indikator: 

1 Dokumen database nasional, sektoral, 
dan regional mengenai informasi publik  

1. Jumlah Dokumen 
Database Bidang 
Polhukam, Perekonomian 
dan Kesra 

2. Jumlah Analisis di Bidang 
Polhukam, Perekonomian 
dan Kesra 

3. Jumlah paket konten 
informasi publik yang siap 
pakai dan dimanfaatkan 
oleh pemerintah daerah 

4. Jumlah pengelolaan 
Umpan Balik di Bidang 
Polhukam, Perekonomian 
dan Kesra 

5. Prosentase paket konten 
informasi publik yang siap 
pakai dan dimanfaatkan 
oleh pemda 

2 Jumlah aktivitas untuk peningkatan 
citizen journalism 

3 Prosentase paket konten informasi 
publik yang siap pakai dan 
dimanfaatkan oleh pemda 

4 Dokumen Grand design pengelolaan 
konten dan strategi penyebaran 
informasi  

Pembinaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi 
Jumlah Dokumen Grand design 
pengelolaan konten dan strategi 
penyebaran informasi 

II Penyebaran atau diseminasi informasi 
publik 

Pembinaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi  

Ditjen. Informasi dan Komunikasi 
Publik – Direktorat Komunikasi 

Publik Indikator: 

Jumlah Pedoman Pengelolaan 
Konten dan Strategi Diseminasi 
Informasi Kebijakan Publik 
Pelayanan Informasi Kenegaraan 
melalui Media Publik  

Ditjen. Informasi dan Komunikasi 
Publik – Direktorat Pengelolaan 

Media Publik  Indikator: Indikator: 

1 Jumlah media center yang diperkuat di 
provinsi/kabupaten/kota 

1. Jumlah media center yang 
diperkuat di 
provinsi/kabupaten/kota 

2. Jumlah media center 
lengkap dan berfungsi 
sesuai standar di 
provinsi/kabupaten/kota di 
daerah 
terluar/terdepan/pasca 
konflik 

3. Jumlah aktivitas 
pengelolaan dan 
penyebaran informasi 
publik 

2 Jumlah media center lengkap dan 
berfungsi sesuai standar di 
provinsi/kabupaten/kota di daerah 
terluar/terdepan/pasca konflik 

3 Prosentase aktivitas penyebaran 
informasi publik langsung ke 
masyarakat sesuai rencana 

Pengelolaan dan Penyediaan 
Informasi 

Prosentase aktivitas penyebaran 
informasi publik langsung ke 
masyarakat sesuai rencana 

4 Jumlah dokumen Grand Design Media 
Center 

Pembinaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi 

Ditjen. Informasi dan Komunikasi 
Publik – Direktorat Komunikasi 

Publik Jumlah dokumen Grand Design 
Media Center 
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NO RPJMN II RENSTRA IKP INSTANSI PELAKSANA 

5 Prosentase jumlah paket kerjasama 
dengan lembaga multilateral, bilateral, 
dan regional yang efektif 

Pengembangan Kemitraan 
Pelayanan Informasi 
Internasional 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Ditjen. Informasi dan 
Komunikasi Publik – Direktorat 

Layanan Informasi Internasional) Indikator: 

1. Prosentase kerjasama 
dengan lembaga 
multilateral, bilateral, dan 
regional yang efektif 

2. Jumlah kemitraan layanan 
informasi internasional 
dengan lembaga-lembaga 
media asing, kantor berita, 
perwakilan negara asing, 
organisasi lembaga 
internasional, masyarakat 
asing, dan masyarakat 
indonesia di luar negeri 

3. Jumlah aktivitas 
komunikasi publik untuk 
masyarakat asing dan 
masyarakat indonesia di 
luar negeri 

4. Jumlah aktivitas 
penyediaan bahan 
informasi internasional 
kepada masyarakat asing 
di Indonesia dan 
masyarakat Indonesia di 
luar negeri 

5. Jumlah pengelolaan 
informasi publik untuk 
masyarakat asing dan 
masyarakat Indonesia di 
luar negeri 

6. Prosentase 
diseminasi/penyebaran 
informasi publik langsung 
ke masyarakat asing dan 
masyarakat Indonesia di 
luar negeri 

III Pengembangan kebijakan komunikasi 
nasional 

Pembinaan dan Pengembangan 
Kebijakan Komunikasi  

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Ditjen. Informasi dan 
Komunikasi Publik – Direktorat 

Komunikasi Publik) 
 Indikator: Indikator: 

1 Prosentase kebijakan, regulasi dan 
standarisasi di bidang komunikasi dan 
informasi publik untuk mendukung 
masyarakat informasi  

Jumlah Kebijakan, Regulasi, dan 
Standardisasi di bidang 
Komunikasi dan Informasi Publik 

2 Prosentase laporan pemantauan dan 
analisis pelaksanaan kebijakan dan 
regulasi bidang komunikasi dan 
informasi yang tepat waktu dan 
dimanfaatkan oleh pemimpin 

Jumlah Laporan Pemantauan dan 
Analisis Pelaksanaan Kebijakan, 
Regulasi, dan Standarisasi bidang 
Komunikasi dan Informasi 

IV Peningkatan peran media publik dalam 
pengembangan komunikasi dan 
informasi nasional 

Pelayanan Informasi Kenegaraan 
melalui Media Publik 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Ditjen. Informasi dan 
Komunikasi Publik – Direktorat 

Pengelolaan Media Publik)  Indikator: Indikator: 

1 Jumlah aktivitas penguatan 
lembaga/media publik 

Jumlah aktivitas penguatan 
lembaga/media publik 

2 Jumlah koordinasi dengan lembaga 
penyiaran publik TVRI, RRI, dan 
LKBN Antara 

Pembinaan dan Pengembangan 
Kemitraan Lembaga Lembaga 
Komunikasi 

V Pengembangan kemitraan lembaga 
komunikasi 

Indikator: 
1. Jumlah koordinasi dengan 

lembaga penyiaran publik 
TVRI, RRI, dan LKBN 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Ditjen. Informasi dan 
Komunikasi Publik – Direktorat 

Kemitraan Komunikasi) 
 Indikator: 
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NO RPJMN II RENSTRA IKP INSTANSI PELAKSANA 

1 Prosentase aktivitas yang efektif untuk 
mendorong media literasi 

Antara 
2. Prosentase aktivitas yang 

efektif untuk mendorong 
media literasi 

3. Prosentase fasilitasi 
penyebaran informasi 
publik melalui media 
kemasyarakatan yang tepat 
waktu dan akuntabel 

4. Jumlah aktivitas 
pengembangan dan 
pemberdayaan lembaga 
komunikasi sosial  

5. Jumlah aktivitas kemitraan 
dengan organisasi 
kehumasan pemerintah 
dan swasta 

6. Jumlah desa informasi 
yang efektif di wilayah 
perbatasan dan daerah 
tertinggal 

7. Prosentase aktivitas 
peningkatan peran 
organisasi kemasyarakatan 
sebagai penyebar 
informasi (KIM, media 
tradisional, media 
komunitas) di wilayah 
perbatasan dan daerah 
tertinggal yang 
dilaksanakan tepat waktu 

8. Jumlah aktivitas dalam 
rangka media literasi dan 
citizen journalism 

2 Prosentase fasilitasi penyebaran 
informasi publik melalui media 
kemasyarakatan yang tepat waktu dan 
akuntabel 

3 Prosentase aktivitas peningkatan peran 
organisasi kemasyarakatan sebagai 
penyebar informasi (KIM, media 
tradisional, media komunitas) di 
wilayah perbatasan dan daerah 
tertinggal yang dilaksanakan tepat 
waktu 

VI Dukungan manajemen dan dukungan 
teknis lainnya Komisi Informasi Pusat 
(KIP) 

Dukungan manajemen dan 
dukungan teknis lainnya Komisi 
Informasi Pusat (KIP) 

Komisi Informasi Pusat (KIP) 

 Indikator:  Indikator: 

1 Prosentase pengaduan perselisihan 
masalah informasi publik yang 
terselesaikan 

Prosentase penyelesaian sengketa 
informasi publik 

2 Prosentase lembaga publik yang 
melaksanakan kode etik keterbukaan 
informasi publik 

Prosentase badan publik yang 
melaksanakan ketentuan 
keterbukaan informasi publik 

3 Jumlah kegiatan pelaksanaan program 
pengembangan peran Komisi Informasi 
Pusat 

Jumlah kegiatan pelaksanaan 
program pengembangan peran 
dan penguatan kelembagaan 
Komisi Informasi Pusat 

VII Penelitian dan pengembangan literasi 
dan profesi 

Penelitian dan Pengembangan 
Literasi dan Profesi, serta 
Pengembangan SDM Komunikasi 
dan Informatika 

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia) 

 Indikator: Indikator: 

1 Jumlah karya riset bidang literasi dan 
profesi 

1. Jumlah Karya Litbang 
Bidang Literasi dan 
Profesi 

2 Prosentase pemanfaatan karya riset 
bidang literasi dan profesi untuk 
penyusunan kebijakan/regulasi di 
bidang kominfo 

Jumlah Makalah 
Kebijakan/Kajian Kebijakan 
Bidang Komunikasi dan 
Informatika 
 

3 Jumlah peserta Bimtek CIO Jumlah Peserta Bimtek CIO 

4 Jumlah peserta Bimtek Budaya 
dokumentasi 

Jumlah Peserta Bimtek Budaya 
Dokumentasi 

5 Jumlah peserta pelatihan komunikasi 
publik 

Jumlah Peserta Pelatihan 
Komunikasi Publik 
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NO RPJMN II RENSTRA IKP INSTANSI PELAKSANA 

6 Jumlah SDM penerima beasiswa S2/S3 
dalam dan luar negeri 

Jumlah Penerima Beasiswa S2/S3 
Dalam dan Luar Negeri 

7 Jumlah paket standar kompetensi kerja 
bidang kominfo 

Jumlah peserta yang mengikuti 
pelatihan dan sertifikasi bidang 
TIK 

8 Jumlah SDM Kominfo yang 
bersertifikasi 

Jumlah Paket Standar 
Kompetensi Kerja Bidang 
Komunikasi dan Informatika 

9  Jumlah SDM yang pendidikan 
dan pelatihan ahli multimedia 

 

Tabel 3.3 

Evaluasi Pencapaian Program Bidang Komunikasi 

NO 
FOKUS/KEG

IATAN 
PRIORITAS 

INDIKATOR 

LAPORAN REALISASI  

TARGE
T 

TOTAL 
CAPAIA

N 
GAP 

PENILAIAN 

2010 2011 2012 2013 2014 Pros
en-
tase 

Statu
s *) 

A Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan 
Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI

1 Penyediaan 
dan 
pengelolaan 
informasi 

Dokumen 
Grand Design 
pengelolaan 
konten dan 
strategi 
penyebaran 
informasi 

0 1 1 0 0 2 2 0 100%  

Dokumen 
database 
nasional, 
sektoral, dan 
regional 
mengenai 
informasi 
publik 

3 3 3 0 0 15 9 6 60%  

Prosentase 
paket informasi 
publik yang 
siap pakai dan 
dimanfaatkan 
oleh pemda 

100% 
(300 
analis

is) 

100% 
(300 
analis

is) 

100% 
(300 
analis

is) 

0 0 80%  
(1.200 

analisis) 

75% 5 75%  

Prosentase 
analisis dan 
pengelolaan 
umpan balik 
yang tepat 
waktu dan 
dimanfaatkan 
oleh pimpinan 

20% 
 (9 

paket) 

20%  
(9 

paket) 

20%  
(9 

paket
) 

0 0 `100%  
(45) 

60% 40 60%  

Jumlah 
aktivitas untuk 
peningkatan 
citizen 
journalism 

0 1 4 0 0 25 5 20 20%  

B Terlaksananya penyebaran atau diseminasi informasi publik
2 Penyebaran/d

iseminasi 
informasi 
publik 

Jumlah 
dokumen 
Grand Design 
Media Center 

0 1 1 0 0 2 2 0 100%  

Jumlah media 
center yang 
diperkuat di 

50 20 15 0 0 110 85 25 77%  
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NO 
FOKUS/KEG

IATAN 
PRIORITAS 

INDIKATOR 

LAPORAN REALISASI  

TARGE
T 

TOTAL 
CAPAIA

N 
GAP 

PENILAIAN 

2010 2011 2012 2013 2014 Pros
en-
tase 

Statu
s *) 

provinsi/kabupa
ten/kota 
Jumlah media 
center lengkap 
dan berfungsi 
sesuai standar 
di 
provinsi/kabupa
ten/kota di 
daerah 
terluar/terdepan
/paska konflik 

10 15 20 0 0 85 45 
 

40 53%  

Prosentase 
jumlah kerja 
sama dengan 
lembaga 
multilateral, 
bilateral, dan 
regional yang 
efektif 

0 80%  
(4 

paket) 

100%  
(5 

paket
) 

0 0 85% 60% 25 70,6
% 

 

Prosentase 
aktivitas 
penyebaran 
informasi 
publik langsung 
ke masyarakat 
sesuai rencana 

0 100%  
(1 

kegiat
an) 

0 0 0 80% 25% 55 31,25
% 

 

C Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 
3 Pengembang

an kebijakan 
komunikasi 
nasional 

Prosentase 
kebijakan, 
regulasi, dan 
standarisasi di 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 
publik untuk 
mendukung 
masyarakat 
informasi 

0 33% 100% 0 0 100% 44% 56 44%  

Prosentase 
laporan 
pemantauan dan 
analisis 
pelaksanaan 
kebijakan dan 
regulasi bidang 
komunikasi dan 
informasi yang 
tepat waktu dan 
dimanfaatkan 
oleh pimpinan 

0 0 33% 0 0 100% 8,25% 91,75 8,25
% 

 

D Terlaksananya peningkatan peran media publik 

4 Peningkatan 
peran media 
publik dalam 
pengembanga
n komunikasi 
dan 
informasi 
nasional 

Jumlah 
aktivitas 
penguatan 
lembaga/media 
publik 

0 8 8 0 0 25 16 9 64%  

E Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi 

5 Pengembang
an kemitraan 
lembaga 
komunikasi 

Prosentase 
aktivitas 
peningkatan 
peran 

0 70% 33% 0 0 80% 31% 49 31%  
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NO 
FOKUS/KEG

IATAN 
PRIORITAS 

INDIKATOR 

LAPORAN REALISASI  

TARGE
T 

TOTAL 
CAPAIA

N 
GAP 

PENILAIAN 

2010 2011 2012 2013 2014 Pros
en-
tase 

Statu
s *) 

organisasi 
kemasyarakatan 
sebagai 
penyebar 
informasi 
(KIM, media 
tradiosional, 
media 
komunitas) di 
wilayah 
perbatasan dan 
daerah 
tertinggal yang 
dilaksanakan 
tepat waktu 
Prosentase 
aktivitas yang 
efektif untuk 
mendorong 
media literasi 

0 20% 57% 0 0 80% 26% 54 32,5
% 

 

Prosentase 
fasilitasi 
penyebaran 
informasi 
publik melalui 
media 
kemasyarakatan 
yang tepat 
waktu dan 
akuntabel 

0 100% 100% 0 0 90% 67% 23 74%  

F Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat 

6 Dukungan 
manajemen 
dan 
dukungan 
teknis 
lainnya 
Komisi 
Informasi 
(KI) Pusat 

Prosentase 
pengaduan 
perselisihan 
masalah 
informasi 
publik yang 
terselesaikan 

48% 54% 67% 0 0 90% 67% 23 67%  

Prosentase 
lembaga publik 
yang 
melaksanakan 
kode etik 
keterbukaan 
informasi 
publik 

0 0 29% 0 0 90% 29% 61 29%  

Jumlah 
kegiatan 
pelaksanaan 
program 
pengembangan 
peran Komisi 
Informasi Pusat  

0 14 24 0 0 60 28 32 46%  

G Terlaksananya penelitian dan pengembangan literasi dan profesi 

7 Penelitian 
dan 
pengembanga
n literasi dan 
profesi 

Jumlah karya 
riset bidang 
literasi dan 
profesi 

0 55 54 0 0 50 54 -4 108%  

Prosentase 
pemanfaatan 
karya riset 
bidang literasi 
dan profesi 
untuk 
penyusunan 

0 15% 94% 0 0 35% 36% -1 104%  



23 
 

NO 
FOKUS/KEG

IATAN 
PRIORITAS 

INDIKATOR 

LAPORAN REALISASI  

TARGE
T 

TOTAL 
CAPAIA

N 
GAP 

PENILAIAN 

2010 2011 2012 2013 2014 Pros
en-
tase 

Statu
s *) 

kebijakan/regul
asi di bidang 
Kominfo 
Jumlah peserta 
Bimtek CIO 

320 824 332 0 0 2.524 1.476 1.048 58%  

Jumlah peserta 
Bimtek Budaya 
Dokumentasi 

1.107 875 289 0 0 3.048 2.271 777 75%  

Jumlah peserta 
pelatihan 
komunikasi 
publik 

0 255 336 0 0 3.025 591 2.434 19,5
% 

 

Jumlah 
penerima 
beasiswa S2/S3 
dalam dan luar 
negeri 

127 189 229 0 0 1.398 545 853 39%  

Jumlah paket 
standar 
kompetensi 
kerja bidang 
kominfo 

0 4 2 0 0 42 6 36 14%  

Jumlah SDM 
Kominfo yang 
bersertifikasi 

0 1.235 1499 0 0 4.980 2.734 2.246 55%  

 

*) Status/Warna Capaian Kinerja : 0-30%  Merah (sulit tercapai); 31-60%  Kuning (perlu kerja keras); 
61-100%  Hijau (sudah tercapai) 

Tabel 3.4 Prosentase Keberhasilan Sasaran 

    
No 

 
Sasaran/Penilaian 

INDIKATOR 
JUMLAH 

Prosentase 
Keberhasilan 

Hijau  
(61-100%) 

Kuning  
(31-60%) 

Merah  
(0-30%) 

A. Tersedianya Konten Informasi Publik yang 
Beragam dan Berkualitas yang Bersifat 
Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan 
Masyarakat Dalam Rangka NKRI 
 

3 2 1 5 63% 

B. Terlaksananya Penyebaran atau Diseminasi 
Informasi Publik 
 

3 2 0 5 66% 

C. Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan 
Komunikasi Nasional 
 

0 1 1 2 26% 

D. Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik 
 

1 0 0 1 64% 

E. Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan 
Lembaga Komunikasi 
 

1 2 0 3 46% 

F. Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen 
Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas 
Komisi Informasi Pusat 
 

1 1 1 3 47% 

G. Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan 
Literasi dan Profesi 
 

3 3 2 8 59% 
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3.2.1. Penjelasan Capaian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden No. 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka dipandang perlu 

melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Susunan indikator program prioritas Bidang Komunikasi RPJMN II 2010-2014 mengalami 

perubahan dalam Rencana Strategi (Renstra) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2011-

2014. Perubahan tersebut antara lain : setiap satuan sasaran dan program prioritas dengan 

indikator-indikator tertentu dipegang oleh satu direktorat saja. Dengan demikian ada 

beberapa indikator yang mengalami perpindahan direktorat, misalnya indikator Dokumen 

Grand Design pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi dalam RPJMN II pada 

kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipindah ke kegiatan Pembinaan dan 

Pengembangan Kebijakan Komunikasi pada Renstra IKP, dan lain-lain. Selain itu, ada 

beberapa ukuran indikator yang diubah dari “prosentase” menjadi “jumlah”. Contoh 

perubahan indikator tersebut : Dokumen Database Nasional, Sektoral, dan Regional 

Mengenai Informasi Publik menjadi Jumlah Dokumen Database Bidang Polhukam, 

Perekonomian dan Kesra; Prosentase paket konten informasi publik yang siap pakai dan 

dimanfaatkan oleh pemda menjadi Jumlah paket konten informasi publik yang siap pakai dan 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah; Prosentase kebijakan, regulasi dan standarisasi bidang 

komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi menjadi Jumlah 

Kebijakan, Regulasi, dan Standardisasi bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan lain 

sebagainya. 

Dalam melaksanakan program pembangunan bidang komunikasi, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang meliputi : (1) 

Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat 

Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI; (2) 

Terlaksananya Penyebaran atau Diseminasi Informasi Publik; (3) Terselenggaranya 

Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional; (4) Terlaksananya Peningkatan Peran 

Media Publik; (5) Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi; (6) 

Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan 
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Tugas Komisi Informasi Pusat; dan (7) Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Literasi 

dan Profesi. 

Grafik 3.1 Prosentase Keberhasilan Sasaran 
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Dari semua sasaran di atas, ada beberapa sasaran yang telah tercapai dengan 

prosentase baik, diantaranya Terlaksananya Penyebaran atau Diseminasi Informasi Publik 

(66%); Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik (64%); Tersedianya Konten 

Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan 

Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI (63%); dan Terlaksananya Penelitian dan 

Pengembangan Literasi dan Profesi (59%); sedangkan, sasaran lainnya belum berhasil dan 

masih perlu usaha keras untuk mencapainya. 

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan 

pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan 

informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; dan menyebarkan informasi 

bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan masyarakat 

informasi dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memanfaatkan 

informasi yang disampaikan secara maksimal, termasuk penguasaan teknologi yang 

dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Dalam program pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor, 

pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan pemerintah untuk 

memperoleh ruang publik yang memadai dalam penyebaran informasi, dana yang cukup 

untuk menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan pemerataan 
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informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui regulasi yang dibuat perlu 

menjaga ruang privat masyarakat supaya tidak digunakan untuk lalu lintas informasi yang 

tidak dikehendakinya. Berikut penjelasan mengenai capaian-capaian terhadap sasaran yang 

telah dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator program prioritas. 

 

A. Tersedianya Konten Informasi yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat 

Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka 

NKRI 

 

1. Penyediaan dan Pengelolaan Informasi 

Pencapaian sasaran dalam program penyediaan dan pengelolaan informasi dapat 

diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 

1.1. Dokumen Grand Design pengelolaan konten dan strategi penyebaran 

informasi 

Pencapaian jumlah dokumen Grand Design pengelolaan konten dan strategi penyebaran 

informasi tahun 2011-2012 berhasil menyusun masing-masing 1 dokumen. Total 

prosentase realisasi indikator ini untuk tahun 2011-2012 mencapai 100%, sehingga 

indikator kinerja ini dinilai telah berhasil pelaksanaannya. Masalah yang dihadapi ialah 

bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, seharusnya “grand design” dapat diubah 

dengan nama “rancangan dasar/besar”. Disamping itu, grand design belum mampu 

mengintegrasikan pengelolaan informasi publik dan penyebarannya yang dilaksanakan di 

beberapa unit terkait, sehingga belum dapat dimanfaatkan sebagai acuan secara optimal.  

 

1.2. Dokumen database nasional, sektoral, dan regional mengenai informasi 

publik 

Indikator “jumlah dokumen database nasional, sektoral, dan regional mengenai informasi 

publik” menunjukkan realisasi pada tahun 2010-2012 masing-masing sebanyak 3 

dokumen dari seluruh total target hingga 2014 mencapai 15 dokumen, sehingga 

prosentase realisasi yang dihasilkan hingga tahun 2012 sebesar 60%. Hal ini menandakan 

bahwa indikator kinerja tersebut perlu diupayakan lebih keras lagi untuk dapat mencapai 

realisasi sesuai target. Meskipun tiap tahun selalu mencapai target yang telah ditetapkan, 

namun ada kendala-kendala yang dirasakan menghambat jalannya program, seperti : 
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adanya perubahan indikator meskipun bertujuan untuk memudahkan klasifikasi; database 

jarang dikonsumsi oleh lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

adanya rasa kurang percaya diri pemerintah untuk membuat database online; dan belum 

semua SDM memahami database, serta kurangnya SDM yang berkompeten di bidang 

tersebut. Menurut Staf Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, Yudhi : 

“Database polhukam, kita tahu isu polhukam tercapai 2010, 2011, 2012, 

digunakan untuk lingkungan internal dulu, karena kita belum update database ke 

online. Kendalanya SDM, ada orang yang tidak memahami database karena latar 

belakang pendidikan, nanti kan kita outsource, outsource dari luar, karena dari 

kita agak sulit melakukan ini karena ya SDM tadi. Database jarang yang konsumsi 

juga oleh internal kominfo. Karena kurang dipublikasi, orang merasa tidak 

percaya kalo kominfo punya database, karena mereka juga lebih aware dengan 

google, lebih memilih searching google dibanding database dan mereka juga 

belum tahu kebanyakan di kominfo sendiri belum tahu kalo kita punya 

database.”(Wawancara, 24 Oktober 2013) 

1.3. Prosentase paket informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh 

pemda 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

prosentase paket informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda yang 

telah tercapai masing-masing sebesar 100% (300 analisis) untuk tahun 2011 dan 2012. 

Jika dibandingkan dengan target sampai 2014 sebesar 80%, maka total prosentase 

realisasinya sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja ini dinilai telah 

tercapai dalam pelaksanaannya. 

1.4. Prosentase analisis dan pengelolaan umpan balik yang tepat waktu dan 

dimanfaatkan oleh pimpinan 

Pencapaian untuk jumlah pengelolaan umpan balik di bidang polhukam, perekonomian, 

dan kesra dari tahun 2010 hingga 2012 masing-masing sebesar 20% (9 kegiatan). 

Sedangkan total target sampai 2014 sebanyak 45 kegiatan, sehingga total prosentase 

realisasi dari indikator ini dari 2010-2012 sebesar 60%. Dengan kata lain, indikator 

kinerja ini masih perlu kerja keras agar dapat mencapai target. Bentuk kegiatannya, 

antara lain rapat koordinasi dan diskusi publik interaktif, serta penyelenggaraan 
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pertunjukan rakyat. Menurut Staf Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, 

Yudhi : 

“Pengelolaan umpan balik bidang polhukam, perekonomian, dan kesra. 

nah ini targetnya 9 dokumen, setiap tahun tercapai semua. Bentuk 

kegiatannya rapat kontribusi, diskusi publik interaktif, pertunjukan rakyat 

tapi tahun depan sudah tidak ada kita.”(Wawancara, 24 Oktober 2013) 

1.5. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi dari 

jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism yang telah tercapai tahun 2011 

sebanyak 1 kali, sedangkan tahun 2012 sebanyak 4 kali, sedangkan target 2014 yang 

telah ditetapkan sebanyak 25 kali. Total prosentase realisasi dari indikator kinerja ini 

sebesar 20%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini sulit mencapai target dan dinilai 

gagal dalam pencapaiannya. Saat ini, perkembangan citizen journalism sudah mulai 

bermunculan di Indonesia. Contoh citizen journalism versi online, antara lain 

wikiku.com, kabarindonesia.com, indonesiasatu.net, dan mediabersama.com. Namun, 

keberadaannya masih kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia sendiri. 

Berbeda dengan Indonesia, citizen jounalism online di Malaysia justru berkembang 

karena di sana tidak memiliki kebebasan pers, sehingga Malaysia menganggap bahwa 

pada dasarnya Indonesia tidak memerlukan citizen journalism karena pers konvensional 

sudah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, walaupun 

begitu Indonesia tidak seharusnya menutup diri untuk citizen journalism, karena 

Amerika Serikat sendiri sebagai negara asal citizen journalism, citizen journalism-nya 

dapat memanfaatkan situs-situs jejaring sosial untuk menyebarluaskan informasi dan 

berita yang mereka buat. Sehingga media baru menjadi saluran pendukung demokrasi 

dengan efektifnya citizen journalism. 

 

B. Terlaksananya Penyebaran atau Diseminasi Informasi Publik 

2. Penyebaran/Diseminasi Informasi Publik 

Pencapaian sasaran dalam program penyebaran atau diseminasi informasi publik 

dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 
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2.1. Jumlah dokumen Grand Design Media Center 

Pencapaian jumlah dokumen grand design media center tahun 2011 berhasil mencapai 1 

dokumen. Total prosentase realisasi indikator ini di tahun 2011 mencapai angka sebesar 

100% dibandingkan dengan target 2014 sebanyak 1 dokumen. Dengan kata lain, 

indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. 

2.2. Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota 

Di tahun 2010, realisasi jumlah media center yang diperkuat berhasil mencapai 50 lokasi. 

Kemudian, tahun 2011 realisasi penguatan media center berjumlah 20 lokasi, sedangkan 

tahun 2012 realisasi menurun menjadi 15 lokasi. Target yang ditetapkan hingga 2014 

sebanyak 110 lokasi. Jadi, total prosentase realisasi dari tahun 2010 hingga 2012 berhasil 

mencapai angka 77% dibandingkan dengan total target 2014. Skor tersebut menunjukkan 

bahwa indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. Namun demikian, 

dalam penguatan media center di daerah masih ada kendala, seperti adanya masalah 

listrik di daerah terluar dan daerah rawan bencana sehingga media center yang ada di 

daerah tersebut dapat berubah fungsi menjadi media center tanggap darurat. Kepala Sub 

Divisi Media Online, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Hypotilus mengatakan : 

“Tapi dalam keadaan bencana, media center yang kami bangun di 

indonesia kita geser untuk melaksanakan fungsi sebagai media center 

bencana walaupun, makanya kenapa sampai media center yang kita 

bangun di seluruh indonesia ini kan kalo terjadi bencana di daerah A 

misalnya daerah yang selama berapa, media center yang ada di situ kita 

kerja sama dengan pemerintah daerah kita geser... kemudian event-event 

internasional, itu media center kita jadikan untuk mendukung fungsi 

publikasi itu sendiri”.(Wawancara, 28 Oktober 2013) 

2.3. Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di 

provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/paska konflik 

Pencapaian jumlah media center tahun 2010 sebanyak 10 lokasi. Kemudian, tahun 2011 

realiasi bertambah menjadi 15 lokasi hingga tahun 2012 realisasi juga mencapai target 

sebanyak 15 lokasi. Adapun target 2014 sebanyak 85 lokasi, sehingga total prosentase 

realisasi dari indikator ini dari tahun 2010 hingga 2012 sebesar 53%. Prosentase tersebut 

menandakan bahwa indikator kinerja ini perlu usaha lebih keras lagi untuk mencapai 
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realisasi sesuai target. Ada beberapa kendala dalam pembuatan media center yang 

lengkap dan berfungsi sesuai standar, antara lain masih ada media center yang belum 

melaksanakan fungsinya dengan baik, kualitas SDM pengelola, dan 10% petugas yang 

telah dilatih telah dimutasi ke satuan kerja lain. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub 

Divisi Media Online, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Hypotilus : 

“Daerah banyak yang kita bangun misalnya 20, tapi 20 itu kalo kinerjanya 

nggak bagus kan belum tentu seluruhnya bagus gitu.. itu persoalannya kan 

banyak, persoalan media center itu kenapa sampai saya jelaskan tadi ada 

kinerja bagus itu, ada yang kita uda bimtek, kemampuannya sudah bagus 

belum sampai depan ditarik lagi masuk ke satker yang lain, pengelolaan 

dinas internet daerah... media center di wilayah terluar itu kan kalo di 

wilayah terluar itu kesulitannya listrik, kesulitannya itu biasa juga SDM.” 

(Wawancara, 28 Oktober 2013) 

2.4. Prosentase jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral, dan 

regional yang efektif 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, pencapaian 

prosentase jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral, dan regional yang 

efektif pada tahun 2011 sebesar 80% dan 100% di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan 

target 2014 sebesar 85%, maka total prosentase realisasi yang dihasilkan sebesar 70,6%. 

Prosentase tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam 

pelaksanaannya. 

2.5. Prosentase aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat 

sesuai rencana 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011, pencapaian 

prosentase aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana 

yang telah tercapai sebesar 100%, yaitu satu kegiatan. Jika dibandingkan dengan target 

2014 sebesar 80%, maka total prosentase realisasi yang dihasilkan sebesar 31,25%. 

Dengan kata lain, indikator kinerja ini perlu kerja keras lagi untuk pencapaian 

realisasinya sesuai target. 
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C. Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 

3. Pengembangan kebijakan komunikasi nasional 

Pencapaian sasaran dalam program pengembangan kebijakan komunikasi nasional 

dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut: 

3.1. Prosentase kebijakan, regulasi, dan standarisasi di bidang komunikasi dan 

informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi 

Realisasi prosentase kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan 

informasi publik untuk tahun 2011 sebesar 11% (1 laporan), sedangkan di tahun 2012 

sebesar 33% (3 laporan), sedangkan total prosentase dari realisasi indikator tersebut 

sebesar 44% jika dibandingkan dengan target 2014 yaitu 100% (9 laporan). Skor tersebut 

menunjukkan bahwa indikator kinerja ini perlu kerja keras lagi untuk mencapai realisasi 

sesuai target. Kendala yang dihadapi tahun 2010, UU KIP baru berlaku sehingga 

kebijakan dan regulasi belum dapat dimonev (monitoring dan evaluasi). Staf Direktorat 

Komunikasi Publik, Handiman mengatakan : 

“2010 kayanya belum bisa monev ya bu, soalnya undang-undang baru 

berlaku nasional 2010, masa kita monev.” (Wawancara, 24 Oktober 2013) 

3.2. Prosentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan 

regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan 

dimanfaatkan oleh pimpinan 

Tahun 2012, realisasi prosentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan 

kebijakan, regulasi berhasil mencapai 33% (1 laporan). Prosentase yang dihasilkan pun 

sebesar 8,25% jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 100% (9 laporan). Oleh 

karena itu, indikator kinerja ini dianggap gagal dalam pelaksanaannya. Ada beberapa 

kendala yang menghambat realisasi indikator ini, yaitu adanya restrukturisasi organisasi 

di tahun 2011 dan adanya konsentrasi sosialisasi untuk mengejar batas waktu 

pembentukan PPID. Handiman, Staf Direktorat Komunikasi Publik, mengatakan : 

“2011 tidak ada monev kita bu. kita waktu itu masih konsentrasi ke 

sosialisasi karena untuk mngejar 23 agustus 2011, batas waktu 

pembentukan PPID sesuai pp 61 tahun 2010.. jadi semenjak 2011 itu 

berhubung ada restrukturisasi organisasi itu uda sudah tidak up to date, 
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tapi dokumennya belum selesai-selesai sampai sekarang sudah 3 tahun.” 

(Wawancara, 24 Oktober 2013) 

 

D. Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik 

4. Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi 

nasional 

Pencapaian sasaran dalam program peningkatan peran media publik dalam 

pengembangan komunikasi dan informasi nasional dapat diukur melalui indikator-indikator 

kinerja sebagai berikut: 

4.1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media public 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi yang 

tercapai dari jumlah aktivitas penguatan media publik sebanyak 8 aktivitas di tahun 2011 

dan 8 aktivitas di tahun 2012. Dari data RPJMN II, target yang telah ditetapkan hingga 

tahun 2014 sebanyak 25 aktivitas. Total prosentase dari keseluruhan realisasi indikator 

ini sebesar 64% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Skor tersebut 

menunjukkan bahwa indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. 

 

E. Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 

5. Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi 

Pencapaian sasaran dalam program pengembangan kemitraan lembaga komunikasi 

dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut: 

5.1. Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai 

penyebar informasi (KIM, media tradiosional, media komunitas) di wilayah 

perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi dari 

prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar 

informasi di tahun 2011 sebesar 70% dan 33% di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan 

target hingga 2014 sebesar 80%, maka total prosentase realisasi yang dihasilkan sebesar 

31%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini dinilai kurang berhasil dan perlu usaha lebih 

keras untuk mencapai keberhasilan realisasi sesuai target.  
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5.2. Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi dari 

prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi tahun 2011 sebesar 

20% dan 57% di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan total target 2014 sebesar 80%, 

maka total prosentase realisasi yang dihasilkan sebesar 32,5%. Skor tersebut 

menunjukkan bahwa indikator kinerja ini dinilai cukup berhasil dan perlu kerja keras lagi 

untuk mencapai target. 

5.3. Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media 

kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi prosetase 

fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu 

dan akuntabel yang telah tercapai sebesar masing-masing 100% untuk tahun 2011 dan 

2012. Jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 90%, maka total prosentase realisasi 

indikator kinerja ini sebesar 74%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini dianggap 

berhasil dalam pelaksanaannya. 

 

F. Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran 

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat 

6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat 

Pencapaian sasaran dalam program dukungan manajemen dan dukungan teknis 

lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai 

berikut : 

6.1. Prosentase pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang 

terselesaikan 

Realisasi prosentase pengaduan perselisihan informasi publik yagn terselesaikan di tahun 

2010 berhasil mencapai 48%, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi 54% dan 2012 

sebesar 67%. Total prosentase realisasi secara keseluruhan mencapai angka sebesar 67% 

dibandingkan dengan target 2014 sebesar 90%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini 

dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. 
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6.2. Prosentase lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan 

informasi publik 

Realisasi prosentase lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan informasi 

publik di tahun 2012 berhasil mencapai angka 29%. Total prosentase realisasi secara 

keseluruhan mencapai angka sebesar 29% dibandingkan dengan target 2014 sebesar 

90%. Indikator ini dinilai belum berhasil dan sulit tercapai. Berdasarkan Laporan 

Tahunan KIP 2012, masih banyak lembaga negara yang sampai saat ini belum memiliki 

PPID terutama di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

6.3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi 

Informasi Pusat 

Pencapaian dari jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi 

Informasi Pusat ini di tahun 2011 sebanyak 14 kegiatan dan 2012 dengan jumlah 24 

kegiatan. Total prosentase realisasi indikator ini mencapai angka 46% dibandingkan 

dengan target 2014 sebanyak 60 kegiatan. Dengan kata lain, indikator kinerja ini masih 

perlu kerja keras untuk pencapaiannya supaya sesuai target. Berdasarkan Laporan 

Tahunan KIP 2012, ada masalah dalam kegiatan penguatan kelembagaan Komisi 

Informasi yang tidak terlaksana di tahun 2012 yang disebabkan padatnya kegiatan untuk 

penyelesaian sengketa informasi yang cukup menyita waktu karena Komisi Informasi 

Daerah yang sudah terbentuk masih sangat minim. 

 

G. Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi 

7. Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi 

Pencapaian sasaran dalam program penelitian dan pengembangan literasi dan profesi 

dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut : 

7.1. Jumlah karya riset bidang literasi dan profesi 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi jumlah 

karya riset bidang literasi dan profesi yang telah tercapai tahun 2011 sebanyak 55 

laporan, sedangkan tahun 2012 hanya 54 laporan, namun jika dibandingkan dengan 

target 2014 yang ditetapkan sebanyak 50 laporan, maka total prosentase realisasinya 

sebesar 108%, sehingga indikator ini dinilai berhasil melampaui target dalam 
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pelaksanaannya. Tahun 2012, realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan 

dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga beberapa penelitian tidak 

terlaksana. 

7.2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk 

penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Kominfo 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

prosentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan 

kebijakan atau regulasi di bidang Kominfo yang dicapai tahun 2011 sebanyak 15% dan 

94% di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 35%, maka total 

prosentase realisasi yang tercapai sebesar 104%. Skor tersebut menunjukkan bahwa 

indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya.  

7.3. Jumlah peserta Bimtek CIO 

Di tahun 2010, realisasi untuk jumlah peserta bimtek CIO sebanyak 320 orang. 

Kemudian, di tahun 2011 realisasi mengalami peningkatan sebanyak 824 orang. Tahun 

2012 realisasi menurun dengan jumlah 332 orang. Target hingga tahun 2014 yaitu 2.524 

orang, sehingga total prosentase realisasi yang dicapai sebesar 58% dibandingkan dengan 

target yang telah ditetapkan. Skor tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja ini 

perlu berusaha lebih keras lagi untuk mencapai keberhasilan. Berdasarkan LAKIP 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012 menunjukkan kendala yang dihadapi 

dalam melaksanakan program ini yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang 

mengakibatkan pelatihan di beberapa daerah tidak dapat terlaksana. 

7.4. Jumlah peserta Bimtek Budaya Dokumentasi 

Tahun 2010, realisasi jumlah peserta bimtek budaya dokumentasi sebanyak 1.107 orang, 

dan di tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 875 orang. Di tahun 2012 realisasi 

juga menurun dengan jumlah 289 orang. Target sampai 2014 yang telah ditetapkan 

berjumlah 3.048 orang, sehingga total prosentase realisasi yang dicapai sebesar 75% dari 

target yang ditetapkan. Artinya indikator kinerja ini dianilai berhasil dalam 

pelaksanaannya. Namun, berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 

2012 menunjukkan ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini yaitu 

adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pelatihan di beberapa daerah 

tidak dapat terlaksana. 
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7.5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik 

Realisasi tahun 2011 untuk jumlah peserta pelatihan komunikasi publik sebanyak 255 

orang. Kemudian, di tahun 2012 meningkat sebanyak 336 orang, sedangkan target 2014 

berjumlah 3.025 orang. Dengan demikian total prosentase realisasi yang dicapai sebesar 

19,5% dibandingkan dengan targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja 

tersebut dinilai gagal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan LAKIP Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 2012 menunjukkan kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan program ini yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang 

mengakibatkan pelatihan di beberapa daerah tidak dapat terlaksana. 

7.6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri 

Tahun 2010, realisasi jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri sebanyak 

127 orang,  tahun 2011 sebanyak 189 orang, dan 229 orang di tahun 2012. Target  yang 

telah ditetapkan hingga 2014 sebanyak 1.398 orang, sehingga total prosentase realisasi 

dari indikator ini sebesar 39%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini perlu berusaha 

keras lagi untuk pencapaiannya sesuai target. Menurut LAKIP Kementerian Komunikasi 

dan Informatika 2012, kendala-kendala dalam mencapai realisasi indikator ini antara lain 

adanya kebijakan efisiensi anggaran, kurangnya kemampuan akademis calon peserta, 

terbatasnya kuota pada perguruan tinggi karena jumlah kelas/mahasiswa terbatas dan 

kurangnya peminat pada kampus tertentu, serta kurangnya peserta PNS bidang kominfo. 

7.7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo 

Realisasi jumlah paket standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informatika 

tahun 2011 sebanyak 4 paket dan tahun 2012 sebanyak 2 paket, sedangkan target 2014 

yang telah ditetapkan sebanyak 16 paket. Dengan demikian total prosentase realisasi 

indikator ini sebesar 14% sehingga indikator kinerja ini dinilai gagal dalam 

pencapaiannya targetnya. Menurut LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 

2012, kemampuan pembiayaan karena efisiensi anggaran menjadi kendala realisasi 

indikator ini. 

7.8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi 

Di tahun 2011, realisasi jumlah SDM yang pendidikan dan pelatihan ahli multimedia 

sebanyak 1235 orang dan tahun 2012 sebanyak 1.499 orang. Adapun target 2014 yang 

telah ditetapkan sebanyak 4.980 orang. Sehingga total prosentase realisasi dari indikator 
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ini sebesar 55%. Dengan kata lain, untuk mencapai target indikator kinerja tersebut perlu 

kerja keras lagi dalam pelaksanaannya. Menurut LAKIP Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 2012, efisiensi anggaran menjadi kendala realisasi indikator ini. 
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Bab 4  

Isu-Isu Strategis 

 

4.1. Media 

Kata media massa berasal dari medium dan massa. Medium dari bahasa latin berarti 

sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan, dan 

lain sebagainya. Menurut Blake dan Haralsen (1997), media adalah medium yang digunakan 

untuk menyampaikan sesuatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau alat dengan 

suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Media massa ialah saluran atau 

alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) 

dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, film, radio, dan TV 

(Cangara, 2002). 

Blake dan Haralsen menambahkan definisi media yaitu medium yang digunakan untuk 

membawa/menyampaikan pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau alat dengan suatu 

pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Adapun menurut McLuahan, media 

ialah channel (saluran), karena pada kakikatnya media memperluas atau memperpanjang 

kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang, 

dan waktu tertentu. 

Media ada yang dikatakan media konvensional, ada pula media baru yang saat ini 

populer di kalangan masyarakat. Jenis-jenis media konvensional, yaitu surat kabar, majalah, 

televisi, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan, jenis media baru atau lebih dikenal dengan kata 

internet meliputi blog, website, jejaring sosial, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan 

media konvensional, media baru mampu menyampaikan berita dengan lebih cepat dan luas. Hal 

ini dikarenakan internet mampu memperpendek jarak antara peristiwa dan berita. Perbedaan 

lainnya menurut World Association of Newspaper, karakteristik media konvensional adalah 

kontrol berada di tangan pemilik, iklan disajikan untuk semua orang, ukuran produknya sama, 

diterbitkan dan didistribusikan sekali, serta penjualan yang focus pada brand awareness. 

Sedangkan, media baru dikendalikan oleh konsumen, hanya terbit sekali namun didistribusikan 

berkali-kali, fokus penjualan pada preferensi, daya beli, dan retensi. 

 

4.1.1. Media Konvensional 

A. Media Penyiaran 

Menurut Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, penyiaran merupakan kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut 

atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau 

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan 

perangkat penerima siaran. Adapun media penyiaran terdiri dari televisi dan radio. Penyiaran 
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radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam 

bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 

Sedangkan, penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka 

maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Fungsi-fungsi media 

penyiaran, antara lain sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan 

perekat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 

Media penyiaran publik merupakan media massa yang dimiliki oleh negara. Di 

Indonesia, media ini terdiri dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik 

Indonesia (RRI). TVRI berdiri sejak tanggal 24 Agusutus 1962. Televisi nasional ini 

mengemban tugas sebagai media yang mengangkat citra bangsa melalui penyelenggaraan 

penyiaran peristiwa yang berskala internasional, mendorong kemajuan hidup rakyat, dan 

sebagai perekat sosial.  

Pada era reformasi, status TVRI berubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah 

pembinaan Departemen Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 Tahun 

2000. Status tersebut berubah lagi menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah pembinaan Kantor 

Menteri Negara BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2002. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI 

ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

oleh negara. Tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang 

sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan 

masyarakat di seluruh Indonesia. 

Sama seperti TVRI, Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan Lembaga Penyiaran 

Publik yang independen, netral, dan tidak komersial serta memiliki fungsi memberikan 

pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra 

positif bangsa di dunia internasional. Dalam menyebarkan informasi kepada publik, lembaga 

penyiaran diawasi dan dikontrol oleh sebuah lembaga independen, yaitu Komisi Penyiaran 

Indonesia sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi isi atau konten siaran. 

Berbeda dengan lembaga penyiaran publik, penyiaran swasta terdiri dari stasiun televisi 

swasta dan radio swasta. Stasiun Televisi swasta yang pertama kali muncul yaitu RCTI dan 

mulai siaran setelah mengantongi izin prinsip dari Departemen Penerangan c.q. Direktur 

Televisi/Direktur Yayasan TVRI tanggal 28 Oktober 1987 No. 557/DIR/TV/1987 untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan Stasiun Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta 

dan sekitarnya. Tahun 1989, setelah keluar izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen 

RTF No. 206/RTF/K/I/1993, Surya Citra Televisi (SCTV) sebagai televisi swasta kedua mulai 

mengudara dari Surabaya. Kemudian pada Desember 1990, berdiri Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI) setelah mendapatkan izin prinsip dari Departemen Penerangan c. q. Dirjen KTF 
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No. 127B/RTF/K/VIII/1990. Pada 1993, deregulasi lebih lanjut memungkinkan seluruh stasiun 

televisi swasta melakukan siaran ke seluruh Indonesia melalui Satelit Palapa. Ditambah lagi, 

muncul Anteve dengan izin Departemen Penerangan c. q. Dirjen RTF No. 207/RTF/K/I/1993. 

Pada tahun yang sama Departemen Penerangan mengeluarkan izin prinsip bagi Indosiar melalui 

izin prinsip No. 208/RTF/K/ I/1993. Lembaga penyiaran swasta pada dasarnya bersifat 

komersial dan menggantungkan hidupnya dari pemasukan iklan. Namun, karena 

mempergunakan ranah publik, mereka harus terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam 

perundang-undangan bidang penyiaran. 

 Kondisi Saat Ini 

Menurut Menkominfo, Tifatul Sembiring, TVRI terus meningkatkan perkembangan 

dan tren perkembangan siarannya yang saat ini telah memasuki era penyiaran digital. Pada awal 

tahun 2012, pemerintah telah menetapkan standard DVB-T2 sebagai standar penyiaran televisi 

digital terestrial free-to-air di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012 

tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-

To-Air). Dalam rangka edukasi publik dan peningkatan pemahaman publik tentang 

implementasi penyiaran TV digital, maka Kemenkominfo telah melakukan serangkaian 

kegiatan sosialisasi TV digital kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti penayangan 

iklan layanan masyarakat, kegiatan promosi siaran digital dari mall-to-mall, pembuatan website 

www.tvdigital.kominfo.go.id, dan penyelenggaraan kegiatan seminar/workshop tentang migrasi 

sistem penyiaran analog ke digital. 

Kondisi yang berbeda dialami oleh Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai bagian dari 

media milik publik. Radio publik ini mempunyai potensi sebagai sparing yang mampu 

mengurangi dominasi media swasta agar kekuatannya tidak selalu absolut. RRI memiliki peran 

penting dalam memberikan informasi yang sifatnya demi kepentingan raykat. Namun, kondisi 

RRI saat ini sangat miris sekali karena kurangnya dana dan SDM dalam proses produksinya. 

Padahal RRI menjadi modal untuk mengimbangi kekuatan informasi asing. Nara sumber dari 

Kemenko Polhukam mengatakan : 

“Namun begitu, kondisi RRI sangat miris sekali karena RRI dipaksa untuk membangun side 

belt information tetapi tidak diberi dana dan SDM. Jadi, RRI ini modal kita untuk mengimbangi 

kekuatan informasi asing.”(Diskusi Terfokus, 17 Juli 2013) 

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan prosentase lembaga penyiaran swasta, 

baik radio dan televisi banyak dimiliki oleh lembaga yang berbadan hukum PT (Persero) 

sebesar 99,45% untuk radio swasta dan 97,5% untuk televisi swasta.  
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Tabel 4.1 Persentase Perusahaan Penyiaran dan Pemograman  
Menurut Jenis Kegiatan dan Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan  

 

Jenis Penerbitan 

Badan Hukum/Badan Usaha/Perijinan 

Jumlah PT/PT 
(Persero) 

Koperasi 
Peroranga

n 
LPP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Penyiaran Radio Pemerintah - - - 100,00 100,00 

Penyiaran Radio Swasta 99,45 - 0,55 - 100,00 

Penyiaran Televisi Pemerintah - - - 100,00 100,00 

Penyiaran Televisi Swasta 97,50 2,50 - - 100,00 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012) 

 

Lembaga penyiaran swasta, baik radio maupun televisi banyak dimiliki oleh lembaga 

yang berbadan hukum PT (Persero), yaitu sebesar 99,45% untuk radio swasta dan 97,5% untuk 

televisi swasta, sedangkan lembaga penyiaran publik, baik radio maupun televisi milik 

pemerintah merupakan lembaga penyiaran yang berbadan hukum LPP (Lembaga Penyiaran 

Publik). Namun, dinamika permasalahan kepemilikan media muncul ketika dominasi 

kepentingan pemilik media yang selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham dan 

pemilik daripada kepentingan publik padahal ranah frekuensi adalah milik publik dan perlu 

dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud karena masih banyaknya pelanggaran 

kampanye oleh pemilik media penyiaran. Dalam diskusi publik Demokratisasi Penyiaran dan 

Pemilu 2014 di Bali, Rofiqi, wartawan TEMPO di Bali menyatakan bahwa media penyiaran di 

Indonesia saat ini sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Media 

penyiaran memberikan pengaruh terhadap perspektif public, sehingga pemilik media penyiaran 

memiliki strategi terselubung dalam kampanyenya, seperti contoh pemilik media menggunakan 

cara kampanyenya melalui iklan ucapan selamat hari raya dan lain sebagainya, meskipun di 

ucapan tersebut tidak ada penyampaian visi dan misi serta nomor urut. Pelanggaran ini tidak 

hanya melalui iklan saja, tapi penyalahgunaan media penyiaran untuk kampanye juga ada dari 

berita. Seperti contohnya dari infotainment, ketika caleg tersebut seorang artis, maka caleg 

tersebut akan menggunakan infotainment atau reality show untuk berkampanye. Selain itu, 

silang sengkarut kampanye di media penyiaran terjadi juga karena tumpang tindihnya aturan. 

Menjelang Pemilu 2014, KPI menekankan kepada semua lembaga penyiaran baik 

swasta maupun publik mengenai prinsip independensi. Karena hal ini menjadi tolak ukur bahwa 

pendidikan politik bagi masyarakat dan media berjalan dengan baik. Menurut Wakil Ketua KPI 

Pusat, Idy Muzayyad, pengaman atau dinding api yang memisahkan antara ruang redaksi 

dengan bisnis serta kepentingan terkait harus dijaga meskipun lembaga penyiaran tersebut 
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dimiliki oleh pimpinan partai politik. Diagram di bawah ini menunjukkan perbandingan 

program siaran di radio pemerintah dan radio swasta. 

 
Grafik 4.1 Prosentase Program Acara Radio Pemerintah 
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                           Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 
 

 

Grafik 4.2 Prosentase Program Acara Radio Swasta 

 
                           Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 
 

Pada tahun 2012 program acara yang mendominasi radio pemerintah ialah musik 

sebesar 37,14% dan berita informasi 34,29%. Sedangkan radio swasta memiliki program acara 

unggulan juga berupa musik sebesar 73,3% dan berita informasi 10.23%. Pada radio 

pemerintah, antara berita dan musik memiliki rentang/jarak yang sedikit (seimbang), sedangkan 

dalam radio swasta musik sangat memiliki kedudukan yang tinggi dalam program acara. Data 

di atas menunjukkan bahwa media penyiaran dalam hal ini radio swasta lebih menjalankan 
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fungsinya sebagai alat penghibur berbanding pemberi informasi. Fenomena ini justru amat 

membimbangkan karena secara tidak langsung keadaan ini mengamini kebebasan bermedia 

hanya dinikmati oleh golongan yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Cherian George 

(2011) mengatakan terdapat sebuah riset yang menunjukkan sebuah hasil penelitian yang 

mampu meruntuhkan paradigma kekuatan berfikir liberal-kapitalis yang diagungkan dalam 

konteks kebebasan bermedia. Buktinya, diversifikasi kepemilikan media yang bermuara pada 

diversifikasi konten media tidak menjamin bahwa masyarakat lebih berpengetahuan. Merujuk 

data di atas yang menggambarkan bahwa dominasi konten media penyiaran dalam hal ini radio 

swasta yang didominasi oleh musik/hiburan mengakibatkan bergesernya beberapa program lain 

yang mempunyai potensi besar dalam menjadikan masyarakat yang berinformasi dan 

berpengetahuan.  

 

Grafik 4.3 Presentase Program Acara Televisi Pemerintah 

 
                        Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

 

Lain halnya dengan televisi pemerintah, di tahun 2012 berita informasi menjadi 

program acara unggulan televisi pemerintah dengan prosentase sebesar 80% dan agama 20%. 

Sedangkan, televisi swasta memiliki program unggulan yaitu berita informasi sebesar 51,43% 

dan film/sinetron sebesar 20%. 
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Grafik 4.4 Prosentase Program Acara Televisi Swasta 

 
                     Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

 

Program siaran lainnya seperti sepak bola dan sinetron menjadi program yang paling 

mudah untuk mendapatkan rating, sedangkan, talkshow hanya mendapat rating rendah. Rating 

yang tinggi dapat membuat suatu program siaran memperoleh tawaran tayangan iklan yang 

melimpah, hingga nantinya media tersebut mendapatkan keuntungan finansial yang sangat 

banyak dari iklan tersebut. Hal tersebut sangat bertentangan dengan proses mencerdaskan 

masyarakat. Seorang praktisi Kompas, Budi mengatakan : 

“Televisi masih menjadi acuan bagi masyarakat. Televisi untuk acara seperti bola, f1, sinetron 
mendapatkan rating yang tinggi. Program seperti ini untuk mendapatkan rating nelson 20-25 
adalah mudah. Acara ini pasti terjamin minimal mendapatkan rating 15. Rating adalah iklan. 
Iklan adalah duit. Hal ini sangat kontradiktif dengan proses mencerdaskan masyarakat. Talk 
show, hanya memperoleh rating 7. Padahal program Ini adalah bentuk positive journalism.” 
(Sarasehan, 02 Desember 2013) 
 

Disamping itu, media penyiaran saat ini tidak memiliki aturan baku yang menjadi 

landasan dalam mengatur dunia penyiaran. Adanya ketidakpastian dalam dunia penyiaran 

mengakibatkan turunnya mutu siaran. Berbagai acara siaran yang mengudara tidak berdasarkan 

pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan 

menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Maraknya tayangan 

berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, reality show merupakan salah satu 

dampak dominan pertimbangan pasar dalam menentukan materi siaran. 

Media penyiaran terutama televisi bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating 

dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka 

teks televisi lebih banyak berisikan selera yang rendah, ringan dan lebih mengutamakan unsur 

hiburan, bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut 
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menuhankan rating dan share, hingga memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur demi 

meraup segmen pemirsa sebanyak-banyaknya. 

Pemerintah seharusnya dapat melakukan survei media berkaitan dengan televisi yang 

selalu menyiarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Untuk melihat sejauh mana 

kapasitas pengembangan informasi masyarakat. Seperti halnya Yanuar mengatakan : 

“Pemerintah harus menggarap lembaga rating bersama-sama dengan masyarakat sipil” 
(Wawancara, 4 Desember 2013) 
 

Pemerintah perlu bekerja sama dengan melibatkan universitas, lembaga-lembaga, 

perguruan tinggi, dan konsultan-konsultan. Staf Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan 

Informasi, Yudhi mengatakan : 

“Nanti kita akan lakukan jajak pendapat atau survei, untuk melihat sejauh mana kapasitas 
pengembangan informasi masyarakat. Kita akan melibatkan universitas, lembaga-lembaga, 
perguruan tinggi, dan konsultan-konsultan. Nanti kita juga lakukan survey-survey media versi 
pemerintah. Selama ini kan bukan KPI, kita melakukan rating tv, mana tv yang selalu 
melakukan informasi terhadap kebijakan pemerintah.”(Wawancara, 24 Oktober 2013) 
 

Disamping itu, Bappenas harus menjadi lead shepherd untuk memimpin road map 

pembangunan media di Indonesia, sehingga ada ruang untuk memperdayakan media dengan 

memuat atau menyiarkan iklan dengan pesan-pesan karakter bangsa. Ermiel mengatakan : 

“Road map pembangunan media di Indonesia, tidak ada pewarta pengendali sehingga terjadi 
otoritas yang berpengaruh. Sekarang orang mencari info ke mbah google. Bappenas mesti jadi 
lead shepherd. Media itu terutama media tv, itu curang banget. Jadi, kalo bisa 5% digunakan 
iklan layanan masyarakat atau iklan karakter kebangsaan. Ruang untuk pemberdayaan media 
dengan memuat atau menyiarkan iklan dengan pesan-pesan untuk karakter bangsa.” 
(Sarasehan, 02 Desember 2013) 
 

Permasalahan media penyiaran yang juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah 

dalam mengatasi isu-isu strategis terdapat pada akses komunikasi dan informasi yang kurang di 

daerah-daerah perbatasan Indonesia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa 

negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan Timor Leste. Perlu diketahui bahwa 

Malaysia sangat mendominasi informasi di daerah perbatasan dan hal ini sangat mengancam 

hak informasi masyarakat di Kalimantan Utara. Di sisi lain, memang masih ada kesenjangan 

akses informasi yang terbatas antara masyarakat kota dan masyarakat desa, termasuk salah 

satunya banyak daerah perbatasan yang masih kekurangan infrastruktur untuk mengakses 

informasi publik. Dengan demikian, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi penyiaran asing 

yang frekuensinya tertangkap jernih oleh masyarakat perbatasan daripada penyiaran nasional 

yang hanya sedikit frekuensinya bahkan masih banyak blank spot di daerah-daerah perbatasan. 

Hingga saat ini belum ada kesiapan infrastruktur di berbagai daerah perbatasan yang 

mengakibatkan hak informasi masyarakat lokal masih terabaikan. Oleh karena itu, 

pembangunan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan harus diprioritaskan. Menurut Ketua 

KPI, Judharikasawan, dalam Pembukaan Workshop Pengembangan Penyiaran Perbatasan di 

Tarakan, Kalimantan Utara, ada beberapa lembaga penyiaran radio dan televisi yang harus 
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sudah ada, minimal satu tahun mendatang di daerah Kaltara, sehingga mampu memperkokoh 

semangat nasionalisme masyarakat sana. Jika tidak segera diselesaikan, maka integrasi nasional 

akan terancam dan frekuensi dari penyiaran asing akan terus mendominasi daerah perbatasan. 

Namun, yang menjadi masalah utama penyiaran bukanlah siaran asing yang masuk ke daerah 

perbatasan, melainkan tidak hadirnya TVRI, RRI dan LPS TV dan Radio di daerah perbatasan, 

seperti yang terdapat di Bengkalis, Riau yang hanya terdapat 2-5 radio Indonesia. Banyak faktor 

yang mempengaruhi minimnya pendirian lembaga penyiaran di daerah perbatasan, seperti 

jumlah populasi, sepinya iklan, jarak tempuh, dan lain sebagainya.  

Menurut Komisioner KPI Pusat Bidang Infrastruktur Perizinan, Iswandi Syahputra, ada 

beberapa wilayah yang belum ada TVRI dan RRI-nya, yaitu : 

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) : Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara. 

2. Provinsi Sumatera Utara : Labuhan Batu, Asahan (hanya RRI), Serdang Bedagai (hanya 

RRI), Langkat (hanya RRI), Tanjung Balai. 

3. Provinsi Riau : Bengkalis, Kosong, Indragiri Hilir. 

4. Provinsi Kepulauan Riau : Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjung 

Pinang. 

5. Provinsi Sulawesi Utara : Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe (hanya ada RRI). 

6. Provinsi Kalimantan Barat : Bangkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, tidak dapat 

diakses oleh RRI, sedangkan TVRI bisa tapi harus menggunakan parabola. 

7. Provinsi Kalimantan Timur : Kutai Barat, Malinau, Nunukan. 

8. Provinsi Maluku : Maluku Tenggara Barat (hanya ada RRI), Maluku Barat Daya, 

Kepulauan Aru. 

9. Provinsi Maluku Utara : Morotai. 

10. Provinsi Nusa Tenggara Timur : Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba 

Timur, Rote Ndau, Alor. 

11. Papua Barat : Kepuluan Raja Ampat. 

Menurut pandangan pemerintah, masalah penyiaran belum menjadi masalah prioritas di 

daerah perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Di sisi lain, KPI memiliki misi untuk membuat 

kebijakan khusus soal perizinan di perbatasan karena ketiadaan TVRI/RRI dan LPS Indonesia 

di perbatasan, sehingga KPI terus menyuarakan bahwa penyiaran merupakan salah satu masalah 

penting di daerah perbatasan. Sebagai contoh, di daerah Bengkalis yang berbatasan dengan 

Malaysia ditemukan beberapa persoalan pada tahun 2012, antara lain : 

1. Masyarakat sulit mengakses siaran dari lembaga penyiaran Indonesia sementara begitu 

mudah mengakses dari penyiaran asing (khususnya di Bengkalis, Dumai, Natuna). 

2. Minimnya minat pengusaha media untuk mendirikan Lembaga Penyiaran. 
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3. Keinginan KPI untuk mempermudah perizinan bagi LPK belum menjadi kebijakan dan 

tersosialisasi. 

4. Jauhnya lokasi dari KPID. 

5. Belum terwujud sinergitas antara KPI, Kominfo, Balmon, SDPPI dan stakeholderpenyiaran 

lainnya. 

6. Kurangnya perhatian pemerintah daerah. 

7. Masyarakat sudah nyaman dan menikmati siaran asing, sebab itu tidak protes. 

Dalam sebuah kunjungan pada 13 Juni 2012 ke Bengkalis, KPI berhasil mengangkat isu 

penyiaran perbatasan di media dan menjadi pembicaraan di tingkat pengambil kebijakan. 

Kemudian, pada 28 – 30 Juni 2012 di Batam, KPI mengadakan Advokasi, mediasi dan ajudikasi 

mengenai masalah penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia.  

Peran KPI menjadi minim di kota/kabupaten daerah perbatasan karena tidak ada atau 

sedikit sekali lembaga penyiaran Indonesia di perbatasan. Oleh karena itu, KPI khususnya 

bidang infrastruktur perizinan memberikan kebijakan khusus dalam pendirian lembaga 

penyiaran di perbatasan, sejalan dengan program pemerintah yaitu penambahan dan perluasan 

ketersediaan infrastruktur serta layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah, 

perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah komersial lain untuk mengurangi 

daerah blank spot. KPID merupakan representasi publik itu sendiri, sehingga sangat dituntut 

untuk memiliki pemahaman holistik mengenai geopolitik ekonomi, hukum internasional, sosio 

ekonomi, masyarakat perbatasan serta karakteristik negara perbatasan. Pada akhirnya Indonesia 

diharapkan mampu melewati perbatasan dan mengalahkan penyiaran asing di daerah 

perbatasan. 

Menurut Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sudah 94% wilayah di Indonesia yang 

masuk coverage selular. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai salah satu cara 

Kominfo menyediakan layanan komunikasi selular di seluruh Indonesia. Base Transceiver 

Station (BTS) telah dibangun Kominfo di perbatasan/daerah luar sebanyak 287 buah hingga 

akhir Desember 2013 sehingga peningkatan infrastruktur selular dapat berjalan dengan baik. 

 Tantangan 5 Tahun ke Depan 

Fokus pembangunan politik dalam negeri 2015-2019 salah satunya yaitu penguatan 

peran media penyiaran yang bebas dan bertanggung jawab. Radio Republik Indonesia (RRI) 

diharapkan membangun stasiun di perbatasan-perbatasan. Saat ini terjadi persaingan menaikkan 

frekuensi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Stevanus dari RRI mengatakan : 

“RRI dengan serta merta membuat stasiun di perbatasan-perbatasan. Stasiun radio ini 
dibangun dengan apa adanya di daerah perbatasan. Hal yang terjadi saat ini adalah 
persaingan menaikkan frekuensi di perbatasan Indonesia-Malaysia.”(Diskusi Terarah, 17 Juli 
2013) 

TVRI juga bisa menjadi stasiun televisi pertama yang unggul, seperti BBC di Inggris. Yuli 

mengatakan : 
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“Saya ini pendukung TVRI sebagai lembaga yang seharusnya mengambil peranan yang benar-
benar lurus seperti kalau di Amerika BPS kalo di Inggris itu BBC.”(Wawancara, 21 Oktober 
2013) 

Revitalisaasi lembaga penyiaran publik menjadi aksi yang harus dilakukan oleh 

Indonesia, karena sampai saat ini lembaga penyiaran publik di Indonesia tidak cukup 

berkualitas sehingga Indonesia tidak memiliki best mark lembaga penyiaran publik seperti di 

negara-negara lain. Yanuar mengatakan : 

“Kita tidak punya best mark karena kita tidak punya LPP yang cukup bermutu, sehingga 
agenda revitalisasi lembaga penyiaran publik itu menjadi penting.” (Wawancara, 4 Desember 
2013) 
Persoalan mengenai media konvensional saat ini cukup banyak, mulai dari konten, kepemilikan, 

best mark LPP, otoritas independen. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Yanuar : 

“Intinya itulah persoalan kita dalam media konvensional, pertama keragaman konten dan 
kepemilikan. Kedua, soal bestmark konten dengan Lembaga Penyiaran Publik; TVRI dan RRI. 
Ketiga, otoritas atau apa yang berkaitan Independent Authority Body ini, seperti KPI dan 
Dewan Pers, bagaimana kita menempatkan mereka.” (Wawancara, 4 Desember 2013) 

 

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah memiliki peluang dan tantangan membahas pembuatan 

undang-undang penyiaran baru yang lebih memihak masyarakat dan tidak hanya 

menguntungkan pemerintah sendiri ataupun pemilik media semata. Konglomerasi media tiap 

tahun pastinya akan semakin luas, sehingga pemerintah perlu menderegulasi undang-undang 

penyiaran demi kepentingan publik. Pemerintah juga memiliki tantangan untuk menjadikan 

media penyiaran publik dalam hal ini TVRI dan RRI sebagai media utama dari media-media 

swasta lainnya yang mampu merajai media penyiaran di Indonesia. TVRI dan RRI yang 

merupakan media asuhan pemerintah tidak bisa menandingi TV swasta maupun Radio Swasta.  

Peremajaan Siaran Pemerintah harus mendapat sokongan modal dari pemerintah, ataupun 

perombakan manajemen/perubahan status menjadi BUMN agar bisa bersaing dan mencari laba 

guna bersaing dengan TV/Radio swasta yang memperoleh dari iklan. Disamping itu, RRI 

dituntut untuk membangun side belt information untuk mengimbangi kekuatan informasi asing. 

Hegemoni media-media swasta menjadikan tantangan bagi pemerintah dalam mengembangkan 

media nasional di Indonesia. Dari Kemenenkopolhukam mengatakan : 

“Kondisi RRI sangat miris sekali karena RRI dipaksa untuk membangun side belt 
informationtetapi tidak diberi dana dan SDM. Jadi, RRI ini modal kita tuk mengimbangi 
kekuatan informasi asing.” (Diskusi Terarah, 17 Juli 2013) 
 
 

B.  Media Komunitas 

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengembangan Kemitraan Media, media komunitas ialah media cetak dan/atau 

elektronik yang didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat dan wilayah 

tertentu. Media komunitas baik cetak maupun elektronik memiliki segmentasi yang terbatas 

hanya pada masyarakat setempat atau lokal. Salah satunya, adanya radio komunitas yang 
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berkembang pesat seiring dengan iklim keterbukaan yang lebih luas di era reformasi ini. Media 

komunitas tumbuh dan berkembang dengan pesat serta disambut baik oleh kalangan pemerhati, 

peneliti, penggerak hak-hak asasi manusia, gerakan pro-demokrasi, dan kalangan pemerintah 

yang pro pada pemberdayaan masyarakat dari level yang paling bawah. 

 

 Kondisi Saat Ini 

Saat ini, media komunitas bersaing dengan pemilik perusahaan media yang 

memusatkan perhatian pada internet dan jejaring sosial. Kesenjangan akses informasi dan 

penyebarannya antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan masih jelas terlihat. Masyarakat 

kalangan bawah memiliki peluang yang kecil dalam mendapatkan informasi. Maka dari itu, 

pemerintah mengambil kebijakan dalam penguatan media komunitas dan peningkatan kapasitas 

media komunitas dalam penyebaran informasi publik di seluruh daerah, terutama pada 

masyarakat kalangan bawah dan masyarakat di daerah rawan konflik. Di samping itu, 

masyarakat tidak mudah mendapatkan izin pemerintah untuk membangun lembaga penyiaran 

komunitas, disebabkan oleh frekuensi media komunitas yang kurang jelas dan berebutnya 

frekuensi dengan lembaga penyiaran swasta yang lebih meluas. 

Media seharusnya dapat memperkuat civil society, terutama di daerah. Banyak media 

komunitas yang hidup karena belas kasihan dari pemerintah daerah, sehingga mereka kurang 

kritis terhadap pemerintah daerah. Tidak seharusnya pemerintah daerah membuat media 

komunitas (lokal) menjadi tidak independen. Langkah konkrit dalam membangun media 

komunitas yaitu dengan meniru dan memodifikasi regulasi seperti di Scandinavia. Dengan 

demikian, masyarakat dapat memperoleh konten media yang baik, seimbang dan beragam. 

Bambang mengatakan : 

“Kebanyakan mereka hidup secara ekonomi karena belas kasihan pemda. Akibatnya mereka 
kurang kritis terhadap Pemda. Menurut saya ini berbahaya, karena siapa yang mengawasi 
pemda? Seolah-olah Badan Intelejen Negara kita dibeli oleh australia… Di Scandinavia, 1 kota 
ada 2 media yang disubsidi. Akibatnya media bersaing, dan masyarakat mendapatkan 
informasi yang baik dan beragam. Jika begitu, media difungsikan sebagai pengontrol.” 
(Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Media komunitas dapat menjadi media pemersatu berbagai kelompok masyarakat yang 

sering bentrok dan rawan konflik. Salah satu contohnya, Radio Abilawa FM yang terletak di 

perbatasan 3 kabupaten, yaitu Subang, Purwakarta, dan Karawang dapat berperan sebagai 

peredam konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang terjadi diantara 

kelompok-kelompok masyarakat. Cara yang dilakukan oleh pengelola radio yaitu dengan 

menyelenggarakan acara diskusi yang melibatkan pemuda, masyarakat, dan tokoh desa. 

Pertemuan dilakukan secara langsung dan tatap muka di sebuah studio, dan pihak-pihak yang 

terlibat saling mengirimkan pesan dan lagu melalui Radio Abilawa. Di India, sebagian besar 

radio komunitas dibangun di daerah pertanian. Radio ini difasilitasi oleh pemerintah dengan 
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internet. Perkembangan teknologi komunikasi ternyata mampu menjadikan radio komunitas 

sebagai media diseminasi yang kaya akan informasi terkini. 

 Tantangan 5 Tahun ke Depan 

Berkembangnya media baru dengan pesat dari tahun ke tahun menjadI tantangan 

pemerintah untuk menguatkan peran media komunitas dan meningkatkan kapasitas media 

komunitas dalam penyebaran informasi, karena media komunitas bersaing dengan pemilik 

perusahaan media yang memusatkan perhatian pada internet dan jejaring sosial. Khusus bagi 

masyarakat yang berada di daerah terdepan/terluar, tertinggal, serta daerah konflik dan pasca 

konflik vertikal dan horisontal membutuhkan media komunitas untuk mendapatkan berbagai 

informasi dengan mudah. Tantangan sekaligus peluang lima tahun ke depan, pemerintah dapat 

menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam membuat kebijakan dan melakukan 

penguatan dan peningkatan kapasitas media komunitas. Disamping itu, perlu koordinasi dan 

sinergitas lebih kuat instansi pemerintah (Kominfo) untuk mengelola media komunitas dengan 

upaya memperluas pengertian media komunitas sehingga tak hanya sebatas radio komunitas. 

Meskipun terus berkembang, media komunitas juga menghadapi tantangan dalam 

bersaing dengan media-media mainstream yang berbasis keuntungan. Keterbatasan kanal juga 

membuat radio komunitas sulit berkembang, padahal radio komunitas memainkan peran yang 

penting dalam dinamika komunitas akar rumput. Ditambah lagi, persaingan frekuensi dengan 

penyiaran asing di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun media 

komunitas di daerah-daerah perbatasan Indonesia (Nugroho, dkk : 2012). Dalam kaitannya 

dengan digitalisasi, meski warga negara memiliki pilihan-pilihan kanal yang lebih luas, media 

komunitas membutuhkan infrastruktur yang khusus untuk mengakses pilihan-pilihan kanal ini, 

dan penyediaan infrastruktur tersebut yang saat ini belum tampak jelas. Jadi, media komunitas 

nampaknya tertinggal dalam segala hiruk pikuk digitalisasi dan konvergensi (Nugroho, dkk : 

2012). 

C.  Media Cetak 

Media cetak merupakan wadah atau saluran penyampaian informasi yang bersifat 

tertulis, baik dengan munggunakan bahan dasar kertas ataupun kain, seperti koran, majalah, 

tabloid, buku, dan lain sebagainya. Dengan dikeluarkannya pembagian media cetak dan 

pengklasifikasiannya oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, jenis media cetak yang ada di 

Indonesia dibagi menjadi delapan jenis antara lain : surat kabar harian, surat kabar mingguan, 

majalah mingguan, majalah tengah bulanan, majalah bulanan, majalah dwibulanan, majalah 

tribulanan, dan buletin. 

 Kondisi Saat Ini 

Konglomerasi media saat ini dipegang oleh 12 orang dengan grup industrinya masing-

masing yang menguasai banyak media. Di era reformasi ini, Indonesia memang menjadi salah 

satu negara yang paling bebas persnya. Hasil penelitian serikat perusahaan pers di 9 kota besar 
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di Indonesia menunjukkan bahwa pembaca koran saat ini menurun hingga 15 persen. Pada 2006 

pembaca koran mencapai 25 persen kemudian turun menjadi hanya 15 persen. Begitu juga 

dengan majalah dari sebelumnya 25 persen anjlok menjadi 8 persen, dan tabloid turun menjadi 

9 persen dari 17,2 persen. Pada akhirnya, pergerakan industri media cetak akan mengalami 

penurunan dan media online naik. Bambang Harimurti mengatakan : 

“Saat ini saya melihat sebuah kondisi yang nantinya pergerakan industri media cetak akan 
melambat dan pada saat yang sama, media online naik.” (Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Dalam kasus ini, kemungkinan koran seperti Kompas akan mengalami penurunan oplah 

selama 7 tahun. Berbeda dengan Jawa Pos yang menghasilkan banyak koran baru di daerah-

daerah, provinsi, dan kabupaten. Bambang, seorang praktisi media, mengatakan : 

“Memang betul, bahwa media cetak mungkin akan mengalami penurunan dari segi oplahnya. 
Tapi, oplah cetak masih tumbuh. Dalam kasus ini, mungkin kompas dalam 7 tahun akan 
mengalami oplah yang semakin turun. Tapi jangan lupa, bahwa Jawa Pos, menghasilkan 150 
koran baru. Karena banyak daerah-daerah, provinsi dan kabupaten yang dulu tidak ada koran 
sekarang malah ada koran dan majalah, seperti di marauke dan nabire.” (Sarasehan, 02 
Desember 2013) 
Namun, media cetak (Koran) akhir-akhir ini lebih berorientasi pada profit termasuk Kompas. 

Budi menambahkan : 

“Di Kompas pun tetap begitu, ikut pada keinginan owner. Koran-koran baru memang lebih 
berorientasi kepada profit. Di daerah, mereka mempunyai bisnis media lokal.” (Sarasehan, 02 
Desember 2013) 

Tahun 2012 perusahaan penerbitan surat kabar harian memiliki prosentase lebih banyak 

dari yang lainnya, yaitu sebesar 82,35%, sedangkan perusahaan surat kabar bulanan lebih 

sedikit, yaitu sebesar 1,96%. Disamping itu, perusahaan penerbitan tabloid mingguan yang ada 

di Indonesia lebih banyak sebesar 64,71% dibanding perusahaan penerbit tabloid harian yang 

tak ada sama sekali. Kemudian, prosentase perusahaan penerbit jurnal dan majalah yang paling 

besar berada pada perusahaan jurnal dan majalah bulanan sebesar 63,64%. Secara umum, 

perusahaan penerbit surat kabar harian yang paling unggul dalam perusahaan media cetak. 
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Grafik 4.5 Prosentase Perusahaan Penerbitan Berkala  

Menurut Jenis Penerbitan dan Periode Terbit  

 

                  Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 
 
 
 

Tabel 4.2 Persentase Perusahaan Penerbitan Berkala  

Menurut Jenis Penerbitan dan Peredaran  

Jenis Penerbitan 
Wilayah Peredaran 

Jumlah 
Regional Nasional Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Surat Kabar 49,35 12,99 1,30 63,64 

Tabloid 15,59 6,49 - 22,08 

Jurnal dan Majalah 6,49 6,49 1,30 14,28 

Total 71,43 25,97 2,60 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

 

Surat kabar yang beredar di wilayah regional lebih banyak dibanding wilayah lain 

dengan prosentase sebesar 49,35%. Tabloid yang beredar di wilayah regional juga lebih banyak 

dengan prosentase sebesar 15,59%, sedangkan jurnal dan majalah yang beredar di wilayah 

regional dan nasional memiliki prosentase yang sama yaitu sebesar 6,49%. Secara umum, 

media cetak yang paling banyak beredar ialah surat kabar sebesar 63,64% dan wilayah regional 

menjadi wilayah edaran yang paling banyak untuk media cetak (surat kabar, tabloid, jurnal dan 

majalah). Wilayah internasional memiliki prosentase yang kecil dalam peredaran media cetak. 
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Grafik 4.6 Persentase Perusahaan Penerbitan Berkala  

Menurut Jenis Penerbitan dan Sasaran Segmentasi Pembaca  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

Perusahaan penerbitan berkala memiliki sasaran segmentasi pembaca yang beragam, 

meliputi pria, wanita, remaja, anak-anak, keluarga, komunitas, dan profesional. Sasaran utama 

dari perusahaan surat kabar ialah kalangan profesional sebesar 83,97%. Tabloid sasaran 

utamanya adalah kalangan pria sebesar 70,59%, sedangkan sasaran utama jurnal dan majalah 

kalangan pria juga, yaitu sebesar 63,64%. Tidak banyak surat kabar yang menargetkan 

sasarannya terhadap anak-anak. 

 

 Tantangan dan Peluang dalam 5 Tahun ke Depan 

Di era globalisasi saat ini, berbagai media cetak di tanah air dituntut untuk melakukan 

tranformasi digital agar mampu membuat pelanggannya setia dan menarik pelanggan lain 

sebanyak-banyaknya. Tanpa melakukan digitalisasi isi medianya, pasti akan banyak media 

cetak konvensional di tanah air yang ditinggal para pembacanya, ditambah lagi, tantangan 

media cetak yaitu menjadi media berjangkau global, yang mana media cetak memiliki peluang 

dengan cara melakukan konvergensi media antara media cetak dengan media online. 

Digitalisasi dan konvergensi media telah memaksa dan menekan industri media untuk 

menciptakan bisnis multiplatform yang akan melampaui media konvensional. Adanya 

konvergensi media juga memaksa industri untuk mempersiapkan infrastrukturnya yang 

memainkan peran penting. Hal ini menjadi tantangan media cetak untuk membangun industri 

yang sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, dampak terhadap warga negara dan 

hak warga negara dalam bermedia juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan industri 

(Nugroho, 2012). 
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D. Media Tradisional 

Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, media 

tradisional ialah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan 

kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Media tradisional disebut 

juga sebagai media rakyat (kesenian rakyat). Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) 

mendefinisikan media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang 

dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan 

oleh dan/atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, 

mengajar, dan mendidik. Nurudin (2004) menyatakan bahwa media tradisional tidak bisa 

dipisahkan dari seni tradisional, yaitu suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat 

dengan memakai media tradisional (folklor). Ada beragam bentuk folklor, seperti cerita prosa 

rakyat (mite, legenda, dongeng), ungkapan rakyat (peribahasa, pameo, pepatah), puisi rakyat, 

nyanyian rakyat, tearter rakyat, alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug, dll) dan 

sebagainya. 

William Boscon (dalam Nurudin, 2004) mengemukakan fungsi-fungsi pokok folklor 

sebagai media tradisional, yaitu sebagai sistem proyeksi, penguat adat, alat pendidik, dan alat 

paksaan dan pengendalian sosial. Ranganath (1976) mengatakan bahwa media tradisional akrab 

dengan massa (khalayak), kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan biayanya murah. 

Media ini secara komparatif murah, tidak perlu diimpor karena milik komunitas. Kredibilitas 

media ini lebih besar karena media ini mampu mempertunjukkan kebolehan masyarakat 

setempat dan membawa pesan-pesan lokal. Media rakyat ini bersifat egaliter, sehingga dapat 

menyalurkan pesan-pesan kerakyatan dengan lebih baik daripada surat kabar yang bersifat elit, 

film, radio, dan televisi yang ada sekarang ini. Secara umum, masyarakat dapat mengambil 

manfaat dari kegiatan pertunjukan rakyat dari tahap tahu dan paham terhadap pesan informasi 

hingga dengan berpartisipasi aktif karena dilandasi keuntungan ekonomi. 

 Kondisi Saat Ini 

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2009, jumlah media 

tradisional sebanyak 1.551  yang menyebar di seluruh Indonesia. Jumlah media tradisional yang 

paling banyak terdapat di provinsi Banten (sebanyak 433) dan yang paling sedikit di Bengkulu 

dengan jumlah 1 media tradisional.  

Tabel 4.3 Sebaran Media Tradisional di Indonesia Tahun 2009 

NO PROPINSI 
JUMLAH 
MEDTRA 

1 NANGROE ACEH DARUSSALAM n.a 

2 SUMATERA UTARA n.a 

3 RIAU 5 
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NO PROPINSI 
JUMLAH 
MEDTRA 

4 KEPULAUAN RIAU 111 

5 JAMBI 21 

6 SUMATERA BARAT 100 

7 SUMATERA SELATAN 34 

8 LAMPUNG n.a 

9 BENGKULU 1 

10 BANGKA BELITUNG 63 

11 BANTEN 433 

12 JAWA BARAT 13 

13 DKI JAKARTA n.a 

14 JAWA TENGAH 311 

15 D.I YOGYAKARTA 59 

16 JAWA TIMUR 151 

17 BALI 73 

18 NUSA TENGGARA BARAT n.a 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 11 

20 KALIMANTAN BARAT n.a 

21 KALIMANTAN TENGAH 50 

22 KALIMANTAN SELATAN 2 

23 KALIMANTAN TIMUR n.a 

24 SULAWESI UTARA n.a 

25 GORONTALO n.a 

26 SULAWESI BARAT n.a 

27 SULAWESI SELATAN n.a 

28 SULAWESI TENGAH 15 

29 SULAWESI TENGGARA 38 

30 MALUKU 60 

31 MALUKU UTARA n.a 

32 PAPUA n.a 

33 PAPUA BARAT n.a 

JUMLAH 1.551 

Di Indonesia, kondisi media tradisional saat ini telah mengalami perubahan. Sebagai 

contoh, beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

masih biasa mengadakan pertunjukkan keliling desa, namun penontonnya berkurang setelah 

televisi masuk desa. Pertunjukkan rakyat dengan menggunakan bahasa daerah mulai 

ditinggalkan setelah banyak warga yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Ditambah lagi, para 

seniman semakin berkurang karena kurangnya minat dari generasi muda untuk melibatkan diri 

dalam mengembangkan pertunjukan rakyat/media tradisional. Namun demikian pemerintah 
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harus tetap memanfaatkan media tradisional dengan pertunjukan rakyat-nya untuk pemerataan 

penyebaran informasi bagi masyarakat yang belum/tidak terjangkau media lainnya.  

Pada tahun 2012, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan media 

tradisional (pertunjukan rakyat/petunra) sebagai sarana diseminasi informasi isu-isu strategis 

melalui berbagai media dengan tema-tema utama antara lain : 

1. Keterbukaan Informasi Publik 

2. Nation Character Building 

3. Anti Korupsi 

4. Penanggulangan HIV/AIDS 

5. Penyalahgunaan Penggunaan Narkoba 

6. Human Trafficking 

7. Pekan Produk kreatif Indonesia 

8. Blue Economy 

9. Disaster Risk Reduction 

10. Climate Change 

11. Pembatasan Bahan Bakar Minyak 

12. ASEAN Community, Flu Burung, dan 

13. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 

Pagelaran pertunra ini melibatkan media tradisional lokal sebagai sarana menyebarkan 

informasi publik yang perlu diketahui oleh warga/penduduk di kawasan perbatasan. Selain itu, 

selama 2012 kegiatan sarasehan, apresiasi, dan pagelaran pertunjukan rakyat telah dilaksanakan 

sebanyak 22 pagelaran yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut daftar provinsi 

dan kota tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut : 

Tabel 4.4 Lokasi Pertunjukan Rakyat 2012 

NO PROVINSI KOTA 

1  SUMATERA UTARA Simalungun  

2  SUMATERA UTARA Serdang Bedagai  

3  SUMATERA BARAT Agam  

4  SUMATERA BARAT Simelue  

5  BENGKULU Bengkulu  

6  BANGKA BELITUNG Bangka Belitung  

7  JAWA BARAT Garut  

8  JAWA BARAT Cirebon  

9  JAWA TENGAH Cilacap  

10 JAWA TENGAH Pemalang  
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NO PROVINSI KOTA 

11 JAWA TENGAH Solo  

12 JAWA TIMUR Surabaya  

13 JAWA TIMUR Pasuruan  

14 JAWA TIMUR Malang  

15 BALI Bali  

16 NUSA TENGGARA BARAT Mataram  

17 KALIMANTAN BARAT Singkawang  

18 KALIMANTAN TIMUR Kutei Kartanegara  

19 SULAWESI UTARA Manado  

20 SULAWESI UTARA Manado  

21 SULAWESI SELATAN Toraja  

22 PAPUA BARAT Manokwari  

 TOTAL 22 

 

Pelaksanaan kegiatan pagelaran pertunjukan rakyat perlu ditingkatkan standar dan 

acuannya agar berjalan dengan baik. Yang perlu ditekankan dalam acuan/SOP antara lain 

kapasitas narasumber, ketepatan kehadiran narasumber, kemudahan akses lokasi, kejelasan 

pesan, kompetensi media tradisional/pertunjukan rakyat, dan sasaran/khalayak pagelaran, serta 

manfaat kegiatan. 

 Tantangan dan Peluang dalam 5 Tahun ke Depan 

Budaya asing yang semakin populer di kalangan masyarakat terutama remaja menjadi 

tantangan pemerintah dalam meningkatkan peran dan kapasitas media tradisional dalam 

penyebaran informasi. Dalam pemanfaatan media pertunjukan rakyat untuk penyebaran atau 

penyerapan informasi publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengedepankan ragam 

pagelaran seni dengan mengangkat potensi budaya daerah di Indonesia. Selain sarana 

diseminasi informasi, media pertunjukan rakyat juga sebagai sarana hiburan yang lahir di 

tengah masyarakat, didukung, dan diapresiasikan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, media 

tradisional sifatnya sederhana dalam menyisipkan pesan dan cara penyampaiannya spontan 

serta komunikatif dengan penontonnya. Kekuatan media tradisional sebagai media diseminasi 

informasi atau penyerap aspirasi sangat tergantung pada kemampuan memodifikasi, 

mengoptimalkan, dan memadukan unsur musik, verbal/dialog, dan gerak di dalam sebuah 

pagelaran. Seperti sandiwara, teater, pertunjukan wayang, campur sari, lawak, lenong, dan lain 

sebagainya. Namun begitu, hal mendasar yang perlu diantisipasi adalah media jenis ini 

memakan biaya yang relatif mahal bahkan efek yang ditimbulkan cenderung mengedepankan 

hiburan dan kreatifitas seni-budaya.  
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Tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan media tradisional adalah dalam 

menempatkannya di antara konstelasi proses mediasi masyarakat. Keberadaan setiap media 

tradisional tidak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat/komunitas budaya 

pendukungnya. Fungsi setiap media tradisional adalah dalam pewarisan nilai dan memelihara 

solidaritas sosial bagi masyarakatnya, yang diwujudkan dalam bentuk magis-religius dan 

permainan-hiburan. Nilai tertinggi dari budaya tradisional yang diproduksi melalui media sosial 

adalah mitos, diwujudkan dalam berbagai format seperti seni suara; tari; drama; atau kombinasi 

suara, tari dan drama, serta bersifat naratif (dongeng, pantun, dan sebagainya). Ciri dari setiap 

media tradisional adalah partisipasi warga, melalui keterlibatan fisik atau psikis. Media 

tradisional tidak hanya sebagai obyek hiburan (spectacle) dalam fungsi pragmatis untuk 

kepentingan sesaat, tetapi dimaksudkan untuk memelihara keberadaan dan identitas suatu 

masyarakat (Ashadi, 2006). Budaya tradisional pada hakikatnya berfungsi dalam memelihara 

solidaritas suatu masyarakat budaya, karenanya bersifat eksklusif. Setiap masyarakat budaya 

memiliki mitos yang khas yang menjadiperekat kelompok/komunitas. 

Perlunya mengangkat suatu budaya tradisional sekaligus dengan media yang 

mengampunya adalah untuk fungsi konservasi. Sementara untuk mengusung suatu media 

tradisional dalam konteks lintas budaya, secara praktis hanya dapat dilakukan jika secara 

substansial budaya dan media dimaksud sudah mengalami transformasi sebagai spectacle. 

Dalam formatnya yang asli, media tradisional hanya relevan secara eksklusif bagi masyarakat 

budaya pendukungnya. Begitu pula pemanfaatan media tradisional sebagai wahana bagi isu-isu 

kontemporer bagi suatu masyarakat budaya pendukungnya, akan relevan manakala media 

tersebut sudah tidak lagi sebagai sumber mitos. Disamping itu, perlu adanya pembinaan 

terhadap kelompok-kelompok pertunjukan rakyat yang dilakukan lebih baik lagi oleh 

pemerintah. 

 

4.1.2. Media Baru (Media Digital) 

Media baru ialah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer 

dan internet, seperti blog, website, media sosial, dan lain sebagainya dengan menggunakan 

komputer sebagai medianya. Menurut McQuail (1995), media baru adalah tempat dimana 

seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi; distribusi pesan lewat satelit meningkatkan 

penggunaan jaringan kabel dan computer serta keterlibatan audiens dalam proses komunikasi 

yang semakin meningkat. 

 Kondisi Saat Ini 

Media baru telah berkembang dengan cepat di era globalisasi saat ini. Media baru 

merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi informasi, seperti dalam bentuk 

Internet ataupun World Wide Web (WWW). Adanya konvergensi media antara media cetak 

dengan komputer dan jaringan internet menjadi salah satu alasan munculnya media baru. Selain 
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itu, media baru ini juga didukung dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih 

aktif dalam mengakses informasi dan lebih interaktif dalam berkomunikasi dengan yang lain. 

Di Indonesia, media baru muncul pada awal abad ke-20. Hingga sekarang, media baru menjadi 

sebuah wadah yang paling populer oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses berbagai 

informasi, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dengan adanya internet, manusia dapat 

menambah interaksi dengan siapa saja melalui jejaring sosial. Adapun dampak positif dari 

media baru yaitu dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan lebih cepat dan hasil yang 

bagus. Dalam dunia pendidikan, internet sangat diandalkan sebagai gudangnya ilmu, yang mana 

dengan mencari kata kunci di mesin pencari maka akan muncul informasi atau ilmu 

pengetahuan yang dicari dan diinginkan. Sedangkan dampak negatif dari internet ialah 

kebiasaan yang banyak berubah dan pergesaran budaya seperti gaya hidup dalam berbelanja 

yang berakibat pada munculnya budaya konsumerisme. Yang lebih mengkhawatirkan yaitu 

berkurangnya budaya interaksi antar sesama secara tatap muka 

Grafik 4.7 Pengguna Internet Dunia 

 

Berdasarkan Buku Putih Kemkominfo 2012, grafik di atas menunjukkan bahwa 

pengguna internet dunia tahun 2012 telah mencapai 2,4 milyar. Indonesia menduduki peringkat 

ke-4 di Asia dengan pengguna internet sebanyak 55 juta penduduk (22,4%). Dengan demikian, 

Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam memasarkan perangkat teknologi komunikasi 

dan informasi. Dampak negatif dari pernyataan grafik di atas adalah Free Information Flow 

mengakibatkan Indonesia sangat mudah menghadapi kebanjiran informasi dari luar yang belum 

tentu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Akhir-akhir ini mulai marak munculnya jejaring sosial. Hampir seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia memiliki akun jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan 

lain sebagainya. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pengguna media online dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga 63 juta orang pada 

tahun 2012. Untuk ke depannya dapat diprediksikan pengguna media online di Indonesia dapat 

mencapai 139 juta orang di tahun 2015.Lalu, menurut hasil penelitian serikat perusahaan pers di 
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9 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa pada 2006 jumlah pengguna internet hanya 10,3 

persen, 2007 menjadi 12,1 persen, 2008 14,6 persen dan 2010 sudah hampir 20 persen. Meski 

pendapatan media online masih sedikit, namun pertumbuhannya sudah dapat mencecah double 

digit di Indonesia. Bambang, CEO Tempo, mengatakan: 

“Sekarang saya melihat pendapatan media online hanya 5-10% dari media cetak. Tapi 
pertumbuhannya sudah mencecah double digit mungkin 70-100%.” (Sarasehan, 02 Desember 
2013) 

Media online telah menambahkan signifikansi terhadap kebebasan media, kebebasan 

berkespresi dan pluralisme. Indonesia telah memberikan banyak contoh inspiratif dari 

penggunaan internet. Peristiwa Gunung Merapi, ketika warga biasa di Jogjakarta menggunakan 

media sosial untuk memobilisasi bantuan dan Kampanye Koin Untuk Prita adalah contoh paling 

awal di dunia mobilisasi politik yang efektif melalui media social. Namun demikian, ada 

hambatan yang dihadapi media sosial yaitu aspek tingkah laku online yang sangat 

mengecewakan. Partisipasi memang tinggi, tapi sangat jarang mencapai kualitas diliberasi yang 

demokratis apalagi jika berharap kualitas konten perdebatan pada tahap tinggi mampu 

dihasilkan dari forum diskusi seperti ini. Kebanyakan debat online sangat cepat menyimpang 

menjadi, irelevansi, dan paling buruknya, mengolok-olok dengan menyebut panggilan yang 

jelek.  

Pada hakikatnya, manusia sangat lihai dalam menyesuaikan diri ke dalam konteks 

sosial. Mereka dapat mengobservasi aturan-aturan etika walaupun aturan-aturan ini tidak 

tertulis dan tidak ada upaya-upaya penegakkan yang terlihat. Pertanyaan yang timbul : mengapa 

hal ini justru tidak terjadi dalam forum online? Penjelasan yang paling sering muncul adalah 

kerahasiaan identitas (unonimous) menyebabkan hilangnya tanggung jawab. Akan tetapi 

kerahasiaan identitas masih tetap diperlukan di beberapa negara yang perbedaan pandangannya 

dengan pihak berkuasa adalah hal tabu. Selain aspek internal manusia sebagai individu yang 

dinilai mampu menyesuaikan diri dalam konteks sosial, kekuatan sosial juga dinilai mampu 

membentuk tingkah laku masyarakat. Paternalisme di arena pertemuan ide ini masih sangat 

diperlukan. Selain itu, modifikasi terhadap alur administrasi mesti diciptakan sedemikian rupa 

agar user yang ingin terlibat dalam forum diskusi online ini belajar untuk bertanggungjawab 

dan mempertahankan norma-norma yang ada. Namun, apapun solusinya, kodrat dari sebuah 

bentuk operasi pasar gagasan tidak akan sama dengan pasar lainnya. Sistem ini tidak bekerja 

secara otomatis seperti beberapa hukum alam baik yang terjadi dalam media tradisional maupun 

media baru. Oleh sebab itu, etika pengendalian pasar ide dan gagasan ini tidak hanya 

memerlukan praktek tetapi juga komponen lainnya yaitu komitmen dan integritas. 

 Tantangan dan Peluang dalam 5 Tahun ke Depan 

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman 

yang relatif rendah terhadap media komunikasi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah 

Indonesia dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat cara 
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menggunakan media baru (internet) dengan sehat dan aman. Dengan didukung oleh teknologi 

komunikasi dan informasi yang canggih bisa menjadi peluang pemerintah dalam mendidik dan 

membina masyarakatnya melalui media baru, terutama bagi segmentasi utama seperti 

masyarakat berpendidikan rendah/berstatus sosial rendah/lainnya. Pemerataan informasi 

melalui media ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat melalui 

informasi. 

Pembangunan ICT Pura yang belum merata dapat berimplikasi terhadap akses maupun 

penyebaran informasi di Indonesia menjadi tidak merata, sehingga hak informasi masyarakat 

tidak dapat terpenuhi. Disamping itu, penetrasi internet di Indonesia terus berkembang, namun 

di tahun 2013 penggunaan dan pemanfaatannya cenderung pada situs-situs sosial semata, 

seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. Tantangan ke depannya ialah bagaimana 

pemanfaatan internet dapat lebih memaksimalkan kemakmuran masyarakat Indonesia yaitu 

memajukan pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan. 

Selain itu, regulasi harus disiapkan agar tidak hanya mampu menjawab persoalan teknik 

tetapi juga etika bermedia online. Caranya, regulasi memberikan wawasan bahwa platform 

pertukaran ide demi menciptakan jaringan informasi interaktif telah dibentuk. Selain itu, 

individu yang ingin terlibat dalam forum harus disiapkan untuk mempertanggungjawabkan 

keakuratan dan kesopanan dalam mengekspresikan fikiran mereka di dunia maya. Misalnya, 

mereka wajib mendaftarkan diri dengan data pribadi yang jelas, lengkap dan akurat. Individu 

yang anonim atau menggunakan identitas palsu tidak dibenarkan terlibat dalam forum-forum 

publik online. Jika dibiarkan maka dikhawatirakan pernyataan yang mucul mengandung unsur-

unsur yang mampu mengakibatkan perselisihan, sentimen SARA, dan lebih buruknya pendapat 

yang menyulut konflik ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

A. Media Sosial 

Di era informasi saat ini, media sosial menjadi sebuah media yang populer bagi 

kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial 

ialah seperangkat aplikasi yang berjalan dalam jaringan internet dan memiliki tujuan dasar 

ideologi serta penggunaan teknologi web 2.0 yang dapat berfungsi untuk saling tukar menukar 

konten. Media sosial sering disebut dengan situs jejaring sosial. Peran media sosial di era 

informasi saat ini sangat penting karena masyarakat dari berbagai kalangan pun dapat 

berpartisipasi di dalamnya. Bambangmengatakan: 

“Menurut saya, peran social media sangat penting karena civil society dapat berpartisipasi 
dalam forum” (Sarasehan, 02 Desember 2013) 
Ada banyak jejaring sosial yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, antara lain Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Path, Youtube, Instagram, Google+, Foursquare, dan lain sebagainya. 

 Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial itu mengenai menjadi manusia 

biasa yang saling membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 

berfikir, berdebat, menemukan teman baik atau pasangan, dan juga membangun sebuah 
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komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan penggunanya sebagai diri sendiri. 

Maka tak heran selain cepat mengaksesnya, media sosial dapat berkembang pesat dan menjadi 

populer di kalangan masyarakat Indonesia. 

 Kondisi Saat ini 

Di Indonesia, ada sekitar 63 juta pengguna internet pada tahun 2013. Pengguna internet 

tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat usia 15-35 tahun, terutama 

memanfaatkanuntuk tujuankegiatan sosial(musik, game, email, browsing,hiburan). Kemudian, 

penetrasi sosial media aktif di Indonesia berada di bawah rata-rata prosentase Asia, yaitu 

sebesar 19%. Pengguna internet Indonesia paling sering mengunjungi situs jejaring sosial 

Facebook. Terdapat 48 juta pengguna jejaring sosial Facebook yang aktif di Indonesia. 

Indonesia berada di urutan ke tiga teraktif sosial media se-Asia setelah India dan China. 

Adapun situs yang paling dikunjungi oleh masyarakat Indonesia yang pertama ialah 

Facebook (jejaring sosial). Kemudian disusul oleh google yang berada di peringkat kedua dan 

ketiga, blogspot di peringkat ke empat, dan youtube di peringkat ke lima. Pada kenyataannya 

dalam kondisi saat ini, media social tidak sebagus yang dibayangkan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Bapak Budi,   

“Kondisi sekarang pun, media social tidak sebagus yang kita bayangkan. Karena mereka tidak 
mempunyai kemampuan menulis seperti wartawan. Pernyataan mereka kadang kala 
menyulutkan atau menghina. Pada akhirnya, media mainstream masih tetap berpengaruh.” 
(Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Disamping itu, dari hasil penelitian agensi media sosial We Are Social Singapore pada 

akhir tahun 2011, Indonesia menempati peringkat kedua dunia pengguna Facebook dengan 

41,77 juta Facebookers. Hingga tanggal 15 April 2013, terjadi peningkatan pada pengguna 

facebook yang ada di Indonesia. Menurut data statistik yang tertulis pada website 

socialbakers.com, terdapat 48.191.160 pengguna akun facebook di Indonesia. Jika 

dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk menurut data BPS tahun 2010 yang berjumlah 

237.641.326 jiwa, maka prosentase pengguna Facebook Indonesia mencapai angka 20,28%. 

Menurut Snapshot of Indonesia Social Media Users – Saling Silang Report Febuari 2011, data 

per Januari 2011, terdapat 4.883.228 pengguna akun twitter. Jika dibandingkan dengan jumlah 

seluruh penduduk menurut data BPS tahun 2010 yang berjumlah 237.641.326 jiwa, maka 

prosentase pengguna Twitter Indonesia mencapai angka 2,05%. 

Indonesia menempati peringkat ketiga dunia pengguna Twitter dan Bahasa Indonesia 

juga menjadi bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di Twitter. Banyak kegiatan yang 

dilakukan oleh pengguna akun dalam situs jejaring sosial. Mengirim foto menjadi kegiatan yang 

paling banyak dilakukan oleh pengguna akun sosial media dengan prosentase sebesar 74%, 

kemudian bermain games sekitar 38% yang mana kalangan laki-laki yang mendominasi 

kegiatan ini. Selain itu, ada yang berhubungan dengan artis-artis, membuat komentar positif 

atau negatif, mengirimkan video, berhubungan dengan pemerintah, organisasi/produk, membuat 

iklan dan lain sebagainya. 
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Grafik 4.8 Peringkat Dunia Pengguna Facebook 

 

Tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ke empat dunia yang paling banyak 

masyarakatnya memiliki akun Facebook, sedangkan di tahun 2012 Indonesia berada pada 

peringkat 5 dunia dengan akun twitter yang terbanyak di dunia. Ditambah lagi, Jakarta menjadi 

kota dengan urutan pertama dunia yang paling banyak memposting twitter. Lalu, disusul 

Bandung berada di peringkat ke enam dunia. 

 

Grafik 4.9 Peringkat Dunia Pengguna Twitter 
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Grafik 4.10 Peringkat Kota Terbanyak Postingan Twitter Sedunia 

 

Tidak hanya masyarakat luas yang menggunakan media sosial dalam mengakses 

informasi, tapi dalam hal ini para jurnalis juga memanfaatkan media sosial, seperti Facebook 

dan Twitter untuk mencari sumber berita. Tak sedikit dari mereka yang memiliki akun 

Facebook maupun Twitter. 

 

 

 

Grafik 4.11 Pengguna Konten Media Sosial menurut Jenis Kelamin 2012 
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Berdasarkan survei Dewan Pers tentang penggunaan konten media sosial oleh jurnalis, 

terdapat 85% (133 orang) responden laki-laki yang lebih banyak menggunakan konten media 



65 
 

sosial daripada perempuan yang hanya 15% (24 orang). Berikut hasil penelitian Dewan Pers 

lainnya mengenai penggunaan konten media sosial oleh jurnalis :  
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Sebanyak 151 responden atau 96 persen mengaku memiliki akun Facebook, dan 67 

persen akun Twitter. Facebook juga masih menjadi pilihan teratas bagi responden untuk 

mencari sumber berita (58 persen), sedangkan Twitter di posisi kedua (46 persen). Menjawab 

pertanyaan seberapa sering responden memanfaatkan konten Facebook dan Twitter sebagai 

bahan berita, 54 persen responden menyatakan mereka memanfaatkan media sosial tersebut 

kurang dari dua kali sehari, artinya cukup selektif. Sekitar 20 persen menyatakan mereka 

memanfaatkan media sosial terutama Facebook dan Twitter dua sampai lima kali sehari sebagai 

bahan berita. Ada 22 persen responden yang menjawab bahwa mereka menggunakan 

Grafik 4.12 Penggunaan Konten Media Sosial oleh Jurnalis 

Grafik 4.13 Frekuensi Penggunaan Media Sosial 
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percakapan di kedua media sosial itu lebih dari lima kali sehari. Dalam diskusi terungkap 

bahwa responden lebih mempercayai Facebook karena sifat hubungan antar pengguna yang 

relatif tertutup, ada unsur kedekatan, dan Facebook memang lebih dulu popular ketimbang 

Twitter. 

Di samping itu, hasil survei mengenai pemanfaatan media sosial oleh jurnalis 

menyatakan bahwa paling banyak dari mereka memanfaatkan media social sebagai sarana 

memantau informasi dengan prosentase sebesar 76%, sedangkan 16% dari mereka 

menggunakan media social sebagai sarana verifikasi. Hal ini dikarenakan tak sedikit 

masyarakat yang menggunakan media social untuk mengakses berita/informasi. Sehingga para 

jurnalis biasa memantau informasi apa yang sedang popular di saat ini. 

 

Grafik 4.14 Manfaat Media Sosial oleh Jurnalis 2012 
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Kemudian, ada beberapa konten yang biasa disampaikan oleh para jurnalis. Terdapat 

41% dari mereka menyatakan bahwa mereka biasa menginformasikan mengenai kegiatan kerja 

yang dilakukan. Sedangkan hanya 11% jurnalis yang menggunakan akun media social sebagai 

sarana melakukan kritik social atas kebijakan public/komentar berita/peristiwa. Mereka tak 

biasa memberikan kritik pada suatu berita di media social, karena media social dimanfaatkan 

untuk public dan sifatnya terbuka, sehingga mereka lebih baik menghindari sesuatu hal yang 

dapat mengancam kegiatan jurnalis mereka akibat terkena hukuman UU ITE. Prof Bagir 

mengatakan : 

“Ancaman pidana yang berlebihan UU ITE menakutkan bagi pers. Profesi yang sangat 
berpotensi terkena adalah pers. Oleh karena itu, kita mengatakan jangan berlebihan dalam 
memberikan sanksi. Namun, masalah penerapan ini tergantung kepada hakim dan jaksa yang 
tidak hanya melihat kesalahan yang dilakukan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, 
fungsi-fungsi publik, dsb.” (Wawancara, 4 Desember 2013) 
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Grafik 4.15 Konten Media Sosial Para Jurnalis 

 

Media sosial barangkali merupakan salah satu temuan terhebat manusia namun ternyata 

sering belum diimbangi dengan perilaku yang sejalan. Ketercerabutan (disembeddedness) ini 

disebabkan antara lain oleh, pertama, kegagalan dalam memilah antara identitas fisik dan 

identitas digital. Krisis identitas yang dihadapi manusia modern adalah bagaimana 

menyeimbangkan antara identitas digital dan identitas fisik/riil. Ketika setiap orang memiliki 

email dan tergabung dalam jejaring sosial, maka seorang pribadi dengan satu identitas fisik bisa 

memiliki beragam identitas digital (splitpersonalities). 

Peradaban manusia di dunia fisik cenderung memelihara perdamaian dan membatasi 

aspek-aspek negatif yang muncul satu sama lain. Peradaban manusia di dunia maya, sebaliknya, 

cenderung memungkinkan adanya pelarian dan pembangkangan atas kendali-kendali yang 

lazim dijumpai dalam dunia fisik. Masyarakat dunia maya sangat mudah terhubung satu sama 

lain dengan cara-cara yang baru dan terkadang acak (random closeness). Implikasinya, menjadi 

sangat mudah bagi seseorang untuk membangun weakties melalui dunia maya, yang kemudian 

bisa ditingkatkan menjadi medium ties atau bahkan strongties di dunia nyata. Kedekatan yang 

semula bersifat acak (random closeness) bisa menjadi gerakan yang masif dan intim 

(intimatecloseness). Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh dua-tiga orang barangkali tak 

berpengaruh banyak, namun ketika ia menjalin banyak jejaring, gerakan tersebut bisa menjadi 

ancaman dan masalah yang tidak bisa diabaikan. Magnitude yang diciptakan dari media sosial 

bisa membuat over-reaction yang berlebihan dan tak lagi bisa dipandang sebelah mata. 

Faktor kedua yang menyebabkan problematika ini adalah kesulitan dalam 

menerjemahkan teknologi (translation problem). Makin banyak informasi memang akan 

membantu menyelesaikan banyak masalah. Namun tak semua informasi berguna. Sebagian 

justru hanya merupakan noise. Makin banyak informasi juga tak berarti makin tingginya 

transparansi.  

Faktor ketiga adalah ilusi akan kekuasaan (power) dan tanggung jawab (responsibility). 

Media sosial membuat semua orang mudah berjejaring tapi bukan berarti membebaskan diri 
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dari tanggung jawab. Kebebasan berpendapat (freedom of speech) melalui media sosial tidak 

serta merta memberi hak seseorang untuk mengancam, menjelek-jelekkan, atau 

mendiskreditkan seseorang di dunia maya maupun di dunia fisik. Sesorang dengan pengikut 

10.000 orang tidak serta merta punya kekuasaan lebih tinggi dan berhak untuk merendahkan 

orang lain yang hanya memiliki 100 atau 1.000 pengikut. 

Perlu dicermati juga bahwa berbeda dengan dunia fisik, dunia digital menyimpan 

memori dengan lebih akurat dan tahan lama. Ia tak memiliki tombol “delete” atau “format” dan 

hal Ini punya konsekuensi besar, Faktor-faktor tersebut di atas membawa dampak yang menarik 

untuk dicermati lebih jauh. 

 Tantangan Media Sosial 

Tantangan media social dari konteks individu, media sosial membuat seseorang lebih 

mudah berjejaring dan mencari peluang. Ketika paparan (exposure) bertautan dengan peluang 

(opportunity), maka pintu peluang (opportunity) terbuka lebar. Mereka juga cenderung 

oportunis, suka tantangan baru, dan menggantungkan hidup pada profesi-profesi yang lebih 

dinamis. Akses terhadap infrastruktur dan informasi yang mendukung dalam bermedia social 

juga merupakan tantangan yang perlu diperhatikan. Problematika ini tentu mengakibatkan bias 

kota dan desa semakin terbentang luas.  

Selain itu, ada juga tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah 

ancaman oversharing yang ekstrim. Pengguna media sosial cenderung membagi foto, artikel, 

video, atau tautan secara bertubi-tubi melalui Facebook, Twitter, Path, Youtube, dan 

sebagainya.Sedangkan tantangan dalam konteks masyarakat (society), media sosial juga 

membuat ekspektasi makin meningkat. Kasus-kasus seperti korupsi, tindak kriminal, 

malpraktik, kecelakaan, hingga melanggar jalur busway, bisa dieskalasi begitu cepat di media 

sosial dan berharap untuk bisa diselesaikan dalam waktu singkat—walaupun proses untuk 

menyelesaikan itu semua di dunia fisik butuh waktu yang tak sebentar. Oleh karena itu wajar 

bila media sosial membantu melahirkan oposisi-oposisi baru (cyberdissident) dan meningkatkan 

tekanan (pressure) terhadap pemerintah. 

Dari kacamata pemerintah, dinamika politik akan berubah drastis ketika semakin 

banyak orang masuk dunia maya. Rakyat akan menjadi kian tidak mentolerir miskalkulasi dan 

ruang bagi kesalahan sekecil apapun. Dalam peradaban tanpa internet, relatif lebih mudah 

mengendalikan massa melalui intervensi militer atau penyebaran isu (newsblackouts). Media 

sosial memang tidak akan menggantikan media konvensional, tetapi akan membuat segala 

sesuatunya lebih kompleks. Misalnya, kebijakan publik bagi aktivitas dunia maya tentu berbeda 

dengan kebijakan serupa di dunia fisik.  

Pada akhirnya, pemerintah dan publik harus beradaptasi. Tiga tahun lagi, pengguna 

media sosial di Indonesia bisa bertumbuh dua kali lipat. Optimis dan positif dan berfikir tentang 

akan masa depan menjadi fondasi utama dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Media 
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sosial bisa mempercepat proses pergerakan sosial di masyarakat, tetapi tetap butuh 

kepemimpinan yang kuat dan landasan institusional yang solid. Media sosial memang membuat 

seseorang lebih terhubung, tercerahkan, tapi kita masih kekurangan komoditas intelektual. 

Tantangan yang paling fundamental dari media social adalah pemahaman dasar terhadap 

filosofi karakteristikmedia socialsebagai media bermasyarakat. Media sosial adalah medium 

penghubung yang mengikat warga dengan informasi, aksi, dan transaksi. Untuk mengembalikan 

nilai hidup ruang publik ini, media sosial harus dilandasi prasangka baik (goodfaith) di antara 

sesama agar media ini mampu mewujudkan potensi dan memberdayakan (empower) setiap 

individu dalam jaringan komunitas bangsa. 

 

4.2. Open Government 

Open Government Indonesia (OGI) merupakan sebuah gerakan untuk membangun 

pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif, dan lebih inovatif. Gerakan ini didirikan 

pada tanggal 20 September 2011 dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia. OGI memiliki tiga 

pilar utama, yakni transparansi, partisipasi, dan inovasi. Adapun landasan hukum Open 

Government antara lain: 

‐ UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

‐ UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

‐ UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik 

‐ Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda 

‐ PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008 

‐ Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif 

OGI ialah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat 

ini memiliki anggota sebanyak 58 negara. Di tahun 2013 ini, Indonesia dan Inggris bersama-

sama menjadi co-chairmanship. Hal ini patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia mengingat 

perannya sebagai salah satu pendiri OGP bersama dengan 7 negara lainnya (Brazil, Amerika 

Serikat, Afrika Selatan, Filipina, Norwegia, Meksiko, Inggris). Dengan adanya OGI ini, 

pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, 

kesehatan, telekomunikasi, dan transportasi diharapakan dapat menjadi lebih baik dan 

akuntabilitas anggaran bisa menjadi lebih jelas pertanggungjawabannya. 

Anggota-anggota Tim Inti OGI terdiri dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat 

Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan 
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Informasi Regional (PATTIRO), Indonesian Center for Environment Law (ICEL), dan 

Transparency International Indonesia (TII). 

Di tahun 2012 tersusun 38 rencana aksi OGI yang merinci komitmen open government 

yang dilakukan oleh pemerintah. Ke-38 rencana aksi ini dikelompokkan dalam 3 trek yang 

disebut dengan Strategi 3 Trek. Masing-masing trek ini memiliki fokus dan dinamika tantangan 

yang berbeda-beda, namun setiap trek saling berkaitan dan melengkapi dengan lainnya. 38 

rencana aksi ini terdiri dari 12 rencana aksi bagian dari komitmen Indonesia dalam OGP dan 26 

rencana aksi tambahan OGI. 

 

Gambar 4.1 Strategi 3 Trek 

 

Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat aktivitas yang sedang berjalan 

(ongoing activities) yang mendorong pada keterbukaan. Rencana aksi dalam trek ini meliputi 

penguatan infrastruktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab pemintaan 

informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus di polisi. 

Trek 2 fokus pada pengembangan tiga portal yang memuat informasi penting yang 

langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, yakni Portal Satu Layanan 

(satulayanan.net) yang berisi lebih dari 100 informasi layanan publik, Portal Satu Pemerintah 

(satupemerintah.net) yang berisikan data-data anggaran dan kinerja pemerintah, dan Portal Satu 

Peta yang mengkonsolidasi data geografi dan geospasial Indonesia dalam satu platform yang 

terintegrasi. Melalui portal-portal tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi publik 

dengan cepat, mudah, dan lengkap. 

Trek 3 mencakup upaya mendorong keterbukaan yang merupakan prakarsa baru, baik 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun oleh instansi pemerintah lain. Beberapa contoh 
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program dalam trek ini yaitu pencanangan Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan penerapan open government. Selain 

itu, ada pula kompetisi OG yang memberikan apresiasi bagi Kementerian/Lembaga yang telah 

melakukan perbaikan dalam layanan publiknya. Kompetisi OGI ini telah diselenggarakan pada 

awal April 2012 dan berakhir pada 10 Agustus 2012. Ada lagi program LAPOR! yakni Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dan 

mengadukan layanan publik ataupun kualitas infrastruktur yang tidak memuaskan, baik melalui 

website www.lapor.ukp.go.id maupun sms ke 1708. Dan masih banyak lagi program-program 

inovatif lainnya. 

Dengan adanya kerja keras dari pemerintah selama 2012, banyak tawaran bantuan dari 

berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan OGI, antara lain : Organisasi 

Multilateral dan Donor (World Bank dan Ford Foundation), berbagai universitas (Paramadina, 

Bina Nusantara, Trisakti, Universitas Indonesia, ITB, Universitas Sumatera Utara, dan 

Universitas Hasanuddin), berbagai perusahaan (Boston Consulting Group dan IBM), serta 

individual. Bahkan pada tanggal 27 Agustus 2012, IBM telah berkomitmen untuk membantu 

dalam merancang portal Satu Layanan. Kemudian sejak tanggal 4 September 2012, BCG 

mendedikasikan 2 konsultasn terbaiknya untuk membantu OGI dalam menyusun rencana aksi. 

Selain itu, OGI ini juga mendapat dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

Meski demikian, representasi dan keterlibatan OMS dalam inisiatif ini masih dipertanyakan. 

Karena masalahnya mekanisme perwakilan OMS dan mekanisme keterlibatan di OGI masih 

belum diatur dengan jelas. Maka dari itu, OGI menyelenggarakan workshop yang bertajuk 

Penguatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi Open Government Indonesia pada 10-11 April 

2012. OMS diharapkan dapat berani untuk menolak jika aktivitas atau program OGI yang 

dikoordinir oleh UKP4 ini cenderung kontra produktif atau hanya untuk membuat pencitraan 

presiden di dunia internasional.  

Ada lagi strategi pemerintah dalam menghadapi Good Government yaitu meningkatkan 

keterbukaan informasi anggaran dengan cara memberikan akses informasi kinerja dan anggaran 

pemerintah kepada publik melalui media massa dan pengembangan portal khusus untuk 

keterbukaan informasi tersebut. 

Di tahun 2013, Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) mewakili Unit Kerja 

Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah menyelenggarakan 

Kontes Inovasi Solusi 2013 yang bertemakan “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!”. Kompetisi ini 

dipicu oleh tingginya partisipasi publik terutama generasi muda untuk terlibat dalam program 

Model Open Government Partnership (MOGP). Tujuan dari kompetisi ini yaitu untuk 

mendorong partisipasi informasi serta merangsang publik berpartisipasi lebih aktif 

menyumbangkan solusi bagi pemerintahan yang lebih baik. Menurut Kepala UKP4, Kuntoro 

Mangkusubroto, mengatakan bahwa pemerintah harus mendengarkan masyarakat, karena ide-
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ide dan masukan dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan. Nantinya, solusi-solusi 

inovatif yang disampaikan oleh masyarakat melalui kompetisi ini akan dijalankan oleh 

Kementerian/Lembaga negara terkait.  

 

4.2.1. PPID 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ialah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di 

Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID (Sekretariat Jenderal dan 

Menteri). Pembentukan PPID merupakan implementasi dari Undang – Undang No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Tugas PPID adalah memberikan layanan publik kepada yang memerlukan. Dalam 

kinerjanya, PPID harus melakukan klasifikasi informasi terhadap pelayanan publik.Hal ini 

dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada  masyarakat dengan lebih jelas. Contoh, 

informasi mana yang diberikan tanpa syarat, informasi mana yang diberikan dengan syarat, 

informasi mana yang rahasia, dan informasi mana yang diberikan secara serta merta. 

Tak hanya Kominfo, lembaga pemerintah lainnya pun mampu meningkatkan perannya 

sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan politik. Adapun upaya untuk meningkatkan 

peran tersebut, Kominfo melakukan pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi 

nasional melalui pelaksanaan advokasi pembentukan PPID di lingkungan 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

tabel IKU LAKIP kominfo 2012, tercatat sebesar 189% jumlah PPID sudah terealisasikan (199 

dari 105 lembaga pemerintahan/badan publik). Dengan begitu, masyarakat memiliki wadah 

untuk berpartisipasi dalam memperoleh informasi publik yang disediakan dan diumumkan. 

Semua lembaga pemerintah/badan publik wajib memiliki PPID. UU KIP menyatakan 

bahwa badan publik wajib memiliki PPID. Hingga tanggal 11 September 2013, total jumlah 

PPID yang telah terbentuk mencapai 224 dengan jumlah PPID keseluruhan sebanyak 693 buah 

di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, prosentase dari implementasi pembentukan PPID 

di Indonesia telah mencapai angka 32,32%. Semua lembaga kementerian telah memiliki PPID 

masing-masing. Namun, masih banyak lembaga negara lainnya yang belum membentuk PPID, 

seperti Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum bisa bersikap terbuka 

kepada publik. 
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Tabel 4.5 Implementasi UU KIP : Pembentukan PPID di Indonesia 

 

Di zaman informasi saat ini, masyarakat terus dilanda kebanjiran informasi. 

Kebanyakan dari mereka belum dapat mengakses informasi melalui media baru. Lalu, mereka 

juga tidak tahu tentang informasi yang mencerahkan dan menyesatkan. Seperti kata Heidi, 

Kepala Biro Perencanaan Kominfo : 

“Saat ini kita malah kebanjiran informasi. Publik tidak tahu tentang informasi yang 
mencerahkan dan menyesatkan.” (Diskusi Terarah, 17 Juli 2013) 
Sehingga perlu adanya akses informasi publik dari pemerintah (PPID) dalam proses 

mencerdaskan masyarakat melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Kedepannya, tantangan pemerintah adalah bagaimana mendorong terbentuk dan 

operasionalnya PPID di seluruh daerah dan BUMN, sehingga UU KIP dapat terealisasi sesuai 

dengan target. Di sisi lain, pembentukan PPID yang baru mencapai 32,32% menunjukkan akses 

yang masih terbatas terhadap data-data lembaga negara, sehingga menjadi ancaman bagi OMS 

dalam mengawasi kebijakan pemerintah.  

 

4.2.2. Strategi Komunikasi 

Pemerintah pastinya melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman tentang 

OGI. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan melalui Kompetisi OGI yang merupakan 

kompetisi antar-unit pelayanan publik yang diselenggarakan pada April – Agusutus 2012 dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut beberapa acara yang telah 

dilaksanakan: 

1) Workshop Kompetisi OG pada 30 Mei 2012 di Hotel Millenium Sirih 

2) Pada 14 Juni 2012, seluruh peserta OGI diundang unruk nonton bareng film Kita vs. 

Korupsi di Djakarta Theatre 

3) Peserta Kompetisi OGI melakukan kunjungan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 

Modal) pada 25 Juni 2012 

4) 20 besar peserta kompetisi OGI melakukan presentasi di hadapan Dewan Juri di Hotel Alila 

pada 18 Juli 2012 
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5) Acara penghargaan bagi 10 pemenang pada 10 Agustus 2012 yang diberikan oleh Wakil 

Presiden RI 

Lalu, adapula sosialisasi OG melalui Knowledge Forum, yaitu wadah sosialisasi dan 

diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. Knowledge Forum 

diselenggarakan 3 kali setahun. 

 Knowledge Forum: Percepatan Pelaksanaan UU KIP 

Knowledge Forum ini dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dalam rangka mendorong pembentukan PPID di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Acara 

ini mencakup kegiatan knowledge sharing dan juga merumuskan rencana aksi 2012 untuk 

masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pembentukan PPID dan infrastuktur 

pendukungnya. 

 Knowledge Forum: Hari Hak untuk Tahu 

Knowledge Forum ini dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu yang jatuh pada tanggal 28 September 2012. PPID 

dari seluruh K/L hadir dalam acara ini. Di dalam acara tersebut, terdapat sesi diskusi yang 

memberikan kesempatan pada PPID untuk saling belajar kepada satu sama lain. Kemudian para 

peserta melakukan kampanye dan membagikan brosur tentang pentingnya pemahaman hak 

untuk tahu  kepada masyarakat di jalan bundaran HI. 

 Knowledge Forum: Reformasi Penganggaran dalam kerangka OGI 

Acara ini diselenggarakan olek Seknas FITRA. Acara tersebut berupa diskusi tentang 

reformasi dan praktek penganggaran di Indonesia. 

OGI juga melakukan sosialisasi terhadap kalangan mahasiswa melalui program OGI Goes to 

Campus. Acara ini merupakan sesi sosialisasi ke kampus-kampus yang bertujuan untuk 

menyebarkan semangat open government ke kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Di 

tahun 2012 ini, OGI telah mengadakan 4 kali acara yaitu di Universitas Hasanuddin Makassar, 

Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Sumatera Utara Medan, dan Institut Teknologi 

Bandung. 

OGI juga menyediakan media komunikasi untuk masyarakat melalui berbagai akses 

saluran, termasuk media online, media elektronik, dan media offline. Media online OGI, seperti 

twitter @opengovindo dengan 2566 follower berfungsi untuk menyampaikan informasi OGI 

dan melaporkan langsung acara OGI. Lalu, website resmi OGI opengovindonesia.org yang 

berisikan berbagai informasi dan kegiatan OGI. Selain itu, terdapat video-video OGI yang 

berada di Youtube. 
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4.3. Lembaga Quasi Pemerintah 

4.3.1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan representasi publik dalam mengawasi dan 

mengontrol media penyiaran. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI memiliki kewenangan  

yang lebih besar dalam mengatur sistem penyiaran Indonesia. Akan tetapi, pemerintah 

menganggap kewenangan tersebut tidak bisa sepenuhnya dipegang oleh KPI, karena frekuensi 

sebagai ranah publik juga merupakan kewenangan negara. Sehingga dalam kewenangannya, 

KPI hanya mengawasi isi konten media penyiaran dan memberikan sanksi, sedangkan 

pemerintah berwenang dalam memberikan izin siaran. KPI memiliki aturan-aturan yang 

tersusun dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS ini 

berfungsi untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan dalam  menyelenggarakan penyairan dan mengawasi sistem penyiaran nasional 

Indonesia. Namun, prospek demokratisasi media penyiaran terutama televisi di Indonesia masih 

terlihat lemah. Hal ini dikarenakan hilangnya kewenangan KPI sebagai lembaga negara 

independen yang mengatur segala hal mengenai penyiaran hingga KPI menjadi lemah sebagai 

regulator progresif. KPI sendiri saat ini cenderung bersifat membantu pemerintah dalam 

mengatur industri penyiaran.  

Ranah pemberitaan media elektronik adalah ranah UU Pers dan UU Penyiaran. 

Sehingga secara bersamaan, Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS dapat menjadi rujukan untuk 

menilai kualitas pemberitaan di media televisi dan radio. KPI dan Dewan Pers berkoordinasi 

dalam menangani masalah pengaduan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau P3SPS. 

Dalam konteks koordinasi tersebut, KPI/KPID meminta pendapat Dewan Pers jika sedang 

menangani kasus dugaan pelanggaran etika pemberitaan media televisi atau radio. 

Persoalan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran kembali mengemuka setelah 

terjadi aksi korporasi berupa akuisisi P.T. Indonsiar Visual Mandiri oleh P.T. Elang Mahkota 

Teknologi Tbk yang sebelumnya telah memiliki stasiun SCTV. Tindakan korporasi akuisisi 

tersebut merupakan pelanggaran ganda peraturan perundang-undangan bidang penyiaran, yakni: 

1. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, yang mengatur bahwa “Pemusatan 

kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan 

hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di berberapa wilayah siaran, dibatasi.” 

2. Pelanggaran Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang mengatur bahwa “Izin penyelenggaraan 

penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.” 

 

Namun, tindakan akuisisi tersebut tetap berlangsung dan Pemerintah dalam hal ini tidak 

melakukan upaya apapun untuk menghalangi dan terdapat kecenderungan tidak memiliki 

persepsi hukum yang sama dengan KPI (Judhariksawan, 2013). Hal ini terjadi karena terdapat 

penafsiran hukum yang beredar bahwa pasal-pasal pembatasan kepemilikan tersebut hanya 
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berlaku bagi badan hukum lembaga penyiaran yang diberikan izin penyelenggaraan penyiaran, 

sehingga tindakan holding company yang bukan lembaga penyiaran adalah dibenarkan 

berdasarkan UU Perseroan Terbatas. 

Sekelompok lembaga swadaya masyarakat yang berhimpun dalam Koalisi Independen 

untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajukan gugatan konstitusional kepada Mahkamah 

Konstitusional berupa permohonan penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 

Penyiaran. KPI telah mengeluarkan pendapat hukum (legal opinion) terkait gugatan publik 

terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. 

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan juga akan berdampak pada penggiringan opini 

publik terhadap kepentingan dan berdampak pada penggiringan opini publik terhadap 

kepentingan dan tujuan pemilik lembaga penyiaran. KPI telah menemukan berbagai fakta 

hukum yang menggambarkan secara nyata penggunaan spektrum frekuensi sebagai ranah 

publik untuk kepentingan pemilik modal. Saat ini, KPI juga tengah berhadapan dengan 

permasalahan penafsiran lembaga penyiaran yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik 

praktis. 

Pada akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2012, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa 

pasal-pasal dimaksud memang benar bersifat umum namun telah diberikan penjelasan melalui 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). 

MK menyadari bahwa akuisisi atau jual beli saham tidak bisa dihindari dalam hukum 

perseroan terbatas. Seluruh aksi korporasi itu harus tetap dalam koridor pembatasan PP 

50/2005. MK berpendapat itu bukan karena persoalan multitafsir aturan dan masalah 

konstitusionalitas, tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma alias penegakan 

hukum. Oleh karena itu, MK meminta Pemerintah bersama KPI harus secara konsisten 

menegakkan dan melaksanakan segala syarat serta ketentuan peraturn perundang-undangan 

secara komprehensif. Akibat keputusan MK ini, PP 50/2005 semakin dilegitimasi sebagai 

regulasi sah peraturan pelaksana UU Penyiaran. Jika Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran 

menyatakan KPI adalah lembaga Negara independen yang mengatur hal-hal mengenai 

penyiaran, maka kewenangan meregulasi itu telah dibonsai oleh PP 50/2005 dengan 

menjadikan KPI hanya sebagai pengawas isi siaran. 

Selama tahun 2010, bidang Kelembagaan KPI telah melakukan beberapa kegiatan, 

seperti menjalin kerjasama dengan lembaga di luar KPI, sosialisasi gagasan KPI melalui 

newslatter ataupun website, melakukan dialog publik, pengembangan dan pembentukan KPID 

di beberapa daerah. Adapun dalam revisi P3SPS dan UU Penyiaran, bidang Kelembagaan telah 

membentuk Tim Khusus Revisi P3SPS dan UU Penyiaran dan selama tiga bulan melakukan 

FGD (Focus Group Discussion) secara maraton hingga terlaksananya Rapimnas pada Oktober 

2010. 
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Tahun 2011, KPI telah memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga melalui Nota 

Kesepahaman (MoU) baik dari dalam maupun luar negeri, sosialisasi gagasan KPI melalui 

newslatter ataupun website, penyusunan modul literasi media televisi dan sosialisasinya, 

talkshow di TVRI dan RRI, melakukan dialog publik, pengembangan dan pembentukan KPID 

di beberapa daerah hingga terbentuk semua di seluruh provinsi Indonesia. Dalam revisi UU 

Penyiaran, KPI terus berperan aktif dalam pembahasan UU Penyiaran di DPR RI.Hal ini yang 

menjadi kegiatan prioritas KPI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan 

UU No. 32 tentang Penyiaran. 

Hingga tahun 2011, KPI Pusat masih terus bersemangat untuk mengawal proses revisi 

UU Penyiaran, yang mana salah satu rekomendasi KPI dalam Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) 2011 ialah mendesak kepada DPR RI agar KPI dijadikan lembaga yang berwenang 

memberikan IPP. Kemudian, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2011, KPI Pusat 

merekomendasi untuk pembuatan kebijakan khusus bagi penyiaran di wilayah perbatasan 

dengan membentuk tim konsinyering. Namun, program tersebut belum dapat dilaksanakan 

karena keterbatasan anggaran. Selain itu, KPI Pusat pun belum dapat membentuk tim kecil atau 

tim khusus untuk mengatasi persoalan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) baik kabel 

maupun satelit. 

 

4.3.2. Komisi Informasi Pusat (KIP) 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, maka Pemerintah membentuk sebuah wadah aspirasi rakyat yaitu Komisi Informasi 

Pusat. Dengan adanya KIP, masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan 

kebijakan publik dan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, pemerintah juga dapat mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik atau good government yang ditandai dengan keterbukaan 

informasi publik dari pemerintah untuk masyarakat dan layanan badan publik yang berkualitas. 

Dari segi kuantitatif, pencapaian kinerja KIP dapat dilihat dari jumlah PPID dan 

layanan informasi publik. Sedangkan dari segi kualitatif, terlihat capaian KIP dari banyaknya 

kasus yang timbul. Namun, pada kenyataannya kondisi informasi di Indonesia masih belum 

terbuka. Hal ini dikemukakan oleh Ketua KIP, Abdul Hamid : 

“Capaian dari segi kuantitatif bisa terlihat dari jumlah PPID dan layanan informasi 
sedangkan capaian dari segi kualitatif dapat dilihat dari banyaknya kasus yang timbul. Dari 
capaian ini dapat disimpulkan kondisi informasi di Indonesia masih belum terbuka.” 
(Wawancara, 9 Oktober 2013) 

Saat ini, pembentukan PPID di semua kementerian memang sudah terbentuk. Tapi, di 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga non-kementerian lainnya masih banyak yang 

belum membentuk PPID. Adapun Pertamina yang merupakan BUMN sudah menerapkan 

prinsip keterbukaan informasi publik dengan pembentukan PPID. Abdul Hamid berkata: 

“Pada kenyataannya, pertamina bisa terbuka karena telah membentuk PPID.” (Wawancara, 9 
Oktober 2013) 
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Jumlah KI di Indonesia baru terbentuk 20 dari 34 provinsi. Faktor yang menghambat 

pembentukan Komisi Informasi sendiri terletak pada aspek political will. Pembentukan KI 

tersebut dinilai negatif oleh pemerintah daerah yang mana mereka menganggap ini membebani 

anggarannya. Seperti yang telah dikatakan Abdul Hamid : 

“Mungkin di banyak pemda juga akan begitu sikapnya masih tertutup mengenai anggaran, itu 
ternyata masih kultur (culture). Seorang pejabat Dagri mengatakan bahwa PPID dan KI 
daerah itu membebani anggaran negara.” (Wawancara, 9 Oktober 2013) 

Implementasi UU KIP sampai sekarang masih belum mencapai target. Hal ini 

dikarenakan sosialisasi UU KIP yang masih belum optimal kepada badan publik. Sehingga 

pemahaman mereka tentang keterbukaan informasi publik masih rendah dan badan publik 

belum siap membentuk PPID dan KI karena mindset para pejabat negeri yang masih tertutup. 

Abdul Hamid berkata: 

“Menurut saya ada dua faktor, yang pertama sosialisasi yang belum efektif atau masih perlu 
waktu karena banyak undang-undang yang diperlukandalam jangka panjang. Kedua memang 
mindset di badan publik yang belum siap untuk terbuka.” (Wawancara, 9 Oktober 2013) 

Oleh karena itu KIP harus melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan KIP harus 

mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat di daerah yang belum ada PPID. Ke 

depannya, KIP juga harus melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang hak mereka untuk 

mendapatkan informasi publik. Agar mereka senantiasa dapat berpartisipasi dan mendukung 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam 

mencerdaskan bangsa. 

 

4.3.3. Dewan Pers 

Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independen yang berfungsi sebagai badan 

kemasyarakatan  yang dijamin oleh undang-undang. Di era reformasi saat ini, Dewan Pers juga 

berfungsi sebagai penjaga etik jurnalis. Hal ini disadarkan dari adanya tak sedikit wartawan 

yang melanggar kode etik jurnalistik dan berkualitas rendah baik dari segi teknik penulisan 

berita maupun konten berita yang dangkal. Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan, 

mengungkapkan : 

“Karena terbukanya usaha pers, maka kualitas wartawan menjadi masalah. Kita pun 
menghadapi wartawan yang memeras. Jadi saya meminta Kapolda penjarakan wartawan yang 
seperti ini. Ketiga, kualitas ini tidak hanya konten tapi juga kualitas jurnalistik yang rendah. 
Persyaratan etika berkaitan dengan moral.Etika menuntut penegakkan moral. Saya sering 
mengatakan ada tiga unsur moral dalam pers yaitu integrity, honesty, dan dignity.” 
(Wawancara, 4 Desember 2013) 

Untuk meningkatkan mutu pers, Dewan Pers Indonesia melakukan berbagai upaya, 

sebagai berikut : 

1. Pelatihan pers (teknik jurnalistik dan etika pers), seperti workshop, seminar, dan lain 

sebagainya. 

2. Uji kompentesi wartawan untuk menghindari adanya wartawan yang amatir. 

3. Membangun kesadaran publik untuk ikut menyehatkan pers. 
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4. Menyelesaikan pengaduan terhadap pers dalam bentuk mediasi yang paling efektif. 

5. Ikut membantu pers yang menghadapi masalah-masalah hukum. 

Dewan Pers terdiri dari 9 orang yang terdiri dari representasi wartawan (asosiasi pers), 

perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah, mereka selalu 

berdiskusi dan tidak mewakili atau memihak siapapun, tapi hanya berfikir bagaimana pers bisa 

tetap menjadi sehat. Disamping itu, Dewan Pers juga memiliki anggota golongan tua (senior). 

Hal ini dikarenakan biasanya mereka golongan tua senantiasa dihormati, arif dalam bertindak, 

dan teliti. 

Di tahun 2010, dari 514 kasus pengaduan Dewan Pers telah berhasil menyelesaikan 38 

kasus pengaduan melalui mediasi oleh Dewan Pers. Dan sisanya telah diselesaikan melalui 

surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang 

dilakukan oleh Dewan Pers merupakan keputusan atau rekomendasi yang 80% menyatakan 

bahwa media atau jurnalis melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam berbagai 

bentuk. Sanksi yang diberikan ialah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan 

permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik. 

Tabel 4.6 Jumlah Kasus Pengaduan pada Dewan Pers 2010-2012 

No Kategori Pengaduan Tahun 

2010 2011 2012 
1 Pengaduan Langsung 144 157 263 

2 Pengaduan Tembusan 370 345 176 

3 Permintaan Pendapat dari Komisi 
Penyiaran Indonesia 

- 9 17 

4 Lain-Lain - - 14 

 Jumlah 514 511 470 

 

Grafik 4. 16 Jumlah Kasus Pengaduan pada Dewan Pers 2010-2012 
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Kemudian, di tahun 2011 Dewan Pers menerima 511 pengaduan, termasuk dari 157 

pengaduan langsung sebanyak 25 kasus telah berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers melalui 

mediasi Dewan Pers dan sisanya diselesaikan melalu surat atau komunikasi langsung dengan 

pihak terkait. Selama 2011, Dewan Pers juga 9 kali menerima permintaan penilaian dari KPI 

terkait dengan pengaduan masyarakat atas pemberitaan media elektronik. Lalu, selama tahun 

2012 Dewan Pers mengalami penurunan pengaduan dengan menerima 470 pengaduan yang 

terdiri dari 176 pengaduan langsung, 263 surat tembusan, dan 17 permintaan pendapat Dewan 

Pers dari KPI Pusat. Banyaknya pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan ada masalah serius di 

dalam jurnalisme mengenai penengakan kode etik jurnalistik di Indonesia. Dari data hasil 

penyelesaian masalah jurnalistik di Dewan Pers, 86% kasus yang ditangani Dewan Pers 

berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media atau 

jurnalis. 

4.4. UU/PP/Intervensi Kebijakan 

4.4.1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan Bersuara (HAM) 

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat undang-undang yang mengatur hak 

warga negara dalam berpendapat dan mendapatkan informasi, yaitu Pasal 28 yang berbunyi, 

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dengan begitu, masyarakat berhak 

mengeluarkan pendapat dan aspirasinya khususnya pada pemerintah melalui media yang ada. 

Adapun Pasal 28F yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Pada 18 Agustus 2000, Pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 ke-2 yang 

disalah satunya menambahkan satu bab khusus, yaitu Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia 

mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Alasan adanya penambahan rumusan HAM serta 

jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia dikarenakan hal itu 

merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi 

setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa 

Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah 

hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling 

menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. 

HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, 

tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah perlu 

dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang hingga saat 
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ini.Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, tetapi yang berkaitan dengan kebebasan dan 

komunikasi adalah 

1. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan 

bersikap, berpendapat, dan berserikat 

2. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi 

 

4.4.2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers merupakan sarana untuk 

mengeluarkan pikiran denga lisan dan tulisan. Agar pers berfungsi secara maksimal 

sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD 1945, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang 

pers. Kebebasan pers kemudian diperkuat oleh UU Nomor 11 tahun 1966 yang menyatakan 

bahwa pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan, setiap warga negara mempunyai 

hak untuk penerbitan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan adanya surat izin terbit 

(SIT) tapi selama masa peralihan tetap digunakan sampai ada keputusan pencabutan dari DPR 

dan pemerintah. 

Lalu, UU No. 11/1966 disempurnakan dengan adanya perubahan beberapa istilah yang 

ada dalam UU No.4/1967, yaitu istilah “alat revolusi” diubah menjadi “alat perjuangan 

nasional”. Di samping itu, setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers 

memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang 

mana ketentuan-ketentuan tentang SIUPP tersebut akan diatur oleh pemerintah setelah 

mendengar pertimbangan Dewan Pers. Adapun UU No.21/1982 mengafirmasi sekaligus 

menitikberatkan pentingnya SIUPP yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan pers 

menuju kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang 

dapat menjalankan fungsinya. 

UU Kebebasan Pers yang terakhir yaitu UU No. 40/1999 yang mana terjadi pergantian 

peristilahan dari pers yang bertanggung jawab menjadi kemerdekaan pers di dalam Pasal 2. 

Undang-undang merupakan penyempurnaan dari UU Pers yang selama ini ada pada masa Orde 

Baru. Namun, seringkali pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijamin oleh UU Pers tersebut 

harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum khususnya menyangkut kedudukan UU Pers 

sebagai lex specialis atau bukan lex specialis. Pro dan kontra UU No. 40 Tahun 1999 sebagai 

lex specialis mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat.  

Menurut para pendukung UU No.40/1999 tentang Pers sebagai lex specialis, mereka 

yang mengabaikan pemakaian undang-undang tersebut sama saja dengan ingin mengembalikan 

keadaan kepada pemerintahan otoriter. Sebaliknya, menurut aliran yang menolak UU Pers 

tersebut sebagai undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang lainnya, 
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perumusan undang-undang ini merupakan produk yang buruk bahkan lebih buruk dibandingkan 

dengan sebagian besar undang-undang yang umum produk penjajah sekalipun. 

Di satu sisi, ada pendapat yang menginginkan jalan tengah lainnya sebagaimana 

lazimnya di negara-negara yang menganut demokrasi, jaminan atas kemerdekaan pers 

ditegaskan dalam konstitusi, tidak diatur dalam UU khusus (Luwarso dkk., 2008; Luwarso dan 

Samsuri, 2003). Filipina dan Thailand tidak memakai UU Pers untuk mengatur kehidupan pers, 

tetapi mencantumkannya dalam konstitusi. Jika jaminan atas kebebasan pers telah diatur dengan 

sepenuhnya dalam konstitusi, maka bukan saja revisi tak perlu, tetapi UU Pers malah tidak 

dibutuhkan. 

Sejak era reformasi, perkembangan pers yang demokratis memiliki dampak positif bagi 

masyarakat karena mereka dapat menyelenggarkan kegiatan pers dengan bebas. Namun, 

kebebasan itu justru memiliki dampak negative juga bagi kualitas konten media saat ini. 

Banyak wartawan yang kurang kompeten dalam menulis konten dengan teknik penulisan 

jurnalistik yang rendah, sehingga masalah tersebut dapat mengancam mutu pers sebagai sarana 

dalam mengeluarkan pendapat dan pikiran. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai dirancang pada 

maret 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada 5 September 2005 secara 

resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui 

surat No.R/70/Pres/9/2005. Dewan PerwakilaN Rakyat (DPR) merespon surat Presiden 

No.R/70/Pres/9/2005 dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 

50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR RI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya 

pada 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. 

Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun latar 

belakang Indonesia memerlukan UU ITE, antara lain karena: 

1. Hampir semua Bank di Indonesia sudah menggunakan ICT. Rata-rata harian nasional 

transaksi RTGS, kliring dan Kartu Pembayaran di Indonesia yang semakin cepat 

perkembangannya setiap tahun 

2. Sektor pariwisata cenderung menuju e-tourism ( 25% booking hotel sudah dilakukan secara 

online dan prosentasenya cenderung naik tiap tahun) 

3. Trafik internet Indonesia paling besar mengakses Situs Negatif, sementara jumlah 

pengguna internet anak-anak semakin meningkat. 

4. Proses perijinan ekspor produk indonesia harus mengikuti prosedur di negera tujuan yang 

lebih mengutamakan proses elektronik. Sehingga produk dari Indonesia sering terlambat 

sampai di tangan konsumen negara tujuan daripada kompetitor. 
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5. Ancaman perbuatan yang dilarang (Serangan (attack), Penyusupan (intruder) atau 

Penyalahgunaan (Misuse/abuse) semakin banyak. 

Memang saat ini muncul rancangan undang-undang yang mana Kominfo memiliki 

kekuasaan untuk memblokir website yang melanggar hak cipta. Adapun kabar tentang revisi 

UU ITE yang tidak jelas bagaimana revisinya dan sampai kapan. Dalam sebuah forum, Ferdi 

seorang narasumber LSM berkata : 

“Saat ini muncul rancangan undang-undang tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual, yang 
salah satu pasalnya memberi kekuasaan kepada Kominfo untuk memblokir website yang 
ditenggarai menampilkan konten yang melanggar hak cipta. Dan di Ayat berikutnya, bahwa 
pemblokiran tersebut tidak bisa dipersalahkan secara hukum dan ini berbahaya. Artinya 
Informasi yang menjadi hak masyarakat karena diduga melanggar hak cipta maka diblokir 
semua.Ini baru rancangan undang-undang. Belum lagi kita mengetahui tentang kabarnya 
Revisi UU IT, pencemaran nama baik. Terdapat ketidakjelasan bagaimana revisinya dan 
sampai kapan revisinya, di masyarakat sudah muncul korban-korban baru.Korban terakhir 
yaitu ade Armando (Dosen komunikasi UI). Beliau di diskriminalisasi karena menulis dugaan 
korupsi di UI.” (Diskusi Terarah, 17 Juli 2013) 

Pemerintah berencana akan merevisi UU ITE di tahun 2014 ini. Hal ini dikarenakan 

adanya desakan dari sejumlah masyarakat sipil mengenai pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan 

dan pencemaran nama baik lewat media massa. Pasal tersebut seringkali digunakan banyak 

pihak untuk menuntut secara pidana daripada cara lain. Ditambah lagi, mayoritas pelapor 

kebanyakan mereka yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, bupati, dan pejabat tinggi 

lainnya. Menurut Damar Juniarto, Juru Bicara Safenet, tahun 2013 merupakan tahun yang 

paling buruk bagi pengguna internet di Indonesia karena setiap bulannya selalu muncul satu 

kasus. Selain itu, UU ITE ini membuat takut insan pers mengenai ancaman pidana yang 

berlebihan terhadap mereka yang bermasalah. Seperti yang dikatakan Prof Bagir, Ketua Dewan 

Pers : 

“Ancaman pidana yang berlebihan ini menakutkan bagi pers. Oleh karena itu, kita mengatakan 
jangan berlebihan dalam memberikan sanksi. Namun, masalah penerapan ini tergantung 
kepada hakim dan jaksa. Karena hakim yang baik tidak hanya melihat kesalahan yang 
dilakukan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, fungsi-fungsi publik, dan lain 
sebagainya.” (Wawancara, 4 Desember 2013) 
 

4.4.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

Dahulu di zaman Orde Baru, penyiaran Indonesia dikuasai dan dikendalikan oleh 

pemerintah demi kepentingannya. Sebagai buah reformasi, penyiaran Indonesia tak lagi 

menjadi alat kekuasaan pemerintah tapi sebagai ranah public yang harus digunakan demi 

kepentingan publik. Hal tersebut didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. Di dalam undang-undang tersebut diamanatkan untuk membentuk 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di bawah DPR dalam mengelola sistem penyiaran sebagai 

ranah publik dan mewakili rakyat dalam mengawasi konten media penyiaran 

Indonesia.Frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus 
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sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Media penyiaran harus menjalankan fungsi 

pelayanan publik yang sehat, mendidik, informatif dan menjalankan fungsi kontrol sosial. 

Menurut UU Penyiaran, negara memberikan  dasar dari fungsi pelayanan informasi 

yang sehat sebagai prinsip yang fundamental yakni Diversity of Content (prinsip keberagaman 

isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Adapun lembaga penyiaran 

memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, budaya politik, dan ekonomi serta 

memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Untuk menjalankan hal 

itu, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur aspek ekonomi/industri, sementara 

KPI mengatur aspek konten dengan menerbitkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar 

Program Siaran (P3SPS). 

 Banyak masalah yang menyangkut regulasi penyiaran, mulai dari konglomerasi media, 

konten yang rendah, dualisme regulator, prioritas rating dan ekonomi oleh pemilik modal. Maka 

dari itu, momentum revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas di Komisi I DPR RI ialah 

kesempatan bagi publik untuk merebut kembali kedaulatan publik terhadap ranah 

publik.Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa pemerintah 

mendukung pembahasan dan penyelesaian RUU penyiaran bersama DPR dalam rangka 

perbaikan regulasi penyiaran Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, RUU Penyiaran harus 

tetap menjaga prinsip keberagaman isi dan kepemilikan media yang menjadi landasan lahirnya 

UU Penyiaran No. 32/2002. Namun, DPR harus bisa belajar dari kesalahan sebelumnya untuk 

merevisi regulasi penyiaran yang lebih demokratis. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Ketua 

KPI, Judharisksawan : 

“DPR yang sekarang ini seharusnya paham. Ketika mereka tidak faham dan tidak senada 
argumentasi yang dibangun, dalam proses membuat undang undang baru maka bisa jadi 
undang-undang ini juga akan bertentangan dengan uu penyiaran yang lama.” (Diskusi 
Terarah, 12 November 2013) 
 

4.5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

Hak Asasi Manusia merupakan landasan pembentukan Undang-Undang No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun landasan yuridis dari pembentukan 

undang-undang tersebut tertulis dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang berbunyi, “Setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.  

Pembentukan UU KIP diawali dengan adanya peran koalisi untuk keterbukaan 

informasi yang teridiri dari 24 Non Government Organization (NGO) dan beberapa individu 

yang berasal dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) serta lain sebagainya yang terlibat. 

Dengan melalui berbagai usaha dan strategi selama kurang lebih 8 tahun, akhirnya 

dikeluarkanlah undang-undang tersebut oleh badan legislatif pada tanggal 30 April 2008.  
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Pada intinya, undang-undang tersebut memberikan kewajiban kepada seluruh lembaga 

pemerintah/badan publik untuk membuka akses informasi bagi setiap pemohon informasi 

publik untuk mendapatkan informasi publik tertentu. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam memperoleh informasi, karena pada dasarnya informasi merupakan kebutuhan pokok 

setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Adanya keterbukaan informasi 

publik juga dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 

Badan Publik lainnya (UU 14 KIP 2008). Mengingat saat ini merupakan era transparasi, maka 

pemerintah pun juga harus lebih transparan dalam memberikan informasi publik kepada 

masyarakat. Ditambah lagi, keterbukaan informasi juga merupakan bagian untuk mencerdaskan 

masyarakat. 

Gambar 4.2 Peringkat Regulasi Keterbukaan Informasi Publik 2011 

 

Menurut data di atas, Indonesia berada pada peringkat 20 di dunia mengenai regulasi 

keterbukaan informasi publik. Hasil tersebut membuktikan bahwa regulasi keterbukaan 

informasi publik Indonesia lebih baik daripada Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara 

lainnya yang berada di posisi bawah setelah Indonesia.Namun sayang, implementasinya masih 

belum dapat dikatakan baik hingga sekarang. Untuk meningkatkan realisasi UU KIP, maka 

pemerintah harus mengadakan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut kepada seluruh 

pemerintah daerah dan pusat. Seperti yang telah dikatakan oleh Staf Direktorat Komunikasi 

Publik, Handiman: 

“Kita juga mengadakan sosialisasi mengenai undang-undang KIP ke seluruh pemda dan 
pusat.”(Wawancara, 24 Oktober 2013) 
Kemudian, badan negara tingkat daerah, baik provinsi maupun Kabupaten yang belum memiliki 

PPID menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tetapi Kominfo tetap 

terlibat dalam tim lisensi. Handiman mengatakan: 

“Kita melihat harusnya PPID itu 2011 sudah ada, tapi sekarang dua tahun lebih kita baru ada 
32,28%, akhirnya melihat problematika itu UKP4 memutuskan dialihkan sebagian tanggung 
jawab PPID ke Kemendagri, tapi Kemenkominfo masih tetap ikut dalam tim, dibentuk tim 
asistensi…”(Wawancara, 24 Oktober 2013) 
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Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, pemerintah perlu berupaya untuk memperoleh 

informasi tentang best practice dari luar negeri. Kemudian, dilakukan sosialisasi terhadap target 

keterbukaan informasi, sehingga kecerdasan masyarakat akan mudah dicapai. Kepala Biro 

Perencanaan Kominfo, Heidi mengatakan : 

“Diperlukan upaya untuk memperoleh informasi tentang best practice dari luar negeri. Proses 
ini tentu saja tidak diadopsi total tetapi perlu digali potensinya seperti hal yang menjadi global 
trend dari aspek komunikasi dan kelembagaannya.”(Diskusi Terarah, 17 Juli 2013) 

Selain itu, Pemerintah Pusat perlu membuat standar pelayanan informasi publik dalam 

bentuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sebagai penjabaran UU No. 14 tahun 2008 

tentang KIP. Perlu adanya kejelasan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan mengenai pengaturan 

penganggaran, penyediaan sumber daya manusia, dan penelitian fasilitas untuk operasional 

Komisi Informasi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan yang paling penting ialah antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar 

bagian-bagian yang ada dalam suatu instansi. Sehingga informasi publik dapat diinformasikan 

kepada masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan bagi 

masyarakat untuk informasi yang perlu diketahui oleh mereka. 

 

4.6 Kebebasan Pers 

Grafik ASEAN Worldwide Press Freedom Index 2010 menunjukkan bahwa kebebasan 

pers Indonesia berada pada peringkat pertama di ASEAN dan peringkat 117 di dunia dengan 

prosentase sebesar 35,83%. Hal ini memberi bukti bahwa pers di Indonesia memiliki kebebasan 

yang tinggi dalamberoperasi. Namun kebebasan pers tersebut tetap diatur oleh regulasi yang 

ada. Berikut grafik ASEAN Worldwide Press Freedom Index 2010 di bawah ini. 

Grafik 4.17 Kebebasan Pers Indonesia 2010 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Freedom House, sejak tahun 2002 sehingga 2010, 

Indonesia dinyatakan sebagai negara yang tidak sepenuhnya bebas (partly free). Indeks 

kebebasan ini menilai tingkat kebebasan media cetak, elektronik, dan internet di setiap negara 
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di dunia. Peringkat ditentukan melalui pemeriksaan tiga kategori utama yaitu hukum di mana 

media beroperasi, pengaruh politik pelaporan dan akses terhadap informasi dan tekanan 

ekonomi pada konten dan penyebaran berita. 

Gambar 4.3 Peta Kebebasan Kebebasan Pers 

 

Lain halnya dengan Freedom house, Reporters Sans Frontieres atau lebih dikenal 

dengan Reporters Without Borders yang berlokasi di Paris, Perancis merupakan organisasi yang 

telah memantau kebebasan pers di seluruh dunia sejak tahun 1985. Pada tahun 2013, Indonesia 

berada di peringkat ke-139 dari 179 negara. Indeks ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

indeks suatu negara, semakin banyak kekangan terhadap kebebasan pers di negara itu. Indeks 

kebebasan pers mengukur tingkat kebebasan pers di dunia yang menggambarkan tahap 

kebebasan yang dinikmati oleh wartawan dan organisasi media di suatu negara. Selain itu, 

indeks ini juga menilai usaha pemerintah dalam upaya menghormati kebebasan bersuara. 

Grafik 4.18 Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2002-2013 
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Berdasarkan laporan akhir tahun AJI 2012, Sepanjang tahun 2012, terdapat 56 kasus 

kekerasan yang terjadi pada para jurnalis di Indonesia. Di tambah lagi, adanya 12 kasus 

kekerasan yang terjadi di Papua. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terus meningkat. Kasus-

kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2012 terdiri dari 18 kasus berupa serangan fisik, 15 kasus 

ancaman, 10 kasus perusakan dan perampasan alat, 7 kasus pengusiran dan pelarangan meliput, 

3 kasus demonstrasi dan pengerahan massa, 2 kasus sensor, dan 1 kasus peretasan website. 

Grafik 4.19 Kasus Kekerasan terhadap Wartawan 

 

Namun, pada kenyataannya semua kasus tersebut tidak tertangani oleh polisi dan hanya 

7 kasus yang ditangani oleh penyidik polisi maupun militer. Di samping itu, beberapa aparat 

pemerintah menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap para jurnalis, yakni 13 kasus oleh 

pejabat pemerintah, 11 kasus oleh polisi, dan 9 kasus oleh TNI. Maka dari itu, tahun 2012 

disebut juga dengan tahun kekerasan struktural, karena pelaku kekerasan ialah aparat 

pemerintah baik dari lingkungan sipil maupun militer. Penanganan kasus kekerasan terhadap 

para jurnalis tidak dilakukan secara maksimal. Banyak kasus yang terabaikan dan tak terungkap 

hingga akhirnya melanjutkan praktik impunitas yang bahkan terjasdi dalam sejumlah kasus 

pembunuhan jurnalis-jurnalis lain. 

Grafik 4.20 Jenis Kekerasan Terhadap Wartawan 
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Dari tahun ke tahun kekerasan terhadap wartawan terus meningkat. Di tahun 2010 

terdapat 66 kasus, kemudian tahun 2011 ada sekitar 96 kasus, dan naik menjadi 100 kasus 

kekerasan wartawan di tahun 2012. Berikut diagram kekerasan pers menurut Laporan Dewan 

Pers periode 2010-2013. 

Grafik 4.21 Jumlah Kasus Kekerasan Pers 2010-2012 

 

Menurut hasil penelusuran dan penyelidikan Dewan Pers, tak semua kasus kekerasan 

yang terjadi itu murni kekerasan terhadap wartawan. Ada beberapa kasus dimana wartawan 

menjadi korban kekerasan karena ia sebelumnya melakukan tindakan yang tidak profesional 

kepada narasumber, seperti mengumpat, melanggar privasi, membenturkan kamera, bahkan 

memukul. Dengan kata lain, kekerasan terhadap wartawan merupakan reaksi atas tindakan tidak 

etis bahkan tindakan kekerasan wartawan itu sendiri. Seperti dalam kasus berikut di tahun 2010: 

 Dalam kasus antara Camat Siantar Timur, Junaidi Sitanggang, dengan kontributor Trans 

TV, Andi Irianto Siahaan, dalam pengamatan Dewan Pers, Junaidi bertindak salah karena 

menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan. Namun, sebelum kesalahan itu 

terjadi, Andi juga tidak dapat menahan emosinya dan melontarkan umpatan kasar kepada si 

camat. Umpatan kasar ini yang kemudian menjadi dasar bagi camat untuk mengadukan 

Andi ke Polisi dengan tuduhan melakukan tindakan tidak menyenangkan. 

 Dalam kasus penganiayaan terhadap Kontributor SCTV, Juhri Samanery, oleh karyawan 

Pengadilan Negeri Ambon, hasil penelusuran Dewan Pers menunjukkan, pemukulan itu 

merupakan aksi balasan karena sebelumnya Juhri juga melakukan tindakan pemukulan 

terhadap karyawan tersebut. 

 Peristiwa perusakan kamera reporter Trans TV oleh Ariel Peterpan di Mabes Polri juga 

terbukti terjadi sebagai reaksi Ariel atas tindakan tidak profesional para wartawan dan 

pekerja infotainmen yang mencegat Ariel sesudah diperiksa di Mabes Polri: mendorong, 

membenturkan kamera ke badan, dan menghalang-halangi. 
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Kekerasan Terhadap Wartawan 

Selama tahun 2010, Dewan Pers dan LBH Pers mendata 66 kasus kekerasan terhadap 

media atau jurnalis. Berikut salah satu contoh kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi 

di tahun 2010: 

 Kontributor SUN TV di Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun, dibunuh saat meliput 

kerusuhan antarkampung di Tual. Ia terjebak dalam kerusuhan di antarkelompok massa itu. 

Selain itu, Kepala  Biro Kompas di Kalimantan yang berada di Balikpapan, Muhammad 

Syaifullah, ditemukan meninggal dunia pada 26 Juli 2010. Beberapa sumber menyatakan 

kematian ini berkaitan dengan berita-berita yang ditulis almarhum tentang illegal logging di 

sana. 

Kemudian, di tahun 2011 terdapat 96 kasus kekerasan terhadap media atau jurnalis 

menurut catatan Dewan Pers dan LBH Pers. Data ini menunjukkan bahwa keselamatan 

wartawan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Berikut salah satu contoh kasus 

kekerasan wartawan di tahun 2011: 

 Insiden antara dua wartawan Global TV, Tubagus Ahmad Zacky Makmundan Adhitya 

Pradipta dengan Raul Dos Reis Lemos, di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Senin 25 Juli 

2011. Dewan Pers menilai, dalam insiden tersebut Raul Lemos telah melakukan tindakan 

yang mengarah kepada kekerasan dan mengucapkan kata-kata kasar kepada wartawan 

Global TV. Dalam pertemuan di Kantor SekretariatDewan  Pers, tanggal 16 Agustus 2011, 

Lemos menerima penilaian Dewan Pers, danbersedia meminta maaf kepada wartawan 

Global TV dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya. Global TV dan Raul sepakat 

menyelesaikan masalah tersebut melalui proses mediasi dan tidak melanjutkan ke proses 

hukum. Namundalam pertemuan ini juga terungkap, wartawan Global TV melakukan 

tindakan yang tidak etis dan kurang professional: membuntuti sumber berita dan 

memaksamengambil gambar ketika sumber berita dalam kondisi yang tidak siap dan telah 

menyampaikan keberatannya. 

Kasus kekerasan terhadap wartawan masih banyak terjadi di tahun 2012. LBH Pers 

mencatat ada 100 kasus yang terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat belum dapat seutuhnya memaknai pentingnya 

pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia. Dari sisi internal pers, kekerasan wartawan 

dipicu dari lemahnya pemahaman atas prinsip-prinsip kerja jurnalis yang profesional. 

Beberapa pelanggaran umum yang tercatat oleh Dewan Pers sebagai pemicu kekerasan 

wartawan, antara lain pelanggaran atas privasi, ketidakberimbangan berita, lemahnya upaya 

verifikasi dan uji informasi dan keberpihakan media atas dasar kepentingan ekonomi 

semata. 

Kekerasan wartawan yang berasal dari lingkungan luar pers ditunjukkan dengan 

adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang tentang bagaimana seharusnya 
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berkomunikasi dengan wartawan atau media. Stereotipe negatif atas wartawan juga masih 

mendominasi latar belakang munculnya disharmonisasi komunikasi antara publik dengan 

pers. Di samping itu, budaya ketertutupan juga masih ada terutama pada badan publik yang 

seharusnya sudah menerapkan prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik. Berikut salah satu kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2012: 

Pelarangan peliputan dengan kekerasan oleh aparat TNI AU terhadap Didik 

Herwanto (fotografer Riau Pos), Febrianto Budi Anggoro (LKBN Antara), Fakhri Rubianto 

(Reporter Riau TV), Ari (TvOne), Irwansyah (Reporter RTV), dan Andika (fotografer 

Vokal) pada 16 Oktober 2012. Ketika itu, para wartawan tengah mengabadikan gambar 

pesawat Hawk 200 milik TNI AU yang jatuh di sekitar pemukiman warga RT 03/RW 03, 

Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. 

Kecenderungan monopoli media massa mengancam hak publik dalam mengakses 

informasi karena dikendalikan pemodal untuk mengeruk keuntungan. Berdasarkan hasil 

penelitian Yanuar Nugroho dkk serta Merlyna Lim (2012), ada 12 grup perusahaan media 

(swasta) cetak, elektronik, dan online di Indonesia.Beberapa Pemilik Modal Media 

(politisi)/berkecimpung di pemerintah yang juga memiliki media massa antara lain:  

• Aburizal Bakrie (pemilik Visi Media Asia yang sekaligus menjadi Ketua Umum 

Partai Golkar),  

• Surya Paloh (pemilik Media Group dan Ketua Umum Partai Nasional 

Demokrat),  

• Harry Tanoesoedibjo (pemilik MNC Group dan sekaligus politisi Partai Hanura) 

• Dahlan Iskan (bos Jawa Pos Group sekaligus menteri BUMN). 

Kebebasan media pasca regulasi UU No: 40/2009/ tentang Pers, UU No 

32/2002/tentang Penyiaran, dan UU No:11/2008/ tentang ITE bukan merupakan jaminan, 

bahwa media akan terbebas. Jika kebebasan media sebelumnya terganggu kekuasaan 

negara/pemerintah, maka pada saat ini media terbelenggu oleh kekuatan primordialisme 

tertentu dan pemilik modal.Meski pers telah mengalami kebebasan, Ada beberapa media 

yang masih menggunakan kata-kata yang kurang pantas untuk dipublikasikan. Sehingga tak 

seharusnya masyarakat sepenuhnya mempercayai media terhadap konten-kontennya yang 

dibuat oleh insan pers. Budi mengatakan: 

“Pers bukan pelaku utama yang dipercaya. Jurnalisme di negara kita mengarah ke 
pembunuhan karakter. Ada beberapa media yang menggunakan kata-kata yang kurang 
pantas dipublikasikan. Namun, berita ini tetap lolos seleksi dan tetap dimuat oleh media. 
Hal ini mengingatkan saya bahwa seharusnya publik tidak percaya pada media.” 
(Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Selain melakukan kegiatan jurnalistik, adapula wartawan yang tugasnya berdagang 

dan melakukan kriminalitas. Kebebasan pers Indonesia sungguh telah melampaui batas. 

Segala berita dipublikasikan melalui media massa. Maka dari itu, untuk meningkatkan 
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kualitas wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan berbagai cara melalui 

sekolah jurnalistik. Djoko mengatakan: 

“Pers Indonesia ini kebablasan. Buktinya apapun bisa diberitakan. PWI melakukan 
berbagai cara untuk meningkatkan kualitas wartawan melalui sekolah jurnalistik. Banyak 
sekali wartawan yang melakukan kriminalisasi. Untuk ke depan, mudah-mudahan itu tidak 
terjadi lagi.” (Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Ada dampak positif dan negatif yang ditimbul dari adanya kebebasan pers di era 

rerformasi saat ini. Realitas yang terjadi masyarakat dapat membuka usaha pers dan 

melakukan kegiatan pers dengan bebas tanpa takut dibui seperti jaman Orde Baru dahulu. 

Dengan adanya banyak pers, maka masyarakat juga dapat mempunyai banyak pilihan 

konten informasi dari berbagai media pers. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof Bagir 

Manan: 

“Ternyata hal ini mempunyai dampak positif, dunia pers kita luar biasa perkembangannya. 
Ribuan orang menyelenggarakan kegiatan pers. Kedua, membuka lapangan pekerjaan 
yang luar biasa. Ketiga, bagi masyarakat sangat diuntungkan karena masyarakat 
mempunyai pilihan yang banyak. Syarat demokrasi yaitu mempunyai banyak pilihan.” 
(Wawancara, 4 Desember 2013) 
Ternyata kebebasan pers juga memunculkan banyak wartawan yang tidak kompeten di 

bidangnya. Mereka tidak memiliki kualitas dalam teknik menulis dan memberikan 

informasi dengan konten-konten yang tidak sehat.  

Maka dari itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam 

meningkatkan mutu pers di Indonesia, antara lain mengadakan pelatihan pers melalui 

berbagai workshop, seminar, dan lain-lain bagi insan pers, pelaksanaan uji kompetensi 

wartawan yang adakan tiap tahun, membangun kesadaran publik untuk ikut menyehatkan 

pers, menyelesaikan pengaduan terhadap pers dalam bentuk mediasi, dan ikut membantu 

pers yang menghadapi masalah-masalah hukum. Hal ini berdasarkan pernyataan Prof Bagir: 

“Pertama, pelatihan pers. Hal ini termasuk workshop, seminar, dan lain-lain. Termasuk 
pers kampus pun kami lakukan. Kedua, Uji Kompentesi Wartawan. Wartawan berangsur-
angsur menghapus wartawan abal-abal, maka kita berusaha melakukan sertifikasi. Dewan 
Pers bekerjasama dengan persatuan-persatuan wartawan, media-media, dan sebagainya. 
Ketiga, membangun kesadaran publik, untuk ikut menyehatkan pers. Keempat, 
menyelesaikan pengaduan terhadap pers, dalam bentuk mediasi. Ternyata mediasi ini 
sangat efektif. Kelima, ikut membantu pers yang menghadapi masalah-masalah hukum. 
Mungkin mereka diadukan bahwa pers tersebut menghina dan memfitnah. Oleh sebab itu, 
kita membuat MoU dengan pengadilan, kejaksaan agung, dan sebagainya agar tidak 
mudah menghukum pers.” (Wawancara, 4 Desember 2013) 
Sebuah lembaga pers dapat berjalan secara efektif dilihat dari adanya orang-orang yang 

disegani di dalamnya. Seperti contohnya di luar negeri, mereka mengandalkan seorang 

senior yang arif dalam bertindak agar dapat didengar oleh anggota-anggota lainnya. Prof 

Bagir mengatakan: 

“Lembaga itu tergantung siapa yang ada di dalamnya. Karena itu negara-negara yang 
sudah maju, lembaga-lembaga seperti itu perlu diisi oleh orang yang jika bicara itu dikenal 
dan mau didengar orang. Ombudsman di Swedia dan New Zealand adalah orang senior, 
mantan MA, dan lain-lain. MK di luar negeri itu adalah orang yang dipilih karena 
dihormati, senior, dan arif dalam bertindak.” (Wawancara, 4 Desember 2013) 
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Selain itu, di Kanada muncul Media Co-op (media kooperasi) yang lahir sebagai 

bentuk perlawanan aktivis-aktivis sayap kiri karena kejenuhannya terhadap media-media 

arus utama yang hegemonic. Media Co-op ini digerakkan oleh aktivis-aktivis progresif, 

seperti aktivis lingkungan, gerakan  mahasiswa, jurnalis, feminis, dan lainnya. Mereka 

mengatur massa tak hanya untuk mendukung kampanye-kampanye politiknya, tapi juga 

untuk berpartisipasi aktif dalam media tersebut. Contoh, para aktivis yang tergabung dalam 

media Co-op datang ke berbagai kota di Kanada untuk mengampanyekan Own Your 

Media!. Untuk mengataasi masalah yang sama pun, Indonesia dapat menerapkan gagasan 

media alternative, yaitu media kooperasi. 

 Tantangan Lima Tahun ke Depan 

Di tahun 2014, Pemerintah akan menghadapi tantangan terhadap pers yang semakin 

brutal menjelang Pemilu. Pers zaman sekarang banyak yang mendukung partai dan mengikuti 

keinginan pemilik media yang berkoalisi dengan partai politik. Dan pada akhirnya, bangsa 

Indonesia akan kembali lagi ke zaman Soekarno yang partisan. Budi menjelaskan: 

“Di 2014, Pers kita akan semakin brutal. Pers kita itu sejak lahir adalah tentang politik. Dulu 
adalah pers perjuangan di zaman soekarno. Sedangkan, Pers zaman soeharto adalah 
pendukung politik untuk pembangunan. Zaman sekarang adalah pers pendukung partai. Dalam 
hal ini adalah kembali ke zaman soekarno, pers partisan.” (Sarasehan, 02 Desember 2013) 

Tantangan lain yang akan dihadapi oleh dunia pers Indonesia adalah mengamati dan 

memodifikasi model kurikulum pendidikan jurnalisme yang dikeluarkan oleh UNESCO. 

Dokumen ini menjelaskan cara mengorganisir media edukasi formal untuk jurnalis profesional 

di masa depan di lingkup perguruan tinggi. Namun, pendidikan jurnalisme versi Indonesia perlu 

melengkapi kurikulum ini dengan menyentuh isu-isu yang lebih luas, seperti kualifikasi 

jurnalis, peran institusi di luar perguruan tinggi, dan  teknik meningkatkan standar jurnalisme 

“masyarakat” non-profesional. 

Selain itu, proses re-edukasi jurnalisme ini tidak akan lengkap jika profesi ini tidak 

disiapkan untuk memasuki industrimedia digital. Oleh sebab itu, jurnalis harus 

mengembangkan skill digital media – seperti teknik melapor melalui Twitter/Facebook atau 

mengintegrasi klip video dengan berita online. Walaupun begitu, hal yang paling mendasar dari 

proses regenerasi jurnalis professional dan berintegritas ini tidak hanya dilihat dari aspek 

kesiapan memasuki era digital tetapi juga pelatihan jurnalisme ini seharusnya tidak 

mengkompromikan hal yang dasar seperti teknik mengikuti perkembangan informasi, 

mengumpulkan informasi yang akurat, dan cara membuat berita menjadi cerita yang menarik 

dan jelas. Disamping memperkuat teknik investigasi dan penulisan yang baik, literasi finansial 

dan pengetahuan bahasa kedua menjadi sangat bernilai bagi para jurnalis dalam mengikuti arus 

informasi yang kaya dan bebas.  

Perguruan Tinggi memiliki tangung jawab yang besar dalam menjawab tantangan ini. 

Namun, institusi pendidikan saja tidak cukup untuk menghasilkan wartawan yang beretika dan 
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berintegritas. Perusahaan media turut mengemban amanah untuk mengadakan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia utama mereka, dalam hal ini wartawan. Tantangan dalam 

menghidupkan kebebasan pers di abad ke-21 ini tidak hanya terletak dipundak para wartawan 

saja tetapi juga oleh seluruh masyarakat karena fenomena yang terjadi sekarang adalah 

jurnalisme tidak hanya diproduksi oleh profesional tapi juga oleh amatir yang melaporkan 

melalui blog dan media sosial. 

Telah disadari bahwa industri media yang berkembang saat ini mengakibatkan 

pemerintah sukar untuk mengarahkan profesi jurnalis yang ada agar mengutamakan prinsip 

pelayanan publik, etika dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan terlalu banyak kepentingan yang 

bersarang dan menghalangi agenda untuk perubahan. Namun bukan tidak mungkin bagi 

Indonesia untuk segera bertransformasi membangun rangka pengembangan profesi 

kewartawanan yang tidak hanya mengajarkan cara melakukan pekerjaan ini dengan baik tetapi 

juga fokus kepada falsafah mengapa keberadaan kekuatan pilar keempat demokrasi ini 

diperlukan bagi kepentingan publik bukan untuk pemilik media atau pihak yang berkuasa. 
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Bab 5 

Arah Kebijakan Komunikasi 
 

5.1. Kebijakan Komunikasi 

Kebijakan komunikasi tidak lepas dari kebijakan nasional, bahkan kebijakan 

komunikasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya. 

Komunikasi dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan program-program 

pembangunan nasional di setiap negara. Menurut Hafied Cangara (2013) kebijakan komunikasi 

sebagai sumber daya, sama pentingnya dengan sektor-sektor lain di dalam pembangunan 

bangsa, bahkan kebijakan nasional yang dibangun di atas kebijakan sektoral juga tidak lepas 

dari kebijakan dan perencanaan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi mesti diberi 

kedudukan yang sama dalam penetapan kebijakan suatu negara (Cangara, 2013). Komunikasi 

memiliki potensi yang sangat vital dalam mengemban upaya perubahan sosial, terutama dalam 

mendorong percepatan proses alih teknologi dan usaha peningkatan partisipasi masyarakat.  

Kebijakan komunikasi pada dasarnya dibangun dari filosofi, tradisi, hukum yang 

berlaku, agama dan kepercayaan, maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri 

baik secara implisit maupun secara eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh 

menjadi tatanan, baik dalam bentuk nilai maupun budaya dalam pranata sosial kemasyarakatan, 

sedangkan secara eksplisit kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang atau 

peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan komunikasi di Indonesia dapat dilihat 

dengan adanya berbagai macam undang-undang atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah dan diformulasikan dalam bentuk sistem perencanaan untuk kemudian 

diimplementasikan dalam program-program pembangunan nasional. 

 

5.2. Evaluasi 

Pencapaian-pencapaian kinerja bidang komunikasi yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah telah menunjukkan adanya keberhasilan implementasi kebijakan strategis dalam 

kerangka pikir RPJMN 2010-2014 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi. 

Keberhasilan tersebut diukur dari jumlah prosentase sasaran fokus prioritas dibandingkan 

dengan banyaknya indikator yang berada pada sasaran tersebut. Sebagian besar sasaran yang 

dilaksanakan telah mencapai keberhasilan dengan baik dan tepat sesuai target yang ditetapkan. 

Dalam sasaran-sasaran yang mengarah pada kebijakan strategis bidang informasi dan 

komunikasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang mencakup menyediakan konten 

informasi publik yang berkualitas dan mendidik, menyebarkan informasi publik melalui media 
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center ke seluruh Indonesia, merumuskan kebijakan komunikasi nasional, meningkatkan peran 

media publik, mengembangkan kemitraan dengan lembaga komunikasi, mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat, dan meningkatkan penyediaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) bidang informasi dan komunikasi. 

Program penyediaan dan pengelolaan informasi telah diterapkan oleh pemerintah guna 

tersedianya konten informasi yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, 

mencerdaskan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka NKRI. Adapun ukuran 

keberhasilan program tersebut terletak pada dua indikator yang masing-masing berhasil 

mencapai prosentase lebih dari 60%, yaitu Jumlah dokumen Grand Design pengelolaan konten 

dan strategi penyebaran informasi (100%), dan Prosentase paket informasi publik yang siap 

pakai dan dimanfaatkan oleh pemda (75%). Namun, jumlah dokumen database nasional, 

sektoral, dan regional mengenai informasi publik (60%) dan prosentase analisis dan 

pengelolaan umpan balik yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan (60%) dinilai 

cukup dalam keberhasilannya meski perlu usaha lebih keras untuk pencapaian sesuai target. 

Akan tetapi, ada satu indikator yang dinilai gagal dalam pencapaiannya yaitu Jumlah 

aktivitas untuk peningkatan citizen journalism yang hanya sebesar 20%. Meski perkembangan 

citizen journalism sudah mulai bermunculan di Indonesia, namun citizen journalism ini kurang 

mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia sendiri. Meski kebebasan pers di Indonesia 

cukup tinggi, tetap saja Indonesia tidak seharusnya menutup diri untuk citizen journalism. 

Seperti di Amerika, Indonesia dapat memanfaatkan situs-situs jejaring sosial untuk 

menyebarluaskan informasi dan berita yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga media baru 

menjadi saluran pendukung demokrasi dengan efektifnya citizen journalism. 

Agar terlaksananya diseminasi informasi publik, maka pemerintah telah melakukan 

program penyebaran informasi publik melalui indikator-indikator kinerja dengan masing-

masing pencapaiannya. Ada tiga indikator yang menyatakan keberhasilannya dengan prosentase 

yang tinggi, antara lain Jumlah dokumen Grand Design media center (100%) jumlah media 

center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota (77%), dan jumlah kerja sama dengan 

lembaga multilateral, bilateral, dan regional yang efektif (70,6%). Berbeda dengan indicator 

jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah 

terluar/terdepan/paska konflik (53%) yang ternyata masih perlu usaha keras karena dinilai 

cukup untuk keberhasilan pencapaiannya. Sedangkan, indikator lain yang sulit terealisasi yaitu 

prosentase aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana yang 

hanya mencapai prosentase sebesar 31,25%. 

Adapula sasaran terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi telah 

dicapai oleh pemerintah melalui program prioritas pengembangan kemitraan lembaga 
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komunikasi yang diukur melalui beberapa indikator kinerja utama. Indikator yang mencapai 

prosentase lebih dari 60% ialah prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media 

kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel (74%). Sedangkan dua indikator lainnya hanya 

mencapai angka kurang dari 40%, seperti prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi 

kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di 

wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu (31%) dan prosentase 

aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi (32,5%). Sehingga indikator kinerja ini 

masih perlu usaha lebih keras untuk dapat mencapai target. Untuk meningkatkan peran 

organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi, maka pemerintah perlu melakukan 

penguatan terhadap peran dan kapasitas media komunitas itu sendiri. Di samping itu, walaupun 

media tradisional dinilai menghabiskan dana yang cukup besar tetapi media ini perlu dijaga 

eksistensinya karena bagian dari warisan bangsa. Namun begitu, peranan media tradisional 

yang dimanifestasikan melalu pertunjukkan rakyat perlu diperjelas. Dalam bidang komunikasi 

dan informasi, media tradisional yang dianggap sebagai tools ini mesti dioptimalkan fungsinya 

sebagai bagian dari diseminasi informasi yang berorientasi pada pembangunan, perdamaian, 

dan nilai kebangsaan.  

Agar tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat, maka pemerintah telah melakukan program prioritas 

dukungan manajemen dan dukungan teknis Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui indikator-

indikator kinerja dengan masing-masing pencapaiannya. Seperti, adanya indikator prosentase 

pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan dinilai telah berhasil dalam 

pelaksanaannya dengan total prosentasi sebesar 67%. Sedangkan, keberhasilan indicator jumlah 

kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat (46%) sudah 

dinilai cukup. Namun, ada indikator lain yang dianggap sulit untuk mencapai keberhasilan, 

yaitu prosentase lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan informasi publik 

(29%). Berdasarkan Laporan Tahunan KIP 2012, masih banyak lembaga negara yang sampai 

saat ini belum memiliki PPID terutama di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan 

masih banyak lembaga publik yang masih memegang teguh budaya tertutup untuk transparasi 

informasi publik dan menganggap pembentukan PPID itu hanya menghabiskan anggaran saja. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu sosialisasi kembali mengenai pentingnya keterbukaan 

informasi publik kepada lembaga publik yang belum membentuk PPID. 

 

5.3. Identifikasi Isu 

Media merupakan saluran atau alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan informasi publik. Adapun media terdiri dari dua macam, yaitu media 

konvensional dan media baru (digital). Media yang termasuk media konvensional, antara lain 
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media penyiaran (televisi dan radio), media cetak (surat kabar, majalah, dan lainnya), media 

komunitas, dan media tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka 

media berkembang dari analog menjadi digital. Maka   dinamakan media baru atau lebih 

dikenal dengan internet berupa website, blog, jejaring sosial dan lain sebagainya. Identifikasi 

isu di bawah ini merupakan kesimpulan singkat dari bab 4 yang telah menjelaskan secara detail 

mengenai perkembangan media di Indonesia, implementasi Open Government Indonesia, dan 

peran lembaga quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.  

 

Tabel 5.1 Identifikasi Isu 

NO 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

CAPAIAN ANALISIS 
PERMASALAHAN 

UTAMA/TANTANGAN 
SOLUSI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

1 Media 
 Media 

Penyiaran 
‐ Berdasarkan 

penelusuran 
Nielsen 
Audience 
Measurement, 94 
persen 
masyarakat 
Indonesia 
mengkonsumsi 
media melalui 
televisi di tahun 
2012 

‐ Selama setahun, 
penonton 
Indonesia 
menghabiskan 
24% dari total 
jam menonton 
untuk 
menyaksikan 
sinetron, lalu 
20% tayangan 
hiburan, seperti 
pencarian bakat, 
komedi, music, 
atau permainan. 

‐ Media 
penyiaran 
terutama televisi 
bersaing ketat 
dalam meraih 
pemirsa melalui 
rating dan 
share. Rating 
yang tinggi 
mampu 
meningkatkan 
jumlah iklan dan 
pada akhirnya 
menambah laba 
perusahaan. 

‐ Berbagai 
program siaran 
yang mengudara 
tidak 
berdasarkan 
pada kriteria 
kelayakan 
sebuah siaran.  

‐ Arus persaingan di 
industri media 
penyiaran sangat 
kuat 

‐ Tidak hadirnya 
TVRI, RRI dan LPS 
TV dan Radio di 
daerah perbatasan 

‐ Belum adanya 
kesiapan 
infrastruktur di 
berbagai daerah 
perbatasan yang 
mengakibatkan hak 
informasi 
masyarakat lokal 
masih terabaikan 

‐ OMS ikut dilibatkan 
sebagai pengawas 
dan pemercepat 
proses pembuatan 
UU baru  

‐ Media mesti 
memberi prioritas 
dan bersikap 
transparan dalam 
memyiarkan 
informasi mengenai 
penyusunan UU 
baru 

‐ Media  mesti 
memegang teguh 
prinsip 3E1N dalam 
menyiarkan 
program siaran  

‐ KPI mesti bersikap 
proaktif dalam 
mengadakan 
advokasi, mediasi 
dan ajudikasi 
mengenai masalah 
penyiaran di 
wilayah perbatasan 
Indonesia. 

‐ Mengeksplorasi 
potensi media yang 
perlu dikembangkan 
di setiap daerah 
dalam rangka 
penyebaran 
informasi yang 
menyeluruh dan 
tepat sasaran 

‐ Pemerintah harus 
menjadi lead 
shepherd untuk 
memimpin road 
map pembangunan 
media di Indonesia, 
sehingga ada ruang 
untuk 
memberdayakan 
media dengan 
menyiarkan iklan 
layanan masyarakat  

Percepatan 
penyusunan dan 
penerapan UU 
Penyiaran baru 
 

‐ Lembaga 
Penyiaran Publik 

‐ TVRI 
mencitrakan diri 
sebagai TV 
Pemilu karena 
dinilai sebagai 

‐ TVRI dan RRI 
sebagai 
Lembaga 
Penyiaran 
Publik 

‐ TVRI dan RRI 
memiliki visi 
masing-masing 
sehingga sulit untuk 
disatukan 

‐ Menjadikan RUU 
tentang RTRI 
sebagai landasan 
normatif  

‐ Mengoptimalkan 

Penguatan 
lembaga 
penyiaran public 
TVRI dan RRI 
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NO 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

CAPAIAN ANALISIS 
PERMASALAHAN 

UTAMA/TANTANGAN 
SOLUSI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

televisi yang 
paling netral 

‐ TVRI 
menerapkan 
standar 
penyiaran 
televisi digital 
terestrial free-to-
air 

memiliki 
potensi yang 
besar untuk 
menjadi 
bestmark 
media 
penyiaran di 
Indonesia. 
Akan tetapi, 
kondisi LPP 
saat ini cukup 
memprihatinka
n, bahkan LPP 
tak mampu 
bersaing 
dengan LPS 

‐ Persaingan frekuensi 
dengan penyiaran 
asing 

‐ LPP kalah saing 
dengan LPS 

‐ RRI dituntut untuk 
membangun slide 
belt information 

‐ Kondisi stasiun dan 
pemancar siaran di 
beberapa daerah 
sudah tidak layak 

‐ Tidak ada rekrutmen 
SDM kreatif  

‐ RRI kurang dana 
dan SDM dalam 
proses produksinya. 

kinerj dan 
mengatasi sejumlah 
masalah teknis yang 
dihadapi.  

‐ Merekrut fresh 
graduate sebagai 
SDM kreatif 

‐ Mempertimbangkan 
kebijakan untuk 
memberikan golden 
handshake dalam 
rangka perampingan 
organisasi (SDM) 

‐ Budaya kerja yang 
berpedoman kepada 
performance based 
sehingga mampu 
meningkatkan 
persaingan yang 
sehat di antara 
karyawan 

‐ Rebranding 
(pencitraan kembali) 
LPP sebagai media 
penyiaran bagi 
orang cerdas dan 
kritis 

‐ Mempersiapkan 
mekanisme 
pembentukan rating 
televisi milik 
pemerintah guna 
mengimbangi 
dominasi dan 
monopoli rating 
televisi milik asing 
di negara ini. 

‐ Lembaga 
Penyiaran Swasta 

‐ Tahun 2012, 
program radio 
swasta yang 
menjadi acara 
unggulan yaitu 
musik 73,3% 
dan berita 
informasi 
10.23% 

‐ Konten media 
yang disajikan 
telah 
dikonstruksi 
berdasarkan 
kebijakan 
pemiliknya 

‐ Izin tidak 
dipersulit guna 
menciptakan 
industri 
penyiaran yang 
bebas dan adil 

Persaingan antar 
lembaga penyiaran 
swasta dengan 
mempertahankan 
rating dan 
penghasilan iklan 
dapat menyebabkan 
konten siaran 
menjadi tidak 
mendidik dan hanya 
bersifat menghibur 

‐ Persaingan industri 
media yang 
mengedepankan 
rating dan iklan 
menjadikan 
program yang tak 
bermutu 

‐ Pemilik dan 
pemegang saham 
beberapa media 
penyiaran ikut 
terlibat di dunia 
politik 

‐ Penguatan KPI 
sebagai regulator 
tunggal  

‐ Akumulasi jumlah 
sanksi akan 
berpengaruh 
terhadap proses 
perpanjangan 
perizinan  

‐ Pembentukan 
lembaga ranting 
(pemeringkat) yang 
berorietasi 
pembangunan dan 
semangat 
kebangsaan.  

Pembentukan 
lembaga rating 
penyiaran 
nasional 

 Media 
Komunitas 

‐ Tahun 2012, 
Kelompok 
Informasi 
Masyarakat 
(KIM) 
mencapai 
jumlah 5700 

‐ Jumlah radio 
komunitas di 
daerah 
perbatasan 
berjumlah 80 
LPK tahun 2012 

‐ Prosentase 

Media komunitas 
dapat menyentuh 
masyarakat lokal 
dan mengerti 
kebutuhan 
masyarakat 
komunitas tempat 
tersebut, namun 
pembangunan 
media komunitas 
ini kurang 
mendapat dukungan 
dari pemerintah 
daerah 

‐ Prosedur perizinan 
yang terbaru dinilai 
masyarakat sukar 
untuk dimengerti 
dan dilaksanakan 

‐ Beberapa media 
komunitas dianggap 
kurang kritis karena 
disubsidi oleh 
pemerintah  

‐ Media komunitas 
bersaing dengan 
internet dan jejaring 
social 

‐ Koordinasi dan 
sinergi lebih kuat i 
di kalangan 
pemerintah pusat 
dan daerah untuk 
mendorong 
pertumbuhan dan 
pengembangan 
media komunitas 

‐ Meningkatkan kerja 
sama dengan 
berbagai stakeholder 
dalam membuat 
kebijakan 

Menguatkan 
peran dan 
kapasitas media 
komunitas dalam 
penyebaran 
informasi. 
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NO 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

CAPAIAN ANALISIS 
PERMASALAHAN 

UTAMA/TANTANGAN 
SOLUSI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

aktivitas 
peningkatan 
peran organisasi 
kemasyarakatan 
sebagai 
penyebar 
informasi (KIM, 
media 
tradisional, 
media 
komunitas) di 
daerah 
perbatasan dan 
tertinggal tahun 
2012 sebesar 
33% (40 lokasi) 

‐ Masih adanya 
kelemahan dalam 
koordinasi pada 
program Desa 
Informasi, 
khususnya mengenai 
posisi KIM sebagai 
pengelola perangkat 
TIK Desa Informasi 
(Radio Komunitas). 

‐ Meniru dan 
memodifikasi best 
practice di 
Scandinavia 

‐ Memfasilitasi radio 
komunitas dengan 
internet agar proses 
diseminasi lebih 
cepat dan 
menyeluruh serta 
informasi yang 
disampaikan lebih 
segar dan kaya.  

 Media Cetak ‐ Penerbitan surat 
kabar harian 
mendominasi 
industry media 
cetak di 
Indonesia.   

‐ Kalangan pria 
profesional yang 
paling banyak 
membaca surat 
kabar dan 
tabloid, 
sedangkan 
majalah 
kalangan pria 
komunitas 

‐ Pergerakan 
industri media 
cetak akan 
mengalami 
penurunan dan 
media online 
akan 
mengalami 
peningkatan 
karena 
perkembangan 
teknologi yang 
pesat 

‐ Perkembangan 
teknologi 
mampu 
meningkatkan 
efisiensi 
penggunaan 
anggaran dan 
mendukung 
kelestarian 
lingkungan 
dari biaya 
produksi 

Media cetak dituntut 
untuk melakukan 
transformasi media 
menjadi digital 
(konvergensi media) 

Mempersiapkan 
perusahaan media cetak 
untuk memasuki era 
digital dengan 
memberikan bimbingan 
teknologi 

Mempersiapkan 
transformasi 
media cetak 
menjadi media 
digital 

 Media 
Tradisional 

‐ Jumlah media 
tradisional 
sebanyak 1551 
buah yang telah 
menyebar di 
seluruh Indonesia 
tahun 2009 

‐ Ada 22 pagelaran 
pertunjukkan 
rakyat yang 
dilaksanakan di 
berbagai provinsi 
di Indonesia 
selama 2012 

Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika 
memanfaatkan 
media tradisional 
sebagai sarana 
diseminasi 
informasi isu-isu 
strategis 

‐ Para seniman 
berkurang 

‐ Kurangnya minat 
para generasi muda 

‐ Kurangnya penonton 
‐ Petunra jarang 

menggunakan 
bahasa daerah 

‐ Pertunjukkan rakyat 
menghasbiskan dana 
yang tidak sedikit.  

‐ Meningkatkan 
standar dan acuan 
dengan menyusun 
SOP dalam 
pelaksanaan 
Petunra 

‐ Meningkatkan 
kemampuan 
memodifikasi, 
mengoptimalkan, 
dan memadukan 
unsur musik, 
verbal/dialog, dan 
gerak dlm petunra  

‐ Melakukan kerja 
sama dengan 
berbagai 
stakeholder  dlm 
meningkatkan 
peran media 
tradisional  

‐ Pembinaan 
terhadap kelompok-
kelompok 
pertunjukan rakyat 
agar kelestarian 
warisan bangsa 
dapat dipertahankan 

Menguatkan 
peran dan 
kapasitas media 
tradisional 
dalam 
penyebaran 
informasi 
kepada 
masyarakat. 

 Media Baru ‐ Menurut data 
Asosiasi 
Penyelenggara 
Jasa Internet 

‐ Indonesia dinilai 
memiliki potensi 
besar dalam 
memasarkan 

‐ Infrastruktur yang 
kurang mendukung 
serta kesenjangan 
tingkat ekonomi dan 

‐ Literasi media 
digital 

‐ Memberikan 
edukasi kepada 

Memanfaatkan 
media baru 
secara optimal 
untuk 
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NO 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

CAPAIAN ANALISIS 
PERMASALAHAN 

UTAMA/TANTANGAN 
SOLUSI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

Indonesia (APJII), 
pengguna media 
online dari tahun 
ke tahun 
mengalami 
peningkatan 
hingga 63 juta 
orang pada tahun 
2012 

‐ Di tahun 2012, 
Indonesia 
menduduki 
peringkat ke-4 di 
Asia dengan 
pengguna internet 
sebanyak 55 juta 
penduduk (22,4%) 

 

perangkat 
teknologi 
komunikasi dan 
informasi.  

‐ Adapun dampak 
negatif yaitu 
Free 
Information 
Flow 
mengakibatkan 
Indonesia sangat 
mudah 
menghadapi 
kebanjiran 
informasi dari 
luar yang belum 
tentu bermanfaat 
dan sesuai 
dengan 
kebutuhan. 

pendidikan 
menyebabkan 
penyebaran dan 
akses terhadapa 
informasi tidak 
merata  

‐ Pengguna internet 
yang tidak 
bertanggung jawab 

‐ Arus informasi yang 
tidak terbendung 
mampu membuka 
akses pengguna 
kepada situs-situs 
pornografi, 
criminal, dan 
tahayul (ramalan) 

masyarakat dalam 
bertanggung jawab 
dan 
mempertahankan 
norma-norma 

‐ Internet Security 
perlu ditingkatkan 
walaupun program 
internet sehat dan 
aman telah 
implementasikan 
tetapi mesin pencari 
“google” masih 
memberikan akses 
alternative lainnya.  

meningkatkan 
pelayanan publik 

‐ Media 
Sosial 

‐ Media sosial 
yang paling 
populer ialah 
Facebook 
dengan 
prosentase 96% 
pengguna di 
Indonesia 

‐ Hingga tanggal 
15 April 2013, 
terdapat 
48.191.160 
pengguna akun 
facebook 

‐ Di tahun 2011, 
terdapat 
4.883.228 
pengguna akun 
twitter 

Situs paling sering 
dikunjungi yaitu 
situs jejaring sosial 
Facebook, 
kemudian disusul 
google, blogspot, 
dan youtube 

‐ Ancaman terhadap 
oversharing yang 
ekstrim 

‐ Meningkatnya 
ekspektasi 
(miskalkulasi dan 
kecepatan 
penanganan kasus) 
mengakibatkan 
tekanan baru bagi 
pemerintah 

‐ Realitas bahwa 
kebijakan public 
bagi aktivitas di 
dunia maya tidak 
sama dengan 
kebijakan serupa di 
dunia fisik.  

‐ Pembuatan 
mekanisme yang 
dikolaborasikan 
dengan sistem 
teknologi yang 
mampu memastikan 
user teridentifikasi 
biodatanya dengan 
jelas dan akurat 

‐ Menjaring ide dan 
saran dari pakar 
media baru dan 
teknologi informasi 
dalam perumusan 
kebijakan public di 
dunia maya 

Memanfaatkan 
media sosial 
secara optimal 
untuk 
meningkatkan 
pelayanan publik 
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NO 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

CAPAIAN ANALISIS 
PERMASALAHAN 

UTAMA/TANTANGAN 
SOLUSI 

ARAH 
KEBIJAKAN 

2 Open Government 
Indonesia 
 

‐ Indonesia dan 
Inggris bersama-
sama menjadi 
co-chairmanship 
di tahun 2013 

‐ Tahun 2013, 
OGI 
menyelenggarak
an Kontes 
Inovasi Solusi 
untuk 
mendorong 
partisipasi 
informasi serta 
merangsang 
publik 
berpartisipasi 
lebih aktif 
menyumbangkan 
solusi bagi 
pemerintahan 
yang lebih baik 

‐ Pembentukan 
PPID sudah 
mencapai 
32,32%, yaitu 
total keseluruhan 
693 buah di 
seluruh 
Indonesia 

‐ Implementasi 
berbagai 
program seperti 
Menyelenggarak
an kompetisi 
OGI,Knowledge 
Forum Program 
OGI Goes to 
Campus dan 
dikuatkan lagi 
dengan 
pemanfaatan 
berbagai media 
seperti twitter, 
website, dan 
youtube, dll 

- Dalam 
menciptakan 
pemerintahan yang 
terbuka, OGI 
melakukan berbagai 
program dengan 
melibatkan 
masyarakat sendiri. 
- Pemerintah harus 
mendengarkan ide-
ide atau solusi 
inovatif dari 
masyarakat untuk 
mewujudkan 
pelayanan public 
yang berkualitas 
- Masih ada 
lembaga publik 
yang masih 
tertutup, padahal 
akses informasi 
publik yang terbuka 
dari pemerintah 
mampu 
mencerdaskan 
masyarakat dan 
aktif dalam 
berpartisipasi 
- Sosialisasi terus 
dilakukan 
pemerintah dalam 
rangka 
meningkatkan 
pemahaman 
lembaga public 
tentang OGI, 
meliputi adanya 
kompetisi dan 
forum pengetahuan 

- Mekanisme perwakilan 
OMS dan keterlibatannya 
masih belum diatur 
dengan jelas oleh OGI 
- Para pejabat pemerintah 
masih bersifat kulturif 
(tidak mau terbuka) 
- Tanggung jawab 
sebagai co-chairman OG 
2013 

- Menguatkan peran 
OMS dalam mendukung 
OGI  
- Menciptakan 
komunikasi dan 
koordinasi yang efektif 
antar pemerintah pusat 
dan daerah 
- Meningkatkan 
pembentukan PPID di 
daerah dan BUMN 
-Memanfaatkan 
teknologi komunikasi 
dan informasi dalam 
mengakses informasi 
publik dengan 
menfasilitasi pemerintah 
yang kesulitan 
mempunyai dan 
mengoperasikan website  
- Menerapkan strategi 
komunikasi pemasaran 
bersepadu (Integrated 
Marketing 
Communication) 
- Memperjelas 
segmentasi khalayak 
yang dilihat dari aspek 
KAP (knowledge, 
attitude, practice) 

‐ Penguatan 
Open 
Government 
Indonesia 

‐ Mainstreamin
g OG dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 

3 Lembaga Quasi Pemerintah 
 Komisi 

Penyiaran 
Indonesia 
(KPI) 

‐ Selama tahun 
2011, KPI telah 
memperluas 
kerjasama 
dengan lembaga 
lain, salah 
satunya Dewan 
Pers 

‐ Pengembangan 
dan 
pembentukan 
KPID di 
beberapa daerah 
sampai pada 
akhir 2011 
sudah terbentuk 
di 33 provinsi 

‐ KPI Pusat 
masih turut 
serta 
memberikan 
pelayanan serta 
mengawal 
proses perizinan 

Dalam Rapat 
Koordinasi 
Nasional tahun 
2011, KPI 
mendesak kepada 
DPR RI agar KPI 
dijadikan lembaga 
yang berwenang 
memberikan Izin 
Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP). 

‐ Hilangnya 
kewenangan KPI 
sebagai lembaga 
negara independen 
yang mengatur segala 
hal mengenai 
penyiaran hingga KPI 
menjadi lemah sebagai 
regulator progresif 

‐ Prospek demokratisasi 
media penyiaran 
terutama televisi di 
Indonesia cenderung 
melemah 

‐ Menguatkan peran dan 
kewenangan KPI 
sebagai regulator 
penyelenggaraan 
penyiaran yang 
independen 

‐ Membentuk tim 
konsolidasi yang 
mampu menguatkan 
kapasitas KPI dalam 
mewujudkan lanskap 
industri penyiaran 
yang bebas, adil, maju 
dan beradab. 

‐ Mendukung riset di 
bidang penyiaran baik 
bersifat khusus di 
bidang komunikasi, 
informasi dan media 
maupun interdisiplin 
seperti manajemen,  
ekonomi, sen,i dan 
teknologi.   

Penguatan 
Komisi 
Penyiaran 
Indonesia (KPI) 
sebagai  lembaga 
quasi 
Pemerintah 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 
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sesuai dengan 
amanat UU 
Penyiaran 

‐ Hingga 
Desember 2011, 
jumlah 
pemohon izin 
radio dan 
televisi di 
seluruh 
Indonesia 
mencapai 3166 
pemohon, 
dengan 
pertambahan 
pada tahun 
2011 sebanyak 
499 pemohon 

 Komisi 
Informasi 
Pusat (KIP) 

‐ Total jumlah 
PPID saat ini 
sebanyak 693 
buah di seluruh 
Indonesia 

‐ Pembentukan 
PPID di semua 
kementerian 
memang sudah 
terbentuk. Tapi, 
di tingkat 
provinsi, 
kabupaten/kota, 
dan lembaga 
non-
kementerian 
lainnya masih 
banyak yang 
belum 
membentuk 
PPID. 

‐ Jumlah 
permohonan 
informasi dari 
2010-2012 
sebanyak 818 

‐ Jumlah 
permohonan 
sengketa tahun 
2012 berjumlah 
323 sengketa 
sedangkan 2011 
sebanyak 419. 

Implementasi UU 
KIP sampai 
sekarang masih 
memang belum 
mencapai target. 
Hal ini dikarenakan 
sosialisasi UU KIP 
yang masih belum 
optimal kepada 
badan publik. 
Sehingga 
pemahaman mereka 
tentang keterbukaan 
informasi publik 
masih rendah. 

‐ Kondisi informasi di 
Indonesia masih 
belum terbuka 

‐ Faktor yang 
menghambat 
pembentukan Komisi 
Informasi sendiri 
terletak pada aspek 
political Wills pejabat 
pemerintah. 

‐ Pembentukan Komisi 
Informasi tersebut 
dinilai negatif oleh 
pemerintah daerah 
yang menganggap hal 
ini membebani 
anggaran  

‐ Badan publik belum 
siap membentuk PPID 
dan KI karena mindset 
yang masih tertutup 

‐ Meningkatkan 
kesadaran dan 
pemahaman 
lembaga publik 
betapa pentingnya 
keterbukaan 
informasi public 

‐ Memberikan 
pengajaran bagi 
masyarakat bahwa 
mereka berhak 
untuk mendapatkan 
informasi public 

‐ KIP harus 
melakukan 
sosialisasi melalui 
berbagai media 

‐ KIP harus 
mengadakan 
pertemuan dengan 
kelompok 
masyarakat di 
daerah yang belum 
ada PPID 

‐ Edukasi terhadap 
masyarakat tentang 
hak mereka untuk 
mendapatkan 
informasi publik 

Penguatan 
Komisi 
Informasi Pusat 
(KIP) sebagai  
lembaga quasi 
Pemerintah 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 

 Dewan Pers ‐ Tahun 2010, 
80% 
menyatakan 
bahwa media 
atau jurnalis 
melakukan 
pelanggaran 
Kode Etik 
Jurnalistik 
dalam berbagai 
bentuk 

‐ Dari data hasil 
penyelesaian 
masalah 
jurnalistik di 
Dewan Pers 
2011, 86% 
kasus telah 
terjadi 
pelanggaran 
Kode Etik 
Jurnalistik oleh 

Rendahnya kualitas 
wartawan menjadi 
masalah akibat 
adanya kebebasan 
pers. Dewan pers 
sebagai penjaga etik 
jurnalis berperan 
penting dalam 
meningkatkan mutu 
pers di Indonesia 

‐ Perkembangan pers 
saat ini 
mengakibatkan pers 
sukar untuk 
meprioritaskan hal-
hal mendasar seperti 
etika, akuntabilitas, 
dan perdamaian.  

‐ Tak sedikit 
wartawan yang 
melanggar kode etik 
jurnalistik dan 
berkualitas rendah 
baik dari segi teknik 
penulisan berita 
maupun konten 
berita yang dangkal 

 

‐ Memperjuangkan 
peningkatan tingkat 
kesejahteraan 
wartawan 

‐ Membangun 
kesadaran publik, 
untuk ikut 
menyehatkan pers 

‐ Menyelesaikan 
pengaduan terhadap 
pers, dalam bentuk 
mediasi yang paling 
efektif 

‐ Ikut membantu pers 
yang menghadapi 
masalah-masalah 
hukum. 

‐ Bekerja sama 
dengan seluruh 
stakeholder 
khususnya 
perusahaan media 

Penguatan 
Dewan Pers 
sebagai  lembaga 
quasi 
Pemerintah 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 
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media atau 
jurnalis. 

‐ Dewan pers 
menyentuhkan 
perusahaan pers 
untuk 
meningkatkan 
kualitas pers 
melalui serikat 
pekerja pers.  

agar mendorong jika 
perlu mewajibkan 
karyawannya untuk 
mengikuti uji 
kompetensi 
wartawan.  

‐ Menjalin hubungan 
kemitraan dengan 
perguruan tinggi 
dalam meningkatkan 
kapasitas citizen 
journalism di 
kalangan pemuda  

‐ Meningkatkan skill 
wartawan agar 
mampu memasuki 
industry media 
digital 

‐ Regenerasi jurnalis 
yang professional 
dan berintegritas 
dengan 
memperbanyak 
pelatihan teknis 
investigasi dan 
penulisan yang baik, 
literasi finansial dan 
pengetahuan bahasa 
kedua.  

‐ Mengidentifikasi 
peran institusi di 
luar perguruan 
tinggi untuk ikut 
berkontribusi dalam 
meningkatkan 
standar jurnalisme 
masyarakat.  

4 Kebebasan Pers ‐ ASEAN 
Worldwide 
Press Freedom 
Index 2010, 
kebebasan pers 
Indonesia 
peringkat 1 di 
ASEAN dan 
peringkat 117 di 
dunia (35,83%)  

‐ Data dari 
Freedom House, 
sejak tahun 
2002 sehingga 
2010, Indonesia 
dinyatakan 
sebagai negara 
yang tidak 
sepenuhnya 
bebas (partly 
free). 

‐ Pada tahun 
2013, Indonesia 
berada di 
peringkat ke-
139 dari 179 
negara menurut 
Reporters 
Without Borders 
Perancis 

‐ Indonesia perlu 
menyadari 
bahwa 
perjuangan untuk 
memperoleh 
kebebasan pers 
masih panjang. 
Kasus kekerasan 
terhadap pers 
terus meningkat 
setiap tahun. Hal 
ini tidak hanya 
disebakan karena 
etika wartawan 
tetapi juga 
lemahnya 
penegakkan 
hukum terhadap 
pelaku 
kekerasan.  

‐ Konglomerasi 
media 
mengakibatkan 
kebebasan pers 
berada di posisi 
yang 
menyulitkan. 
Rating, iklan, 
laba serta 
kepentingan 
partai politik 
adalah kekuatan 
baru dalam 
menentukan 
kebebasan pers  

‐ Kecenderungan 
monopoli media 
massa, media 
terbelenggu 
kekuatan 
primordialisme 
tertentu  

‐ Konglomerasi 
Media 

‐ Pers masih 
menggunakan kata-
kata kurang pantas 
untuk 
dipublikasikan  

‐ Stereotipe negatif 
atas wartawan juga 
masih mendominasi 
latar belakang 
munculnya 
disharmonisasi 
komunikasi antara 
publik dengan pers 

‐ Pers terancam 
kembali pada zaman 
setelah merdeka 
yaitu pers partisan 
(pers yang 
berafiliasi dengan 
partai politik) 

‐ Pers sudah 
melaksanakan 
fungsinya sebagai 
BIN yang bertugas 
mengawasi 
pemerintah tetapi 
lupa akan perannya 

‐ Partisipasi aktif 
seluruh stakeholder 
dalam mewujudkan 
pers yang bebas 
melalui upaya 
defragmentasi 
saham kepemilikan 
perusahaan media 
swasta  

‐ Aktif 
mempublikasikan 
proses penegakkan 
hukum kepada 
pelaku kekerasan 
terhadap pers 

‐ Meningkatkan 
kemampuan 
masyarakat dalam 
melakukan kegiatan 
citizen journalism 

‐ Pembentukan 
media kooperasi 
sebagai media 
alternatif yang 
profesional dan 
berasal dari gerakan 
akar rumput rakyat 

‐ Menjamin 
keselamatan 
jurnalis dalam 
operasinya di dunia 
digital 

‐ Mengamati dan 
memodifikasi 
model kurikulum 
pendidikan 

Meningkatkan 
indeks 
kebebasan pers 
di peringkat 
dunia 
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sebagai katalisator 
pembangunan.  

jurnalisme yang 
dikeluarkan oleh 
UNESCO 

‐ Menjembatani gap 
antara pemerintah 
dan pers melalui 
dialog konstruktif 
yang 
diselenggarakan 
secara rutin  
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5.4. Arah Kebijakan 

Berdasarkan penjabaran analisis pencapaian dan identifikasi permasalahan, maka 

pemerintah sepatutnya mengambil berbagai kebijakan untuk menghadapi segala  tantangan lima 

tahun ke depan dalam pembangunan nasional bidang komunikasi dan informasi. Ada delapan 

poin arah kebijakan dalam bidang komunikasi dan informasi yang telah ditentukan oleh 

Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui draft RPJMN III (2015-2019), 

yaitu antara lain (1) Intervensi kebijakan/regulasi meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi publik dan menjamin kebebasan berpendapat; (2) Penguatan Lembaga Quasi 

Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi; (3) Penguatan Open Government; (4) 

Mainstreaming Open Government dalam pelaksanaan pembangunan; (5) Penguatan Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI dan RRI; (6) Penguatan media komunitas dan media tradisional; (7) 

Pemanfaatan media baru/social; dan (8) Pembentukan lembaga rating (pemerintah) penyiaran 

nasional. Dari poin di atas, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam 

mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus mengacu 

pada arah kebijakan utama bidang komunikasi dan informasi yang menekankan pada aspek 

peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. 

Bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa Hak Asasi Manusi merupakan hak warga 

negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara sesuai dengan karakteristik Indonesia. 

Dengan adanya rumusan HAM dalam Amandemen Pasal 28 UUD 1945, maka secara 

konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah terjamin. Di 

samping itu, adanya UU Pers seringkali dalam pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijamin 

oleh UU Pers harus menghadapi masalah teknis hukum. Saking bebasnya, banyak wartawan 

yang juga memiliki profesional dan integritas yang rendah dalam menjalankan profesinya 

sebagai insan pers. Sehingga hal itu dapat mengancam mutu pers sebagai sarana dalam 

mengeluarkan pendapat. Ditambah lagi, UU Penyiaran saat ini tak lagi menjadi alat kekuasaan 

pemerintah apalagi pihak swasta, tetapi sebagai ranah public yang harus digunakan demi 

kepentingan public. UU Penyiaran ini mengatur Sistem Penyiaran Indonesia yang di dalam 

undang-undang tersebut terdapat prinsip keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan media. 

Namun, tak heran jika permasalahan saat ini muncul konglomerasi media karena regulasi yang 

mengatur bersifat tidak baku dan regulator yang tidak jelas. Di sisi lain, Indonesia juga 

memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik yang mana implementasinya masih belum 

maksimal.  Dilihat dari peran Komisi Informasi di beberapa daerah yang masih kurang akibat 

kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah, serta kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya informasi publik. Oleh karena itu, untuk ke depannya pemerintah harus 

merevisi kembali undang-undang yang terkait dengan informasi publik yang mengarah pada 
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kebijakan intervensi kebijakan/regulasi yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi public dan menjamin kebebasan berpendapat. 

Salah satu amanat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran ialah terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi public dalam 

mengontrol dan mengawasi segala kegiatan penyiaran di Indonesia. Hingga akhir 2011 KPID 

telah terbentuk di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Nanun, dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya sesuai dengan undang-undang, KPI mengalami bentrokan dari peraturan 

pemerintah yang juga mengatur kegiatan penyiaran Indonesia, khususnya masalah perizinan. 

Sehingga, KPI menjadi lemah sebagai regulator utama penyiaran dan hanya berperan dalam 

mengawasi konten atau isi siaran media penyiaran saja. Adapun Komisi Informasi Pusat (KIP) 

telah dibentuk melalui UU KIP yang sampai sekarang juga masih belum mencapai target. Dari 

segi kuantitatif dapat dilihat dari pembentukan PPID yang masih sebesar 32,32% hingga tahun 

2013. Hal ini disebabkan karena kondisi informasi di Indonesia masih belum terbuka dan 

kurangnya sosialisasi UU KIP terhadap lembaga public, sehingga para pejabat pemerintah 

masih bersifat kulturif (tertutup) mengenai informasi publik.  

Ada lagi masalah penyiaran yang terjadi di daerah perbatasan menjadi penting lantaran 

tidak hadirnya LPP dan LPS di daerah perbatasan, sehingga lembaga penyiaran asing 

mendominasi media informasi di daerah perbatasan. Maka, KPI berupaya terus menyuarakan 

permasalahan penyiaran daerah perbatasan yang juga merupakan salah satu masalah utama 

dalam pembangunan nasional kepada pemerintah melalui advokasi, mediasi, dan ajudikasi 

mengenai masalah penyiaran di wilayah perbatasan Indonesia. Lain halnya dengan Dewan Pers 

yang merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai penjaga etik para jurnalis 

Indonesia. Berdasarkan data dari Dewan Pers, terdapat 86% kasus di tahun 2011 yang telah 

terjadi menyangkut pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media atau wartawan/jurnalis. Hal 

ini dipicu dari banyaknya jumlah wartawan yang tidak kompeten dalam bidang jurnalistik, 

sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan. Oleh karena itu, arah kebijakan 

yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan di atas 

adalah Penguatan Lembaga Quasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi, yang meliputi 

KPI, KIP, dan Dewan Pers. 

Dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, Indonesia berperan aktif gerakan Open 

Government Indonesia yang senantiasa melibatkan masyarakat dalam menciptakan program-

program yang terbuka inovatif. Selama terbentuknya OGI, pemerintah telah membuat berbagai 

program dan rencana aksi, salah satunya membuat portal pemerintahan satulayanan.net, 

satupemerintah.net, dan lain sebagainya. Adapun dalam sosialisasinya, OGI melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk 
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universitas negeri di Indonesia. Adapun organisasi kemasyarakatan juga ikut serta dalam 

mendukung program OGI. Namun, keterlibatannya masih belum jelas dan belum diatur oleh 

OGI. Untuk itu, OGI mengadakan workshop yang bertajuk Penguatan Masyarakat Sipil dalam 

Implementasi Open Government Indonesia pada tahun 2012, yang mana diharapkan OMS 

mampu menolak jika aktivitas atau program OGI yang dikoordinir oleh UKP4 ini cenderung 

kontra produktif atau hanya untuk membuat pencitraan presiden di dunia internasional.  

Implementasi program OGI telahpun dilakukan tetapi gaungnya masih belum terdengar 

secara menyeluruh. Oleh sebab itu, langkah awal dalam mengkomunikasikan program ini 

adalah identifikasi khalayak yang dinilai mempunyai potensi yang paling besar untuk 

perubahan. Konsep persuasive impact akan membantu menentukan dampak yang diinginkan 

melalui pemilihan teknik dan alat komunikasi yang ingin dioperasikan. Pada akhirnya, strategi 

komunikasi yang dilaksanakan mesti bersifat massive tetapi terarah agar efektif dan efisien. 

Komunikasi pemasaran terpadu adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang 

matang dengan mengevaluasi peran masing-masing bentuk komunikasi pemasaran (periklanan 

umum, public relations dan lain-lain) dan memadukan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran ini 

untuk memberikan kejelasan, konsistensi dan dampak komunikasi yang maksimal. Sejalan 

bersamaan dengan Inggris sebagai co-chairmanship tahun 2013, maka pemerintah dapat 

mengacu pada arah kebijakan berupa penguatan Open Government dan mainstreaming Open 

Government dalam pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang terutama 

komunikasi dan informasi. 

TVRI dan RRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki potensi besar 

untuk menjadi bestmark media penyiaran di Indonesia. Dalam perkembangannya, TVRI telah 

menerapkan standar penyiaran televisi digital terrestrial free-to-air. Namun, penerapan tersebut 

masih terbatas pada kota-kota besar tertentu dan belum menyebar luas hingga seluruh pelosok 

Indonesia. Secara umum, kondisi TVRI dan RRI cukup memprihatinkan, padahal LPP ini 

merupakan media penyiaran yang sifatnya netral dan mengedepankan kepentingan masyarakat. 

Ada masalah mengenai kondisi stasiun dan pemancar siaran yang sudah rusak dan tidak layak 

dipakai di beberapa daerah, serta tidak adanya rekrutmen SDM kreatif. Jika TVRI dan RRI 

dapat disatukan maka LPP dapat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengendalikan 

media penyiaran yang unggul di Indonesia. Namun, sayang masing-masing dari keduanya 

masih memiliki ego dan tujuan yang berbeda di antara mereka. Sehingga LPP kalah bersaing 

dengan LPS yang lebih berorientasi pada keuntungan. Agar pemerintah dapat mewujudkan 

lembaga penyiaran publik yang  mampu mempersatukan masyarakat dan pemerintah maka arah 

kebijakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ialah penguatan Lembaga 

Penyiaran Publik TVRI dan RRI di Indonesia. 



109 

 

Selain media penyiaran, media komunitas mampu menjadi media yang efektif untuk 

menyebarkan informasi public untuk seluruh kalangan masyarakat di berbagai daerah 

Indonesia. Hal inii dilihat bahwa media komunitas dapat menyentuh masyarakat lokal dan 

mengerti kebutuhan masyarakat komunitas tempat tersebut, namun pembangunan media 

komunitas ini kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Adapun jumlah radio komunitas di 

daerah perbatasan tahun 2012 hanya berjumlah 80 LPK. Untuk mendapatkan izin penyiaran, 

masyarakat dipersulit oleh pemerintah daerah setempat. Lain halnya dengan media tradisional 

yang dalam diseminasi informasi public oleh pemerintah dihadapi dengan permasalahan 

berkembangnya budaya popular di masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya minat 

masyarakat khususnya para generasi muda untuk ikut serta dalam mengembangkan media 

tradisional. Agar media komunitas dan media tradisional tetap eksis dan informasi public 

menyebar secara merata, maka pemerintah perlu mengambil sebuah kebijakan yang mengarah 

pada penguatan media komunitas dan media tradisional di Indonesia. 

Di tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di Asia dengan pengguna internet 

sebanyak 55 juta penduduk. Adapun situs yang paling sering dikunjungi oleh pengguna internet 

di Indonesia yaitu media social Facebook. Hingga tanggal 15 April 2013, terdapat 48.191.160 

pengguna akun facebook di Indonesia. Tentunnya, hal ini menjadi potensi yang besar dalam 

memasarkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Dengan begitu, 

masyarakat pun akan terkena dampak negative dari arus informasi yang bebas dari luar yang 

belum tentu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tak sedikit konten media 

baru yang berkualitas rendah dan tidak sehat untuk dikonsumsi. Untuk menghindari 

penggunaan media baru yang tidak sehat dan tidak aman, maka pemerintah perlu mengambil 

sebuah kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan media baru/social secara optimal oleh 

masyarakat. 

Pastinya tak kalah popular dengan media baru, media penyiaran yang dipegang oleh 

Lembaga Penyiaran Swasta juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai 

kalangan. Namun, terkadang konten media yang disajikan telah dikonstruksi berdasarkan 

kebijakan pemiliknya. Hal ini dilandasi dengan adanya persaingan antar lembaga penyiaran 

swasta. Sehingga mereka cenderung mempertahankan rating dan penghasilan iklan dapat 

menyebabkan konten siaran menjadi tidak mendidik dan hanya bersifat menghibur. Ditambah 

lagi, pemerintah memudahkan perizinan dalam membentuk lembaga penyiaran swasta. Padahal, 

pada kenyataannya LPS seringkali melakukan pelanggaran mengenai konten media yang dapat 

merusak moral masyarakat Indonesia. Untuk menciptakan LPS yang tidak hanya berorientasi 

rating, iklan dan laba, maka pemerintah mengambil kebijakan yang mengarah pada 

pembentukan lembaga rating (pemerintah) penyiaran nasional. Lembaga ini akan mengurangi 
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dominasi lembaga rating milik asing yang saat ini beroperasi di Indonesia. Lembaga asing ini 

dinilai terlalu mahal dan sampel yang digunakan tidak mampu merepresentasikan masyarakat 

Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berinisiatif membentuk lembaga pemeringkat milik 

pemerintah yang dinilai mampu mewujudkan persaingan Lembaga Penyiaran Swasta yang lebih 

sehat dan berorientasi pembangunan.  

Jadi, arah kebijakan komunikasi yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk 

melancarkan sistem komunikasi di Indonesia melalui berbagai media yang digunakan. Dengan 

adanya rekomendasi arah kebijakan tersebut diharapkan pemerintah mampu melakukan 

diseminasi informasi public secara merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga kegiatan 

tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan pemerintah. 
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Rekapitulasi Jumlah PPID 11 September 2013. 

 



Kode Dokumen : 08DKP24102013 
Nama Institusi : Direktorat Komunikasi Publik 
Nama Informan : Bapak Handiman 
Waktu  : 24 Oktober 2013 

Bapak Handiman : Ada 6 bu ya program prioritas kita ya.. ada 6 program 1 

prioritas kita d rpjmn itu kan kita belum PPID itu keterbukaan informasi pas di 2 

pemerintahan kan baru 32,28 % ya kan? bahkan seharusmya dari tahun2011 sudah 3 

100%, sudah ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, bahkan sebnrnya  4 

itu kan baru satu indikator saja seharusnya masih ada 2 lagi ya bu, kita punya SOP 5 

bukan hanya seksedar nama aja bu, itu kita punya SOP, standar layanan dan juga 6 

punya daftar informasi publik, itu masih belum ada data, cuma dari 32%, yang pst 7 

di bawah 32% karna yang baru membentuk PPID saja baru 32%, tahun dpn kita 8 

mengusulkan kan inisiatif baru tu targetnya 100% tahun depan 9 

Bu Fita : 100% untuk semua lembaga pemerintah? 10 

Bapak Handiman : Semua  11 

Bu Fita : Itu PPID dibwh komunikasi publik? 12 

Bapak Handiman : PPID itu setiap badan publik harus punya PPID 13 

Bu Fita : Nah,sosialisasinya itu siapa? yang bertanggung jawab untuk sosialisasi 14 

Bapak Handiman : Di sini, kom publik, sampai tahun2013 awal itu tanggung 15 

jawabnya ada di sini, tapi karna melihat tanda kutip kurang berhasil karena begitu 16 

banyaknya, akhirnya sebagian tugas dan fungsinya diambil alih oleh mendagri  17 

Bu Fita : Sebagian? 18 

Bapak Handiman : Iya, untuk PPID bagi badan negara tingkat daerah baik 19 

provinsi maupun kabupaten yang belum memiliki PPID itu, menjadi tanggung 20 

jawab kemendagri  21 

Bu Fita : Yang belum itu? 22 

Bapak Handiman : Iya 23 

Bu Fita : Alasan apa jadi kemendagri? terlalu berat? 24 

Bapak Handiman : Pertama, kita melihat harusnya PPID itu 2011 sudah ada, tapi 25 

kan sudah 2 tahun lebih nih, 23 agustus 2011 harus sudah ada, sekarang dua tahun 26 

lebih kita baru ada 32,28%, akhirnya melihat itu UKP4 memutuskan dialihkan 27 

sebagian itunya ke kemendagri, cuman kominfo masih tetap ikut dalam tim, 28 

dibentuk tim lisensi, tapi kita 30 tahun ke depan sedang proposal inisiatif baru 30 29 

milyar 30 

Bu Fita : Jadi, untuk PPID di bawah komunikasi publik, lalu apa lagi, maksudnya 31 

ini ya menjadi tim dengan kemendagri. Apakah itu termasuk ke dalam program 32 

kerja komunikasi publik? 33 

Bapak Handiman : Oh iya, masih 34 

Bu Fita : Sosialisasi? 35 

Bapak Handiman : Masih masih... 36 

Bu Fita : Saya denger dari ketua komisi informasi publik pak dipo respon dari 37 

kemendagri tidak positif ya 38 

Bapak Handiman : Respon dari kemendagri sampai 2012 memang begitu, itu 39 

juga 2 lembaga yang paling akhir menunjuk PPID 40 

Bu Fita : Kenapa? 41 

Bapak Handiman : Mengenai alasan mungkin kemendagri bu ya, cuman yang 42 

saya tangkap dari rapat, karena lebih kepada sebetulnya ada kekhawatiran, karena 43 

kan sebetulnya pelayanan publik sudah berjalan tanpa PPID misalnya mahasiswa 44 

membutuhkan data itu kan bisa ke unit-unit kerja, tapi kan dengan adanya PPID 45 



seolah-olah menjadi formalisasi harus ke satu lembaga itu bisa kalo salah 46 

menerjemahkannya bisa-bisa menyulitkan, misalnya ada seseorang mahasiswa 47 

membutuhkan data kalo belum mungkin ke pemberdayaan masyarakat desa, tapi 48 

kan dengan adanya PPID kan harus ke PPID pusat sini  49 

Bu Fita : Apa itu birokrasi prosedurnya memang seperti itu? yang dengan adanya 50 

PPID alurnya sepertii itu? 51 

Bapak Handiman : Kalo menurut saya, pemahaman saya seharusnya tidak perlu 52 

begitu, karna sepanjang itu informasinya terbuka, tidak, bukan informasi yang 53 

dikecualikan ketika itu diberikan kepada masyarakat toh tidak ada yang disalahkan, 54 

tidak ada yang menyalahi apapun, menurut saya ya kalo memang datanya bukan, 55 

tidak perlu ke PPID ya menurut penerjemahan saya ya tidak begitu, kalo menurut 56 

saya ya.. karna kalo begitu bisa jadi bumerang undang-undangnya kan gitu, ya? 57 

Bu Fita : Lanjut, selain PPID apa lagi program kerja d komunikasi publik? 58 

Bapak Handiman : Kita juga punya pbak ya  prakom budaya anti korupsi 59 

Bu Fita : Itu masuknya kemana ya? jadi dukungan manajemen dan dukungan 60 

teknis lainnya komisi informasi pusat itu di komunikasi publik ? 61 

Bapak Handiman : Iya 62 

Bu Fita : Komunikasi publik ya 63 

Bapak Handiman : Komisi informasi kan maksudnya? 64 

Bu Fita : Iya 65 

Bapak Handiman : Iya 66 

Bu Fita : Prosentase pengadaan ...  informasi publik yang terselesaikan itu? 67 

bukan? 68 

Bapak Handiman : Oh kalo masalah sengketanya di sana bu  69 

Bu Fita : Oh di KIP? 70 

Bapak Handiman : Iya, kita ininya saja 71 

Bu Fita : Berarti yang di sini itu prosentase kebijakan, regulasi, dan standarisasi di 72 

bidang komunikasi dan informasi publik  73 

Bapak Handiman : Iya iya 74 

Bu Fita : Bentuk kegiatan? 75 

Bapak Handiman : Ya itu, kita membuat nspk nya, kita sedang membuat surat 76 

edaran  77 

Bu Fita : Oh surat edaran... 78 

Bapak Handiman : Kita sudah membuat nomor 3 nomor 4 79 

Bu Fita : Ee,, sejauh ini capaiannya ? 80 

Bapak Handiman : Surat itu sudah disebarkan 81 

Bu Fita : Sudah disebarkan, ada ini nggak apa namanya, target? 82 

Bapak Handiman : Target sebaran? ya seluruhnya, seluruh kab/kota 83 

Bu Fita : Sudah tercapai? ini kalo yang salah lihat target sebaran yang harus 84 

dicapai 90% prosentasenya tahun 2014 85 

Bapak Handiman : 2014? sebaran apa itu mksdnya? 86 

Bu Fita : Coba di cek di sini ya, ini dari rpjmn ya... ini prosentasenya ini target 87 

2014  88 

Bapak Handiman : Ya sudah 89 

Bu Fita : Sudah ya,, 90 

Bapak Handiman : Ini mungkin kalo data ini saya ga bisa sendiri ya, 91 

pengirimannya yang harus mengecek data ini ada anwar bagian pengadaan, 92 

masalahnya buku itu kan saya bertanggung jawab supaya buku itu jadi gitu kan, 93 

bagaiamana jadi mengenai penyebaran saya yang itu  94 



Bu Fita : Coba ntar ya saya ricek lagi, gpp pake data saya dlu, nanti kalo ada yang 95 

kurang, coba kita cek, ini adalah dua-duanya belum terlaksana mas 96 

Bapak Handiman : Apan? 97 

Bu Fita : Kalo data kita ya, ini prosentase kebijakan, regulasi, dan standarisasi di 98 

bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi 99 

ini dua hal ini belum terlaksana karena tidak ada lakip, tapi kita tahu apa ini 100 

namanya berubah, kalo indikatornya berubah nama itu menjadi apa 101 

Bapak Handiman : Ini sudah terlaksana bu dua2nya  102 

Bu Fita : Oh sudah  103 

Bapak Handiman : Ini sudah ada sn no 3 no 4 tentang standar layanan, ini juga ini 104 

sudah 2x monev bu 105 

Bu Fita : Oh gitu uda 2 x 106 

Bapak Handiman : Total monev itu harus 85% ya? 107 

Bu Fita : Kalo 2x monev itu berapa berapa ya pak? ko ditungnya prosentase 108 

prosentase... 109 

Bapak Handiman : Ya 100% donk 110 

Bu Fita : 2x monev? 111 

Bapak Handiman : Iya, kan monev cuman satu tahun sekali  112 

Bu Fita : 2x itu berarti tahun 2012 atau 113 

Bapak Handiman : 2012 sekali, 2013 sekali 114 

Bu Fita : 2010 tidak dilaksanakan ? 115 

Bapak Handiman : Dulu kan namanya sebelum ikp bu 2010 116 

Bu Fita : Tapi ini kan sudah lahir dokumen ini dari tahun 2009? 117 

Bapak Handiman : Yang setahu saya monev itu baru 2x bu  118 

Bu Fita : Monev itu baru 2x yah.. 119 

Bapak Handiman : Setau saya 120 

Bu Fita : Coba kita cek dulu ya.. 121 

Bapak Handiman : Ini ada restrukturisasi bu, jadi organisasi tahun 2010 biasanya 122 

ada ... 123 

Bu Fita : Saya uda denger itu sih dari pak iwan, jadi monev itu baru 2x, 2011 atau 124 

2012? 125 

Bapak Handiman : 2012 dan 2013 126 

Bu Fita : Jadi prosentase laporan pemantauan dan analisis ya, jadi bentuknya 127 

laporan ? 128 

Bapak Handiman : Iya  129 

Bu Fita : Laporan itu dua ribu,,, 130 

Bapak Handiman : Sebelas, eh itu 2012 sampai 2013 131 

Bu Fita : 2 kali? 132 

Bapak Handiman : Ya 133 

Bu Fita : Dua dua ya.. 134 

Bapak Handiman : 2011 tidak ada monev kita bu  135 

Bu Fita : 2011 tidak ada monev kenapa? karna restrukturisasi? 136 

Bapak Handiman : Ya karena baru organisasi, berubahnya itu ya per 1 januari 137 

2011  138 

Bu Fita : Di 2011, berati tidak ada monev di tahun 2011? 139 

Bapak Handiman : Tidak ada monev, kita waktu masih konsentrasi ke sosialisasi 140 

karena untuk mngejar 23 agustus 2011, batas waktu pembentukan PPID sesuai pp 141 

61 tahun 2010 142 

Bu Fita : Nah, kira-kira untuk mencapai target yang di sini tertulisnya adalah 80% 143 

itu tercapai ga? dengan 2x, 2x, tapi ga bisa ya pasti ga tercapai ya 144 



Bapak Handiman : Eh, maaf di situ ibu, saya kurang paham dengan data ini ya bu 145 

ya  146 

Bu Fita : Oh ya... 147 

Bapak Handiman : Tapi yang pasti di situ targetnya 3x bu berarti 2011 ada, 2012 148 

ada, 2013 ada 149 

Bu Fita : Target di sini tulisnya prosentase, ini 85%, saya nggak ngerti kenapa di 150 

tulisnya prosentase, saya ngga ngerti, dan bagaimana menghitung dari 151 

Bapak Handiman : Gini aja bu, jadi kalo targetnya ibu hitung dari tahun 2011, 152 

berarti 66,7% 153 

Bu Fita : Ogitu ya, dari 2011 yah... 154 

Bapak Handiman : Iya, tapi kalo ibu ngitungnya dari 2012, kalo 2010 saya nggak 155 

paham bu dari organisasi sini bu  156 

Bu Fita : Semua juga kyan gitu mas, semua juga beralasan seperti itu tapi tetep 157 

harus kita itung, karena ini kan sudah lahir dari 2009 158 

Bapak Handiman : Apanya? 159 

Bu Fita : RPJMN 160 

Bapak Handiman : 2010 kayanya belum bisa monev ya bu, soalnya undang-161 

undang baru berlaku nasional 2010, masa kita monev  162 

Bu Fita : Makanya dia nggak ngasih 100%, 85% 163 

Bapak Handiman : Nggak, gini loh bu kalo buat 2010 kalo menurut saya apa 164 

yang mo dimonev bu undang2 nya belum berlaku ya 165 

Bu Fita : Ya, ngga masalah berarti kalopun kita ngitung sampai 2014 85% samapi 166 

sekarang 2013 berapa persen? gpp 2010 dilaksanakan tidak dilaksanakan Cuma 167 

sampai 2013 berapa persen? 168 

Bapak Handiman : Ibu ngitung dari 2010? kalo ibu memang ngitungnya dari 169 

2010 50%, kalo 2011 66,7% 170 

Bu Fita : Tapi kalo tidak dihitung dari 2010 pada alasan justifikasi yang... 171 

Bapak Handiman : Kalo menurut saya 2010 itu secara perencanaan ya mungkin 172 

ni ya bu ya mungkin nih belum bisa dimonev ya bu ya, karna kan belum berlaku 173 

undang-undangnya bu  174 

Bu Fita : Karna belum berlaku ya? 175 

Bapak Handiman : Iya, maksudnya pada baru berlaku per 30 april  176 

Bu Fita : Oke, kalo dari 2011 jadi total 66,7 177 

Bapak Handiman : Ya 66,7 3 dua per tiga ya, kan dua tahun dari 3 178 

Bu Fita : Dua tahun dari tiga ya 179 

Bapak Handiman : Iya kan, dua tahun dari tiga tahun kan? 66,7% kan? ya kan? 180 

Bu Fita : Kira-kira tahun depan, tahun ada sudah berjalan? 181 

Bapak Handiman : Sudah 182 

Bu Fita : Berarti tinggal tahun depan 2x lagi? 183 

Bapak Handiman : Tahun dpn sekali lagi donk 184 

Bu Fita : Sekali lagi yah.. 185 

Bapak Handiman : Iya 186 

Bu Fita : Jadi tiap tahun ckup laporan satu aja? atau dua? 187 

Bapak Handiman : Ya kalo monev satu, kalo evaluasi ya satu tahun 188 

Bu Fita : Satu tahun sekali ya 189 

Bapak Handiman : Iya 190 

Bu Fita : Setahun sekali berarti 2011 sudah ada satu kali 191 

Bapak Handiman : Terus kalo menurut saya bu 2011 juga ni, maaf kalo menurut 192 

saya ya 2011 juga itu belum sepatutnya di monev ya bu ya karena kan kalo kita 193 



pake monev, evaluasinya itu berdasarkan data sewaktu kan PPID itu harus 23 194 

agustus... 195 

Bu Fita : Ini tapi kan prosentase lapangan pemantauan dan analisis pelaksanaan 196 

kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan 197 

dimanfaatkan oleh pemimpin saja, konteksnya bukan informasi atau komunikasi 198 

publik kan? hanya laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan 199 

regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh 200 

pemimpin, berarti kan dia sudah bisa memprediksi kalo menurut saya, saya juga ga 201 

bikin dalam list, berarti sdah memprediksi ini akan terlaksana, ini rpjmn muncul 202 

2009 sudah bisa diprediksi tahun 2010, 2011 terlaksana 203 

Bapak Handiman : RPJMN ini 2010 ya  204 

Bu Fita : 2010 205 

Bapak Handiman : Ya satu tahun sekali, kalo monev sih setau saya nih direktorat 206 

kerja kita kalo monev setahun sekali  207 

Bu Fita : Tapi ada yah sampai, kita mo mericek aja, ada dari 2012 sampai 2013 208 

ada 1 laporan di 2012 ada satu laporan d 2013 209 

Bapak Handiman : Iya 210 

Bu Fita : Oke, itu saja data terbaru, 2010 dan 2011 tidak ada? 211 

Bapak Handiman : Tidak ada 212 

Bu Fita : Oke, selain itu apa lagi nih, karena kita juga baru di sini, kita tuh masih 213 

belum bisa melihat mana sih kerjanya komunikasi publik diantara, komunikasi 214 

publik tuh mana aja programnya  215 

Bapak Handiman : Saya pake apa ni bu? saya gini atau gimana? 216 

Bu Fita : Boleh, dari segi, dari aspek, nah kebijakan regulasi , dan standarisasi 217 

memang ga inget yah berapa persennya yah? tapi terlaksana yang ini? 218 

Bapak Handiman : Regulasi ya bu ya? 219 

Bu Fita : Ya, prosentase kebijakan, regulasi, standarisasi di bidang komunikasi ini, 220 

bentuk programnya seperti apa? 221 

Bapak Handiman : Dokumen banyak ya bu ya grand design dan lain-lain, ini bu 222 

ada dokumen yang selesai tapi tidak dicetak bagaimana saya bingung tuh  223 

Bu Fita : Itu ini dari RPJMN atau dari inisiatif kementerian  224 

Bapak Handiman : Dari RPJMN 225 

Bu Fita : Dokumen apa dulu? ada ga disini? 226 

Bapak Handiman : Grand design layanan informasi dan komunikasi publik  227 

Bu Fita : Di sini Cuma ada grand design pengelolaan konten dan strategi 228 

penyebaran informasi, itu bagian komunikasi publik bukan? 229 

Bapak Handiman : Grand design? 230 

Bu Fita : Pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi, bukan? yang ini 231 

nih nomor 1, grand design tu cuma dua ini sama ini 232 

Bapak Handiman : Ini b bukan? 233 

Bu Fita : Ini belum terlaksana, ga tau sudah terlaksana atau belum tidak ada di 234 

lakip 235 

Bapak Handiman : Dokumen ini sudah selesai dibuat, tapi tidak dicetak 236 

Bu Fita : Ooohh... 237 

Bapak Handiman : Tapi namanya bukan ini tapi kalo ini saya kira-kira aja, 238 

pengelolaan konten ya, namanya grand design layanan informasi dan komunikasi 239 

publik bu  240 

Bu Fita : Grand design... 241 

Bapak Handiman : Layanan informasi dan komunikasi publik 242 

Bu Fita : Tahun berapa itu? 243 



Bapak Handiman : 2011 244 

Bu Fita : Satu, eh kenapa tidak dicetak? 245 

Bapak Handiman : Kenapa tidak dicetak bu? 246 

Bu Fita : he-em.. 247 

Bapak Handiman : Kenapa tidak di cetak ya? ya kalo menurut saya seharusnya 248 

dicetak ya (ketawa) 249 

Bu Fita : Alasan kenapa tidak dicetak 250 

Bapak Handiman : Alasan tidak dicetak, kayanya kurang puas dengan isinya  251 

Bu Fita : Ada lagi, fungsi grand design ini apa sih? bisa diceritain 252 

Bapak Handiman : Yang mana? 253 

Bu Fita : Grand design layanan informasi  254 

Bapak Handiman : Jadi gini, jadi dalam penyebaran informasi itu perlu sebuah 255 

strategi yang komperhensif gitu ya makanya dibuat grand design, jadi dari kita dari 256 

mulai komunikatornya itu siapa yang melakukan terus menggunakan medium apa, 257 

terus pesan apa, terus komunikan yang menerima pesan itu bagaimana, nah itu 258 

dibuatlah grand design dari mulai itu supaya pesan itu dapat diterima oleh 259 

masayarakat gitu, oleh komunikan, makanya dibuat itu 260 

Bu Fita : Grand design, jadi sebenernya grand design itu sudah ada ya, yang 261 

mengerjakan siapa? 262 

Bapak Handiman : Kita, mengundang... 263 

Bu Fita : Konsultan? 264 

Bapak Handiman : Ga pake konsultan, mengundang narasumber  265 

Bu Fita : Oh jadi didesign sendiri? 266 

Bapak Handiman : Iya 267 

Bu Fita : Siapa yang mengatakan kurang puas? dari direktorat sendiri yang 268 

mengatakan kurang puas? 269 

Bapak Handiman : Ya, kurang puas itu 270 

Bu Fita : Masih belum maksimal, masih pengen dilengkapi lagi? 271 

Bapak Handiman : Iya, ya direktur pada msa itu ya tahun 2011 akhir kan terjadi 272 

pergantian direktur, keliatannya sih kalo say bincang-bincang kurang puas pada 273 

masa itu 274 

Bu Fita : Perlu di, supaya ini maksimal dan mencapai 100% karena kan ini 0 atau 275 

100% kan  276 

Bapak Handiman : He-eh 277 

Bu Fita : Perlu dicetak? 278 

Bapak Handiman : Ya sebetulnya ya kalo menurut saya kalo mo direvisi ya bisa 279 

belakangan, itu yang penting, kalo menurut saya sih ya grand design itu sudah... 280 

Bu Fita : Layak pakai? layak dikonsumsi? 281 

Bapak Handiman : Ya, layaklah layak dikonsumsi, cuman kalo masalah puas atau 282 

tidak puas ya relatif ya  283 

Bu Fita : Oke, jadi kalo misalnya ini dokumen berarti grand design dua-duanya 284 

komunikasi publik ya? 285 

Bapak Handiman : Ya 286 

Bu Fita : Berarti ini sudah terlaksana 287 

Bapak Handiman : Yang satu dicetak satu satu tidak dicetak tapi sudah diaudit 288 

bapak bu, jadi dokumennya ada ketika diaudit bapak tahun 2011 289 

Bu Fita : tapi namanya berubah ya, alasan berubah nama? 290 

Bapak Handiman : Ya, gini bu kalo alasan berubah nama kan kalo di sini saya 291 

lihat kemungkinan ya bu itu karna ..., kalo judul dokumen kan fluid, kan kita harus 292 

lebih ekonomi kata, kalo pake judul yang sifatnya tematik itu sbtulnya dokumen 293 



itu pun masih, dokumen itu pun yang disebut grand design layanan informasi dan 294 

komunikasi juga masih menimbulkan adanya sengketa atau diindonesiakan saja 295 

menjadi rencana induk 296 

Bu Fita : (ketawa) Oh gitu ya... 297 

Bapak Handiman : Iya, kenapa harus grand design, rencana induk aja gitu, iya 298 

rencana induk layanan informasi dan komunikasi 299 

Bu Fita : Sejauh ini dalam implementasi indikator ada kendala ga? yang kita 300 

belum cek berarti tinggal itu nya aja ya, apa namanya prosentse kebijakan 301 

Bapak Handiman : indikator bu ya? 302 

Bu Fita : he-em.. dari apa namanya pembuatan grand design, itu ada kendala-303 

kendala atau kalo memang perlu direvisi kenapa terhambat revisinya atau... 304 

Bapak Handiman : ini maksudnya diantara kita aja gitu? 305 

Bu Fita : iya, saya rekam, maksudnya biar saya ga lupa gitu pembicaraannya 306 

(ketawa) 307 

Bapak Handiman : ya, ya kalau menurut pendapat saya yang kmrn waktu saya ke 308 

bali juga ini sudah saya sampaikan ke pak direktur, hambatan itu dikita itu ada 309 

yang namanya nomenkaloatur  310 

Bu Fita : iya 311 

Bapak Handiman : itu menerapkan konsep kita tu ini bu menjalankan nspk 312 

komunikasi ya, jadi kita tuh lebih kepada sebenarnya tanda kutip lebih kepada 313 

persiapan yang ke,di hilir ya bu ya, eh di hulu, jadi istilahnya ... ya , itu menurut 314 

nomenkaloatur resmi. tetapi dalam pelaksanaannya kita itu juga ada konvensi 315 

secara tidak tertulis menggunakan ban berjalan bu, jadi ketika itu juga menjadi 316 

permasalahan di inspektorat, inspektorat tidak mau tahu, ya mereka kan berpikir 317 

secara nomenkaloatur kita itu lebih nya ke hulu ya, tapi ada ban berjalan justru kita 318 

lebih ke hilir di ujung tapi berdasarkan ban berjalan justru kita paling pertama di 319 

hulu 320 

Bu Fita : dari arti dalam kontks kegiatan apa? 321 

Bapak Handiman : dalam berbagai, jadi gini bu dalam konvensi itu kita itu 322 

ngurusin nspk seluruh dirjen ikp, jadi misalnya dirjen pengelolaan informasi publik 323 

nspknya kita yang ngatur, semua nspk ditumpek ke kita padahal kita tidak punya 324 

tenaga ahli dibanding masing-masing 325 

Bu Fita : nspk itu bentuk seperti apa sih? 326 

Bapak Handiman : regulator, regulasi bu 327 

Bu Fita : ooh.. 328 

Bapak Handiman : jadi regulasi dari seluruh dirjen itu dibebankan ke kita secara 329 

konvensi ya bu ya tidak tertulis di peraturan, sekarang kita tidak punya tenaga ahli, 330 

tapi kita justru, tapi itu ditingkat kita saja, tapi di tingkat pak mentri tidak 331 

menerapkan itu juga contohnya ketika ada masalah mengenai pengadaan pusat 332 

layanan internet kecamatan, ada masalah di situ, masalah penegakan hukum di situ, 333 

kejagung, yang ditunjuk untuk menjadi program ya saya kurang hapal ya sk nya 334 

ada diatas anggaplah namanya pengolahan semacam untuk menangani itulah 335 

ditunjuk pak direktur komunikasi publik, berarti dari situ kan saya menyimpulkan 336 

di tingkat pak mentri kita bekerja di hllir bukan di hulu, tetapi berdasarkan 337 

konvensi kita di hulu, semua jadi kalo diistilah saya, batolek, macet, kita tidak 338 

punya nspk, eh kita tidak punya tenaga ahli yang memadai, semua nspk macet 339 

dikita padahal kita menjalankan juga sebagian fungsi government, gpr, government 340 

public relations, seperti misalnya kita pengadaan radio  341 

Bu Fita : gpr di sini juga? nggak? di kemitraan? 342 

Bapak Handiman : sebagian di sini bu 343 



Bu Fita : bentuknya? 344 

Bapak Handiman : bentuknya kita mengadakan kegiatan siaran di televisi di apa, 345 

makanya kemarin kan dikritk sama bu siliwanti waktu di bali kenapa semua 346 

mengerjakan kerjaan yang sama  347 

Bu Fita : itu yang petunra? bukan gpr? 348 

Bapak Handiman : semua bu, di sini sekertariat punya acara di radio, semua 349 

direktorat punya acara yang sama baik di radio maupun di tv cuman dibagi-bagi aja 350 

waktunya, ya kan? 351 

Bu Fita : he-em, he-em.. 352 

Bapak Handiman : berati kita kan menjalankan fungsi sebagian fungsi, kita juga 353 

mengadakan sosialisasi mengenai undang-undang kip ke seluruh pemda dan pusat, 354 

berarti kan di situ saya menjalankan fungsi layanan komunikasi juga di hilir kan 355 

bu, kita mensosialisasikan, tapi disatu sisi berdasarkan konvensi ban berjalan itu 356 

atau istilahnya konvergensi kita di hulu, itu yang menjadi masalah kalo kata saya  357 

Bu Fita : idealnya seperti apa? 358 

Bapak Handiman : idealnya? ya kalo bicara nomenkaloatur ya kita di hilir, kalo 359 

bicara nomenkaloatur, tapi kalo bicara di bali saya mengambil jalan tengah karena 360 

itu kebijakan pak dirjen ya, oke nspk di kita tapi tenaga ahli disiapkan dari orang 361 

dari direktorat yang berkepentingan itu, gitu itu kalo menurut saya hambatan 362 

kenapa macet ya, kalo menurut saya, tapi kalo diaudit inspektorat berdasarkan 363 

nomenkaloatur nggak ada ban berjalan tapi pak menteri menugaskan ada kasus 364 

masalah pusat layan internet kecamatan itu kan besar bu dananya, triliyunan kan, 365 

yang menjadi kasu tidak sebesar itu Cuma dananya triliyunan, itu kan lewatnya sk 366 

nya pak direktur komunikasi publik, berarti kan tidak menjalankan mekanisme ban 367 

berjalan, gitu.. 368 

Bu Fita : (ketawa) iya, tapi mengenai petunra di sini melaksanakan? 369 

Bapak Handiman : melaksanakan petunra, tahun 2013 ini saya merasa tahun ini 370 

kayanya ngga ada, saya belum lihat ada petunra, tapi 2012 beberapa kali kita 371 

petunra, 2011 juga sama, jadi banyak kegiatan yang sifatnya sebetulnya ini bu ada 372 

6 direktorat ini kalo menurut saya ini sama, banyak yang bersinggungan sama, 373 

dibagi-bagi aja waktunya, ya, petunra misalnya bagian ini direktorat a, bagian ini 374 

direktorat b, bagian itu direktorat c. kan ibu dengar sendiri waktu di bali kan, radio 375 

juga hari senin, hari selasa jumat di sini, hari rabu di sini, jadi gitu 376 

Bu Fita : di samping kegiatan eksidental sepertii itu ya yang 377 

Bapak Handiman : ngga eksidental, rutin bu, mungkin itu 378 

Bu Fita : oh mungkin ya, petunra juga rutin? 379 

Bapak Handiman : ee,, ditetapkan waktunya beberapa kali dalam setahun cuma 380 

masalah timingnya ya nggak rutin, cuma kalo radio kan rutin, kalo radio kita kan 381 

kontrak satu tahun, MoU satu tahun, rutin 382 

Bu Fita : he-em.. terus berhadapan dengan publik ada masalah? 383 

Bapak Handiman : berhadapan dengan publik? berhadapan dengan publik, 384 

salahnya dimana ya? kalo menurut saya, berhadapan dengan publik, kalo kita 385 

mengadakan sosialisasi itu kan misalnya karena kita di sini tentang keterbukaan 386 

informasi, kita masih prioritas itu ke badan publik pemerintah, jadi definisi pubik 387 

di sini unsur pemerintah walaupun di 2013 ini kita sudah lebih banyak melibatkan 388 

ketika undangan itu melibatkan juga non pemerintah, saya yang non pemerintah 389 

sebetulnya tidak ada masalah cuma yang diundang rata-rata yang hadir bukan 390 

pengambil kebijakan sehingga sosialisasi itu yang namanya bukan pengambil 391 

kebijakan ngga ini ya nggak efektif 392 

Bu Fita : nggak efektif ya? 393 



Bapak Handiman : betul 394 

Bu Fita : ada solusi bagaimana pengambil kebijakan bisa dateng dan berperan 395 

aktif lah? 396 

Bapak Handiman : solusinya rencananya di proposal inisiatif baru bu kita akan 397 

melaksanakan yang namanya audiensi fgd dengan pimpinan-pimpinan badan 398 

publik, jadi langsung kpada pimpinan badan publiknya, itu solusinya di proposal 399 

inisiatif baru bu  400 

Bu Fita : untuk dua ribu? 401 

Bapak Handiman : empat belas 402 

Bu Fita : nah, kalo memang ternyata informasi publik ini akan kita lanjutkan ke 403 

rencana pembangunan 5 tahun ke depan harus kita lanjutkan. nah dari direktorat ini 404 

hal apa yang bisa disumbangkan? td saya sempet bicara sama mas iwan sama mas 405 

budi juga, kemitraan sama ppi konteksnya adalah informasi, ini dari aspek 406 

informasi ya bukan kip ya, informasi publik itu diseminasi informasi pubilk sudah 407 

kita laksanakan, nah tapi kita masih belum tahu sudah dimanfaatkan atau belum 408 

informasi yang sudah disebarkan, diseminasi itu, diseminasi itu dimanfaatkan atau 409 

belum? ke depannya ada wacana untuk bagaimana kita membuat sebuah 410 

mekanisme informasi itu dimanfaatkan dan berujung pada partisipasi publik 411 

terhadap program pemerintah, masyarakt yang berinformasi dan berpartisipasi, 412 

kira-kira direktorat ini bisa beck up apa? jika wacana itu yang kita ambil dalam 413 

lima tahun ke depan 414 

Bapak Handiman : yang paling itu kalo kata saya sekarang sampai akhir tahun ini 415 

kita yang paling utama itu kan sampai rpjmn berakhir 2 ini yang paling utama itu 416 

kalo menurut saya yang penting PPIDnya ada dulu, nah kita 100% nentunya ya d 417 

rpjmn 2015-2019 ya bagaimana si hardware itu pada si software, software nya itu 418 

isinya ya SOP dan daftar informasi publik. jadi kan kita ya sekarang ini yang 419 

penting terakhir rapat, yang penting ada dulu gitu PPID nya, supaya bagaimana 420 

PPID itu berfungsi  421 

Bu Fita : target dalam 5 tahunke dpn tercapai 100%, mustahil atau tidak mustahil? 422 

Bapak Handiman : satu tahunke dpn PPIDnya? 423 

Bu Fita : 5 tahunke depan dalam rpjmn ke3 tercapai 100% mustahil atau tidak? 424 

Bapak Handiman : ya, masalah kalo kata saya mustahil atau tidak ya harus karna 425 

itu kan harus ya, karena kan undang-undang tahun2008 diundangkan 2010 426 

diberlakukan secara nasional, 9 tahun kemudian 2019 berarti ya harusnya sudah 427 

operasional semua, sampai tahun depan tuh yang penting ada dulu kan, 428 

hardwarenya ada dulu, semua badan publik pemerintah baik pusat maupun daerah 429 

itu sudah ada dulu, setelah itu mereka sudah bisa berfungsi plus selain itu badan 430 

publik milik pemerintah bumn, bumd itu belum tergarap sampai sekarang di 2015-431 

2019 harus tergarap 432 

Bu Fita : iya, tergarap. tapi pertamina sudah kan ya? 433 

Bapak Handiman : iya, PPIDnya  434 

Bu Fita : berarti harus sosialisasi massal ya, optimal mengarahkan segala 435 

kemampuan untuk terealisasi capaian tersebut 436 

Bapak Handiman : iya betul 437 

Bu Fita : bumn aja ratusan bukan? nah, ketika PPID sudah terbentuk berapa 438 

banyak orang yang sudah manfaatkan ya? belum ada kajian tentang itu? 439 

Bapak Handiman : kalo sudah ada yang memanfaatkan belum  masuk datanya, 440 

kan kalo memanfaatkan berarti setiap PPID harus dicek ya berapa permintaan 441 

informasinya ya 442 

Bu Fita : yang di kementeriannya belum ada ya? 443 



Bapak Handiman : belum ada bu 444 

Bu Fita : berarti memang perlu resep itu,... 445 

Bapak Handiman : kemaren kan waktu di bali kan dirubah jadi keterbukaan 446 

informasi kepemerintahan kan isu strategi 2015-2019 ya, ya itu,, 447 

Bu Fita : isu-isu lain yang kira-kira perlu disentuh dalam bidang komunikasi dan 448 

informasi pendapat bapak sendiri apa selain informasi publik ya 449 

Bapak Handiman : ya kita punya pendidikan dan budaya anti korupsi bu, ya itu 450 

kan sudah selesai kalo dokumennya, setau saya ya sudah selesei dokumennya, 451 

cuma permasalahannya kan bagaimana itu bisa operasional ya... pendidikan dan 452 

budaya anti korupsi 453 

Bu Fita : itu rencananya untuk apa? sma? 454 

Bapak Handiman : seluruh kementerian, instansi negara 455 

Bu Fita : oh instansi negara  456 

Bapak Handiman : jadi ada ini bu, eksistensi pendidikan dan budaya anti korupsi 457 

negara, kompetensi pendidikan dan budaya anti korupsi negara, ya targetnya sih 458 

mudah-mudahan bisa indeks korupsi kita bisa membaik ya 459 

Bu Fita : he-em.. 460 

Bapak Handiman : karena kita masih urutan 118 sih dari 176 negara 461 

Bu Fita : saya kemarin ngobrol ama... 462 

Bapak Handiman : bu, kita ini pembina pejabat fungsional pranata humas  463 

Bu Fita : nah gimana itu pranata humas? 464 

Bapak Handiman : pranata humas ini aturannya masih pakai aturan lama bu, jadi 465 

semenjak 2011 itu berhubung ada restrukturisasi organisasi itu uda sudah tidak up 466 

to date, tapi dokumennya belum slese2 sampai sekarang ni bu uda 3 thn 467 

Bu Fita : tanggung jawab siapa? 468 

Bapak Handiman : subnit pengelolaan opini publik bu 469 

Bu Fita : bukan di sini? 470 

Bapak Handiman : di sini 471 

Bu Fita : di sini? 472 

Bapak Handiman : salah satu subjeknya, iya bu subnit pengelolaan opini publik 473 

Bu Fita : kenapa? pranata humas tgsnya apa sih? Cuma... 474 

Bapak Handiman : profesi itu bu 475 

Bu Fita : profesi ya,, 476 

Bapak Handiman : kalo saya kan pembinannya bapenas, saya perencananya 477 

pembinanya... 478 

Bu Fita : iya, kalo humas berarti di sini  479 

Bapak Handiman : seluruh humas? seluruh pr? 480 

Bu Fita : iya, pembinanya di sini, itu keluhannya berat juga mereka sendiri kan 481 

belum punya tim penilai sedangkan di sini tim penilainya aja aturannya uda ngga 482 

up to date, setau saya itu sudah dbahas dari mulai april 2011 belum selesai  483 

Bapak Handiman : organisasinya apa? yang bertanggung jawab selain kominfo 484 

maksudnya lembaganya 485 

Bu Fita : tidak ada kominfo saja bu 486 

Bu Fita : ada asosiasinya kan? 487 

Bapak Handiman : oh, asosiasi pranata humas. kalo saya sih kalo perencanaan 488 

ada AP2I Asosiasi Perencanaan Pemerintah Indonesia, kalo pranata humas setau 489 

saya belum ada bu. mungkin belum ada setahu saya, asosiasi pranata humas 490 

Bu Fita : mungkin istilahnya bukan pranatanya tapi humasnya yang diambil, 491 

asosiasi humas indonesia kyanya ya  492 

Bapak Handiman : oh, mungkin ya  493 



Bu Fita : ini saya sempet denger juga pranata humas ada di kemitraan ada 494 

hubungan? 495 

Bapak Handiman : bukan, kalo itu bakohumas bu, badan koordinasi kehumasan  496 

Bu Fita : itu koordinasi kehumasan kalo ini profesi  497 

Bapak Handiman : profesi, pembina profesi itu di sini, jadi regulasi mengenai 498 

pranata humas di sini, regulasi dan pembinaan di sini, tapi tidak jelas siapa 499 

pengelolanya, karena di parlemen 17 tidak ada siapa pengelolanya, jadi humasnya 500 

kehilangan induknya pranata humasnya ibu 501 

Bu Fita : yang saya masalahkan sebelum masuk ke humas-humas swasta kan pada 502 

jago-jago tuh pr2 di perusahaan-perusahaan, pr di lembaga pemerintah sendiri 503 

gimana kualitasnya? belum ada sertifikasi juga? 504 

Bapak Handiman : kalo saya bicarakan ke situ kayanya kejauhan bu ya, tapi ini 505 

sedang digenjot bu supaya selesai tahun ini bu 506 

Bu Fita : pranata humas itu di setiap lembaga pemerintah ada, di setiap 507 

kementerian ada? 508 

Bapak Handiman : sudah selayaknya ada bu 509 

Bu Fita : tapi sekarang? 510 

Bapak Handiman : karena jaman dulu ada yang namanya juru penerangan 511 

Bu Fita : sekarang? update data terbaru nggak ada? 512 

Bapak Handiman : saya lupa, saya kurang ini, tapi yang jelas ada berapa ribu 513 

pranata humas sebetulnya 514 

Bu Fita : banyak donk... 515 

Bapak Handiman : oh banyak 516 

Bu Fita : dan mereka melaksanakan tgsnya itu  517 

Bapak Handiman : sebagian besar uda nggak bu sebagian uda label aja pranata 518 

humas dalam fungsinya nggak menjalankan, sekarang gimana bu gimana mau 519 

menjalankan, contohnya saya perencana organisasi yang mengelolanya juga 520 

gimana seting penilainya semua kemana, kan harus jelas kan, aturannya kan gitu 521 

kan, tapi kita sedang, jadi kita nanti subjek POP itu pengelolaan opini publik 522 

berubah menjadi subjek pembina pranata humas, yang diusulkan perubahannya 523 

Bu Fita : kapan? 2014, 2015? 524 

Bapak Handiman : harusnya secepatnya bu ya, 2013 ini harusnya selesai 525 

Bu Fita : selesai ya... 526 

Bapak Handiman : itu bu pranata humas itu  527 

Bu Fita : ada lagi kendala lain mungkin? sambil makan ya mas, kebetulan saya 528 

suka nastar 529 

Bapak Handiman : silahkan bu, ibu... 530 

Bu Fita : jangan manggil saya ibu (ketawa) anak saya uda dua, saya usia dua lapan 531 

Bapak Handiman : oh dua delapan 532 

Bu Fita : mas? 533 

Bapak Handiman : ya beda 9 tahunan lah 534 

Bu Fita : jadi 21? 535 

Bapak Handiman : 21 lah 536 

Bu Fita : eh (ketawa) 537 

Bapak Handiman : (ketawa) 538 

Bu Fita : jadi jugan manggil saya ibu, mba fita aja, ngga enak dipanggil ibu  539 

Bapak Handiman : silahkan bu diminum... 540 

Bu Fita : tu kan ibu lagi 541 

Bapak Handiman : eh.. 542 

Bu Fita : (ketawa) iya mas makasih... 543 



Bapak Handiman : iya bu pranata humas tolong di itu kan bu karena ini 544 

menyangkut nasib ribuan orang, karir nya kalau tidak jelas bagaimana itu 545 

Bu Fita : tapi kita memang ada program pertama dan sebenarnya ini uda tugas 546 

direktorat ini sendiri, bagaimana mengkaitkan apa yang dinilai penting dengan isu 547 

utama yang kita angkat, jadi bagaiaman program itu mendukung isu utama, nah 548 

gimana itu mengkawinkannya, kan pst mas sendiri yang tahu, nanti kalo sudah 549 

beres kirim ke saya, saya akan sampaikan ke bu sili dan bu dewi, dari bu sili dan 550 

bu dewi kita presentasikan ke fredi 551 

Bapak Handiman : oh ya bu, ada masalah ini lagi sedikit lagi bu, jadi dalam 552 

rpjmn itu kita itu ditargetkan untuk mendidik 5000 humas, itu bukan kita bu, itu 553 

litbang 554 

Bu Fita : oke 555 

Bapak Handiman : oke, itu litbang 556 

Bu Fita : litbang ya, ini ada berarti, ada di sini, penelitian 5000 budaya 557 

dokumentasi bukan 558 

Bapak Handiman : iya betul 5000 ya bu ya? 559 

Bu Fita : budaya dokumentasi atau pelatihan komunikasi publik? 560 

Bapak Handiman : budaya dokumentasi 561 

Bu Fita : oh, budaya dokumentasi itu masuk ke pranata humas? 562 

Bapak Handiman : bukan, jadi orang dilatih supaya bagaimana bisa 563 

mendokumentasikan  564 

Bu Fita : data? 565 

Bapak Handiman : iya, itu ngga sinkron bu 566 

Bu Fita : 3048 567 

Bapak Handiman : sudah tercapai segitu ya, 5000 sih 568 

Bu Fita : ini target 2014, yang sudah tercapai berapa? 569 

Bapak Handiman : saya kurang paham 570 

Bu Fita : ini bukan tgs kominfo? 571 

Bapak Handiman : bukan, litbang itu yang jadi permasalahan juga dengan kita 572 

Bu Fita : kenapa? 573 

Bapak Handiman : kan kita punya program yang namanya PPID, budaya 574 

dokumentasi itu yang dilatihnya kan seharusnya yang PPID bu supaya matching  575 

Bu Fita : oh... 576 

Bapak Handiman : ya kan, budaya dokumentasi tapi sasarannya yang penting 577 

bimtek yang penting siapa aja bisa datang, apa hubungannya kalo dia bukan 578 

petugasnya dokumentasi kan kalo saran saya ini juga udah jadi isu kominfo  579 

Bu Fita : ini jadi masalah sasaran yang hadir di acara bimtek ini? 580 

Bapak Handiman : ya betul 581 

Bu Fita : jadi seharusnya adalah  582 

Bapak Handiman : seharusnya diprioritaskan yang dalam proses, yang sudah 583 

membentuk PPID bu, jadi PPID2 nya itu berikut tenaga pendukungnya dalam hal 584 

ini pejabat fungsional, sekretaris, pranata komputer, maupun pranata humas, 585 

maupun pusatakawan itu yang didahulukan organisasi PPID nya bu 586 

Bu Fita : pranata humas dan pustakawan? 587 

Bapak Handiman : pranata humas, pustakawan, pranata komputer, dan arsiparis  588 

Bu Fita : he-em.. 589 

Bapak Handiman : itu nggak matching, dia mengadakan sendiri kita membina 590 

PPID sedangkan yang... 591 

Bu Fita : ini ngga koordinasi dengan litbang? 592 

Bapak Handiman : kurang tercapai, tidak tercapai 593 



Bu Fita : tidak tercapai koordinasinya? 594 

Bapak Handiman : iya 595 

Bu Fita : tapi sudah di koordinasikan ? 596 

Bapak Handiman : iya, di tingkat pimpinan sudah dibicarakan  597 

Bu Fita : kayanya memang mungkin dari pihak publiknya mengundang untuk 598 

hadir, mendorong untuk hadir 599 

Bapak Handiman : bukan begitu bu, kelihatannya mereka ni jalan sendiri dan 600 

tidak tahu dimana alasannya PPID, tidak tahu dimana PPID beradanya itu dimana, 601 

sehingga mereka yang penting mengadakan, nah terus waktu itu solusi terakhirnya 602 

adalah oke dia menggunakan bimtek di daerah2 tertentu tetapi PPID itu dikatakan 603 

oleh komunikasi publik untuk dilatih oleh mereka  604 

Bu Fita : solusi terakhir seperti itu? 605 

Bapak Handiman : iya, tapi tidak berjalan, karena kita merasa alasannya ya nggak 606 

bisa begitu ya mestinya sih, belum tentu cocok, belum tentu lokasi yang mereka 607 

dtg cocok dengan PPID2 kan, maksudnya letaknya apanya kan, kan begitu 608 

Bu Fita : jadi seharusnya yang kalian inginkan adalah PPID  609 

Bapak Handiman : mereka membimtek merealisasikan organisasi PPID dulu 610 

Bu Fita : memprioritaskan, jadi mereka mendatangi  611 

Bapak Handiman : iya 612 

Bu Fita : lokasi atau daerah 613 

Bapak Handiman : iya, ya kan mereka sudah ada PPID nih bu, ya PPID ini 614 

bagaimana dilatih bagaimana budaya dokumentasi, bukan yang dilatih yang 615 

menting ada jugan2 nanti, misalnya seperti saya perencana dikirim sama pemda 616 

untuk ikut acara itu nggak ada gunanya  617 

Bu Fita : ni konten kebanyakan budaya dokumentasi memang terkait dengan PPID 618 

kebanyakan ? 619 

Bapak Handiman : ya kan PPID pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi 620 

bu ya 621 

Bu Fita : ini sih masalah ibu aja sih (ketawa) 622 

Bapak Handiman : bisa bapenas carikan solusinya bu? 623 

Bu Fita : nanti saya suruh ibu mesti bicara (ketawa) 624 

Bapak Handiman : (ketawa) 625 

Bu Fita : selain itu ada lagi? bagus sih masukannya (bentuk) paling tidak ini bisa 626 

menjadi temuan 627 

Bapak Handiman : masukannya, td korupsi sudah bu ya pranata humas sudah, 628 

keterbukaan informasi publik itu belum ada PPID nya belum mencapai yang 629 

diharapkan, SOP juga belum, begitu juga dengan daftar informasi publiknya plus 630 

tadi bu ya koordinasi dengan litbang mengenai budaya dokumentasi  631 

Bu Fita : datanya diharapkan 632 

Bapak Handiman : ee,, satu lagi mungkin bu  633 

Bu Fita : apa? 634 

Bapak Handiman : kita ini kan, ini masukan aja ya ini bukan terkait dengan kita 635 

langsung ini, masukan aja ini kita terlalu menekankan yang namanya infrastruktur 636 

bu, jadi kita kan universal service obligation (USO) mewujud, kominfo itu kan 637 

visinya terwujudnya masyarakat informasi dan partisipatif ya bu ya, itu setahu saya 638 

seingat saya untuk publik aja tuh 3,4 triliunan ya, tetapi yang mengawal bagaimana 639 

orang bisa menggunakan itu hanya ditangani oleh satu sub unit di kemitraan 640 

komunikasi  641 

Bu Fita : mengawal? 642 



Bapak Handiman : iya , jadi gini bu program itu dilontarkan ke desa-desa 643 

terdepan, terluar, dan terpencil, setahu saya 3,4 triliun dananya, dengan berbagai 644 

ada progam itu untuk PLIK, PLIK itu sekarang terintergrasi dengan desa informasi 645 

bu, barang sudah ada tetapi hasil monev kita tahun 2011 bukan keterbukaan 646 

informasi ya bu, monev tentang pemberdayaan barang-barang itu ya? td mungkin 647 

bisa dicatet saya lupa 648 

Bu Fita : he-hem.. 649 

Bapak Handiman : monev mengenai desa informasi  650 

Bu Fita : jadi ini ada monev 2011 tapi tentang desa informasi? 651 

Bapak Handiman : ya, monev desa informasi 652 

Bu Fita : desa informasi, oke lalu? 653 

Bapak Handiman : itu barang2 itu ibu bisa hasil monev kita menunjukkan 654 

barang-barang itu banyak yang terbengkalai 655 

Bu Fita : oohh... 656 

Bapak Handiman : kenapa terbengkalai? karena barang didatangkan pembinanya 657 

nggak ada 658 

Bu Fita : tidak ada community development? 659 

Bapak Handiman : tidak ada, nyaris tidak ada bu, bukan tidak ada ya, nyaris ya 660 

bu, berarti masih ada tapi tidak memadai gitu ya bu ya, itu ditangani oleh satu 661 

subnit di direktorat kemitraan komunikasi yang anggarannya nyaris tidak ada bu 662 

untuk itu, ibu nanti bisa cek ajan di kemitraan komunikasi, mengenai angka persis 663 

nya ngga tahu  664 

Bu Fita : di kemitraan ya ? 665 

Bapak Handiman : ya 666 

Bu Fita : anggaran juga tidak ada? 667 

Bapak Handiman : ya nyaris tidak ada, nyaris ya bu, ada tapi tidak memadai, itu 668 

bisa jadi tragedi nasional bu kalo dibiarkan bu  669 

Bu Fita : iya donk... ini isu besar ni, makanya saya berpikir bagaimana agar, 670 

nantilah kapan-kapan saya bawa konsep saya, kita diskusi lagi mungkin bisa dapet 671 

masukan dari mas hendiman tentang konsep yang ingin saya angkat, saya pikir 672 

mungkin perlu ya masukan (ketawa) 673 

Bapak Handiman : oh iya 674 

Bu Fita : ya maksudnya kan salinglah ya kalo memang ini konsep ini bisa dibawa 675 

ke atas kenapa tidak tapi saya sekarang sedang mempelajari tgs dan fungsi masing-676 

masing direktorat, kira-kira kalo konsep ini saya jabarkan kalo ini yang saya 677 

angkat ini bisa bantu apa gitu untuk direktorat  678 

Bapak Handiman : ya itu bu, satu lagi mengenai desa informasi itu saya beritanya 679 

bukan satu bukan media-media aja ya, itu sekarang audit investigasi oleh pbk, jadi 680 

ini dua masalah ini berat nih bu pengadaan barang-barang itu, satu masalah hukum 681 

pengadaan diduga, tapi saya nggak ngomong pasti ya itu biar pengadilan yang 682 

memutuskan  683 

Bu Fita : tapi kalo ini sudah menjadi isu nasional kadangkala kita suka 684 

memandang sebelah mata sih, kualitas konten, pengendalian, community 685 

development, ya karena lebih melebihkan infrastruktur  686 

Bapak Handiman : jadi pengadaannya sekarang tersangkut masalah hukum, di 687 

sebagian ya tidak semua itu ya, terus di dalam pemantapan di masyarakatnya juga 688 

hasil monev kita tahun 2011 tidak memuaskan dan DPR setahu saya baca di koran 689 

tempo itu sudah diperintahkan untuk audit investigasi 690 

Bu Fita : koran 691 

Bapak Handiman : ya,korannya ada saya punya 692 



Bu Fita : koran tempo apa? bln ini apa bln lalu? 693 

Bapak Handiman : ngga, waktu itu ada kalo ibu mau nanti saya foto kopikan 694 

Bu Fita : blh, kirim email 695 

Bapak Handiman : boleh2 696 

Bu Fita : blh minta emailnya? perasaan kmrn saya sudah punya emailnya ya? 697 

Bapak Handiman : saya minta kartu nama deh boleh bu? 698 

Bu Fita : Belum punya kartu nama pak, makaloum belum punya kartu nama masih 699 

muda (ketawa) 700 

Bapak Handiman : Itu, kalo menurut saya itu isu besar, ibu nanti  ibu silahkan ke 701 

kemitraan komunikasi  702 

Bu Fita : Iya, sudah ke kemitraan, bu katmi dan mas iwan, oh belum... 703 

Bapak Handiman : Setahu saya bisa wawancara dengann yang namanya pak 704 

gunaryo, dia konseptornya di situ 705 

Bu Fita : Konseptor comdev? community development, penyuluhan?  706 

Bapak Handiman : Bidang itu, bukan konseptor maksud saya dia yang sekarang 707 

diandalkan, dia juga mengeluh masalah itu 708 

Bu Fita : Pak Gunar? 709 

Bapak Handiman : Gunaryo 710 

Bu Fita : Di bawah Bu Katmi bukan? 711 

Bapak Handiman : Iya di bawah Bu Katmi kepala seksi  712 

Bu Fita : Kepala seksi di bawah Bu Katmi, kalo bu katmi kepala bagian ya  713 

Bapak Handiman : Iya, namanya kasubnit kalo di sini bu 714 

Bu Fita : Menarik sekali, minta emailnya ini yah, no hpnya, emailnya apa? nanti 715 

saya kirim email bentuknya seperti padi cuma minta di isi 2010 berapa 2011 716 

berapa 2012 berapa capaiannya yang di bidang di direktorat mas aja  717 

Bapak Handiman : Kalo itu ke Bu Mulyani aja gimana bu atau ke saya? 718 

Bu Fita : Kan untuk saya aja  719 

Bapak Handiman : Kalo saya kan kurang tahu ya bu ya 720 

Bu Fita : Kalo ngga diforward, kalo ngga kasih aja deh emailnya ke saya, kasih 721 

email ibu itu ke saya nanti saya kasih ke dia  722 

Bapak Handiman : Bentar ya bu ya 723 

Bu Fita : Minta sama emailnya dulu 724 

Bapak Handiman : Siapa? 725 

Bu Fita : Mas 726 

Bapak Handiman : Kan uda ada bu 727 
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Mba Fita : Oke, jadi ee.. mungkin kalo ternyata ada perubahan-perubahan 1 

Bpk. Hypotilus : Sebentar, sebentar... direkam ya? 2 

Mba Fita :  Iya, pak 3 

Bpk. Hypotilus : Iyaudah 4 

Mba Fita :  Jadi kalo emang ada perubahan indikator, ada indikator yang berubah 5 

atau nama yang berubah nggak masalah ya, kita saling kroscek aja ya pak yah..  6 

Bpk. Hypotilus : He-em.. 7 

Mba Fita : He-eh, jadi mungkin bentuknya dulu seperti ini bapak bisa lihat yah 8 

Bpk. Hypotilus : Iya benar 9 

Mba Fita : He-eh.. ini versi RPJMN sebelum direvisi tapi perubahan itu kan hanya 10 

prosentase menjadi jumlah gitu dan juga kata pak eko berkaitan dengan LLI 11 

mungkin dari eee... apa namanya direktorat pak sadjan sendiri nggak terlalu 12 

banyak perubahan ya pak yah... 13 

Bpk. Hypotilus : Kalo kita sih ya tidak terlalu banyak perubahan yang kami yang 14 

apa kan kita bicara kan area seluruh indonesia kan 15 

Mba Fita : He-em.. 16 

Bpk. Hypotilus : Itu kan yang kita bangun dari dalam dulu ibu 2007 sampai 2012 17 

itu kan baru 150 lokasi di seluruh Indonesia, kemudian rencana tahun ini itu 18 

penambahan lagi ada untuk 2013 ini kan sebanyak 20 lokasi 19 

Mba Fita :  20 lokasi yang baru? 20 

Bpk. Hypotilus : Yang baru, jadi mungkn kita bangun media center di seluruh  21 

indonesia dari tahun 2007-2013 baru mencapai 170 lokasi di seluruh indo, 22 

sementara mba fita sendiri jumlah penduduk indonesia, jumlah kabupaten/kota itu 23 

berapa, terkait dengan pesebaran media center itu itu belum bisa untuk memenuhi 24 

kebutuhan, karena setiap saat pemerintah mendapat proposal dari daerah terus 25 

Mba Fita : Komunitas pak ya? 26 

Bpk. Hypotilus : Di daerah dipakai sebagai mobil siar nanti, dimana m-pustika itu 27 

kan kalo media center itu mungkin mba fita sudah diskusi dengan teman-teman 28 

bappenas. Kami kesulitan untuk ke depan ini mengenai traffic area itu memang 29 

sangat terbatas, mba fita tahu sendiri bahwa media center yang kami kelola di 30 

kementrian komunikasi dan informasi akan membikin fungsi ganda, yang pertama 31 

melaksanakan fungsi diseminasi informasi secara nasional, kemudian peran ... 32 

sebagai pusat informasi dan komunikasi publik. Tapi dalam keadaan bencana, 33 

media center yang kami bangun di indonesia kita geser untuk melaksanakan fungsi 34 

sebagai media center bencana walaupun, makanya kenapa sampai media center 35 

yang kita bangun di seluruh indonesia ini kan kalo terjadi bencana di daerah A 36 

misalnya daerah yang selama berapa, media center yang ada di situ kita kerja sama 37 

dengan pemerintah daerah kita geser, sehingga ... kemudian event-event 38 

internasional, se-internasional yang ada dimana, itu media center kita jadikan 39 

untuk mendukung fungsi publikasi itu sendiri 40 

Mba Fita : event-event... 41 

Bpk. Hypotilus : event-event di indonesia, berbeda dengan apec di asean itu 42 

memang khusus. Tapi event di luar itu, PON itu minta bantuan kita support lagi 43 

kan, NTT kalo minta bantuan lagi kita support lagi, kalo kami di sini saya 44 

dipercaya sebagai tenaga teknis memang kayanya kalo kita bicara keberadaan 45 



media center ke depannya kan dia sangat penting karena media center itu kan 46 

fungsi ganda yang saya uda jelaskan tadi, kemudian media center di daerah itu kan 47 

selain melaksanakan fungsi government itu kan sebagai pusat layanan komunikasi 48 

dan informasi publik tadi, kemudian ada juga daerah yang mereka kembangkan 49 

kerja sama dengan sekolah-sekolah yang daerah terbelakang, pelatihan media 50 

center itu sendiri di sekolah-sekolah, kemudian bagaimana media center kita 51 

dorong untuk kegiatan di daerah, wartawan ini berkantor di media center, 52 

pengiriman beritanya melalui media center, mahasiswa juga... 53 

Mba Fita : Gambaran secara teknis fasilitas yang ada di media center itu seperti 54 

apa pak? 55 

Bpk. Hypotilus : Itu tu dari fasilitas yang kami bangun itu ada terdiri dari 56 

komputer, laptop, scanner, dan printer 57 

Mba Fita : Oh, jadi alat-alatnya seperti itu? 58 

Bpk. Hypotilus : Kalo misalnya kan kalo perbandingan dengan tahun-tahun 59 

sebelumnya kan yang pertama tadi kan udah terlindungi, penguatannya jadi 60 

ditambah komponen-komponen baru itu kan mulai dari tiga tahun lalu, komputer, 61 

satu laptop, scanner, printer, penguatan jumlahnya juga sama  62 

Mba Fita : Itu berapa staf yang bekerja di situ? 63 

Bpk. Hypotilus : Kalo staf, sebentar saya ambil dulu supaya mba fita bisa ada 64 

gambaran ya... Ada surat informasi dari pak dirjen kan. Surat dari pak dirjen itu 65 

ternyata baik yang surat maupun yang,,, kami sebagai tenaga teknis setiap sebulan 66 

sekali kami komunikasi ke seluruh kepala dinas itu kan by phone, saya ini kerja 67 

yang paling terakhir kan, karena memang bagaimana untuk memelihara harapan 68 

besar fungsi isu-isu informasi ini kan tidak mengendalikan hanya bimtek yang 69 

kami lakukan, kemarin bimtek media center, kemudian evaluasi surat dari pak 70 

dirjen kita kirim, setiap sebulan sekali saya sebagai tenaga teknisnya harus fokus 71 

seluruh kepala dinas, bagaimana tata kelola dinas, bagaiman pengunjungnya, 72 

bagaimana pola, nah itu  yang kita gaung terus, bagaimana menggaung teman-73 

teman daerah, kami sebagai tenaga teknis memang ya sangat memahami bahwa 74 

belum seluruhnya media center itu seharapnya yang kita inginkan, ada media 75 

center yang tata kelolanya bagus 76 

Mba Fita : Berapa persen tuh dari total nya? 77 

Bpk. Hypotilus : Kalo perkiraan kami sekarang sudah 40% sudah mulai bagus 78 

Mba Fita : Dalam arti memang dimanfaatkan.. 79 

Bpk. Hypotilus : Tapi ada yang kontribusi berita yang memang kayak portal, kan 80 

mereka kewajiban untuk penerimaan berita masuk ke portal publik kan, ada yang 81 

kewajiban itu sudah bagus tapi dari segi tata kelola itu nggak bagus  82 

Mba Fita : Dari aspek apa tata kelolanya ? 83 

Bpk. Hypotilus : Bagaimana fungsi pengelolaan informasi media center itu 84 

sendiri, adanya itu kita harus sampaikan, tapi secara umum sudah bagus artinya 85 

kelemahan ke sana kemari kita benahi kan 86 

Mba Fita : Feedback masyarakat publik seperti apa? 87 

Bpk. Hypotilus : Feedback dari masyarakat itu sangat bagus karena ini sekali-kali 88 

kita sampaikan media center, seperti singkawang  89 

Mba Fita : Saya tadi baru lihat media center di Bali itu terlalu bagus ya pak ya 90 

untuk APEC 91 

Bpk. Hypotilus : Itu untuk internasional kan beda, ya itu media center yang Bali 92 

itu yang paling... 93 

Mba Fita : High class  94 



Bpk. Hypotilus : Iya dia standarnya standar olimpiade barcelona kemarin, bahkan 95 

media center di Bali itu lebih dari media center yang apb rusia tuh, kita dari segi 96 

pelayanannya dari segi semuanya kita standar  97 

Mba Fita : Itu yang tanggung jawab direktorat ini? 98 

Bpk. Hypotilus : Itu langsung di bawah pak dirjen 99 

Mba Fita : Oh, langsung di bawah pak dirjen  100 

Bpk. Hypotilus : Iya, kalo itu kan hanya dari kami aspek surpotin aja, tapi kalo 101 

sudah sudah di APEC biasannya langsung pak dirjen, langsung pak menteri yang 102 

ambil alih, berapa ribu wartawan yang harus kita layani  103 

Mba Fita : Kita boleh bicara satu per satu indikatornya ya, capaian-capaian, 104 

pertama jumlah yang diperrkuat di provinsi/kabupaten/kota, sejauh ini bagaimana 105 

pak? 106 

Bpk. Hypotilus : Jumlah per tahun atau bagaimana? 107 

Mba Fita : Per tahun 108 

Bpk. Hypotilus : Dari ini kan media center yang kita bangun pertama kan tahun 109 

2007 110 

Mba Fita : 2007 uda mulai, jadi rpjmn sebelumnya rpjmn pertama itu sudah 111 

dibangun? 112 

Bpk. Hypotilus : Iya itu udah, itu penguatan pertamanya mba fita itu,,, itu untuk 113 

penguatan media center pertama itu tahun 2010 itu sebanyak 50 lokasi 114 

Mba Fita : 50 lokasi sudah jalan ya pak 115 

Bpk. Hypotilus : Ya, itu penguatan pertama tahun 2010 116 

Mba Fita : 2011 pak? 117 

Bpk. Hypotilus : Kalo penguatan di pada tahun 2011, penguatan tahun 2011 itu 118 

ada 20 lokasi  119 

Mba Fita : 20 lokasi ya pak ya, 2012? 120 

Bpk. Hypotilus : 2012 itu kira rubah menjadi dikurangi jadi 15 lokasi. Karena kita 121 

kan perbanyak di pembangunannya kan gitu, dikurangi penguatannya 122 

Mba Fita : Oh banyak ke pembangunan infrastrukturnya  123 

Bpk. Hypotilus : Dulu itu memang pembangunannya banyak tapi sejak ada pak 124 

dirjen kita rubah , Pembangunannya kita perbanyak, penguatannya kita kurangi, 125 

jadi.. 126 

Mba Fita : Lalu.. 127 

Bpk. Hypotilus : Kenapa? 128 

Mba Fita : 2013 bagaimana? 129 

Bpk. Hypotilus : 2013 itu kita rencana penguatan 15 lokasi lagi 130 

Mba Fita : Oh, 15 lokasi lagi, ini sudah melebihi dari target 2014 ya pak ya, jauh, 131 

karena targetnya cuma 80 132 

Bpk. Hypotilus : Targetnya kan 80, target yang kita rubah itu mba fita, kalo tidak 133 

kita rubah lokasi pembangunan itu kan sekian persen, pembangunan itu kan harus 134 

se.., penguatan dan pembangunan itu harus sama tapi kalo berdasarkan propose 135 

yang masuk, bagaimana untuk memperluas wilayah perluasan itu, bahwa kita 136 

kurangi jumlah penguatan, kan penguatan dari pada misalnya balance antara 137 

pembangunan yang besar, penguatan dan pembangunan setiap tahun sama itu 138 

sebenarnya nggak sesuai dengan kinerja daerah kan 139 

Mba Fita : Iya bisa jadi kendala kinerjanya 140 

Bpk. Hypotilus : Misalnya daerah yang kita banyak yang bangun misalnya 20, 141 

tapi 20 itu kalo kinerjanya nggak bagus kan belum tentu seluruhnya bagus gitu, 142 

pasti mempersingkatkan, itu persoalannya kan banyak, persoalan media center itu 143 

kenapa sampai saya jelaskan tadi ada kinerja bagus itu, ada yang kita uda bimtek, 144 



kemampuannya sudah bagus belum sampai depan ditarik lagi masuk ke satgar 145 

yang lain pengelolaan dinas internet daerah   146 

Mba Fita : Oh... 147 

Bpk. Hypotilus : Ya, kesulitan yang kita hadapi memang disitu kan, jadi sekitar 148 

10% nya itu kita uda latih uda bagus, mereka digeser lagi ke skpd lain, maka 149 

kemarin kita bawa surat dari pak dirjen itu kita minta, sebelum dilakukannya 150 

edukasi ke satgar yang lain, tolong dilakukan kaderisasi dulu. Kalo kita uda 151 

lakukan kaderisasi, kita memulai lagi dari nol, kalo di daerah itu kan menuntutnya 152 

itu kan banyak, saya harus komunikasikan terus bagaimana mencari solusi 153 

persoalan-persoalan itu kan 154 

Mba Fita : Jadi kendala kita memang balik ke SDM lagi ya pak ya 155 

Bpk. Hypotilus : Ya, memang SDM di daerah-daerah, yang saya bilang tadi udah 156 

bimbing bagus-bagus uda bimtek belum apa lagi digeser ke tempat lain lagi, dan 157 

itu sebenarnya bukan di kita aja di semua daerah sama, karena otonomi daerah 158 

sekarang ini dalam setahun ada kepala dinas perhubungan kominfo itu terjadi 159 

perpindahan itu kan bisa 2-3 kali dalam setahun kan, yang medai cengte itu sendiri. 160 

Kalo kami dari kementerian kominfo dengan keinginan kami, pak menteri dan pak 161 

dirjen memang, ini merupakan salah satu ikon utama dari kami kan, kita sendiri 162 

juga mengharapkan ke rpjmn berikutnya masih ada penambahan pembangunan 163 

terus kan, keinginan dari pimpinan kan 164 

Mba Fita : Untuk masalah tadi ada gambaran dari bapak solusinya seperti apa? 165 

Apakah itu selain penyuluhan, bagaimana kita memastikan kalo memang transfer 166 

knowledge itu dilakukan sebelum demotasi 167 

Bpk. Hypotilus : Oh, jadi sekarang kita pakai polanya kaya begini, kami lakukan 168 

monev rutin, jadi saya melakukan komunikasi melalui telepon setiap bulan, tapi 169 

harus kita, misalnya kita lakukan monev untuk melihat bagaimana perkembangan 170 

media center itu sendiri, ya kan? Dari semua strategi ya kia gunakan bagaimana 171 

mengembangkan media center sebagai terutama yang berkaitan tata kelola media 172 

center itu sendiri kan 173 

Mba Fita : He-em.. 174 

Bpk. Hypotilus : Itu semua upaya yang kita lakukan itu 175 

Mba Fita : Karena disorot betul perkembangan dan pembangunan media center ini 176 

ya pak ya.. 177 

Bpk. Hypotilus : Dan jujur aja itu salah satu ikon kami dan saya sebagai kasubdiv 178 

yang memang pejabat teknis itu harus fokus benar mengawali itu kan, tidak 179 

dikawal itu akan repot kan 180 

Mba Fita : Terus fokus yang awalnya di daerah terluar, kita ke indikator 181 

berikutnya jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di 182 

provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar, terdepan, dan paska konflik, apakah kita 183 

masih perlu diperencanaan lima tahun ke depan fokus kepada daerah terluar, 184 

terdepan, dan konflik pak? 185 

Bpk. Hypotilus : Kita masih fokus ke situ juga dalam menstrategi cuma perlu 186 

untuk masukan aja, khusus untuk media center di daerah terluar itu sebenarnya 187 

yang lebih urgen adalah media center khususnya yang PUSTIKA nya 188 

Mba Fita : Bagaimana mekanisme kerja M-Pustika ? 189 

Bpk. Hypotilus : M-Pustika itu Mobile Pusat Teknologi Informasi Komunitas kan 190 

itu pak fredi uda kan, sebelumnya pak fredi bos kami, sudah ketemu kan di 191 

bapenas? 192 

Mba Fita : Sudah ketemu pak 193 



Bpk. Hypotilus : Ya, jadi pada saat kami evaluasi itu kan, media center di wilayah 194 

terluar itu kan mba fita tahu kan kalo di wilayah terluar itu kesulitannya listrik, 195 

kesulitannya itu biasa SDM, jadi kami tidak serta merta untuk di wilayah terluar itu 196 

kami harus lebih selektif sekali kan, tetapi kita seleksi mana yang lebih 197 

diprioritaskan di wilayah terlaur, kalo wilayah konflik itu gampang, karena 198 

sebenarnya daerahnya itu sudah di mesuji, di ambon, itu kan daerahnya sudah maju 199 

cuman konflik jadi, jadi proposal masuk untuk target media center kita tidak 200 

mengalami kesulitan yang terlalu berat ya. Tapi kalo kita untuk membangun media 201 

center di wilayah terluar nah itu kan listrik tidak stabil 202 

Mba Fita : Jadi, untuk ke depannya diperbanyak M-Pustikanya gitu untuk daerah 203 

terluar? Jadi indikatornya akan berbeda dengan indikator yang lain  204 

Bpk. Hypotilus : Jadi, untuk dari lakip sih ya lakipnya begini, tidak seluruh terluar 205 

itu kan sama dengan tidak siap, tapi ada banyak juga mereka, terluar itu daerah 206 

yang baru pemekaran  207 

Mba Fita : Bisa, bisa jadi 208 

Bpk. Hypotilus : Tapi kalo daerah terluar yang kabupatennya sudah lama sih 209 

sebenarnya sih tidak boleh jadi persoalan yang mendasar karena infrastrukturnya 210 

emang sudah siap kan, tapi kalo memang untuk yang terluar daerah pemekaran itu 211 

saya persoalkannya tadi kan. Tolong dibedakan antara wilayah yang sudah lama 212 

berada di dataran republik dengan terluar yang baru pemekaran persoalannya yang 213 

belum siap atau segalanya kan 214 

Mba Fita : Jadi kalo untuk paska konflik nggak masalah ya pak yah? 215 

Bpk. Hypotilus : Ngga masalah, karena yang saya bilang tadi bahwa kalo paska 216 

konflik ini kan pada umumnya kan daerah yang sudah... 217 

Mba Fita : Stabil, karena konflik itu  218 

Bpk. Hypotilus : Kepentingan politik  kadang kala kepentingan batas wilayah, 219 

kemudian yang seperti di maluku, itu kan sama aja udah bagus, kemudian ada yang 220 

seperti di papua juga  221 

Mba Fita : Ada daerah-daerah lain yang perlu kita fokuskan ke depan pak? Selain 222 

daerah terluar, terdepan, paska konflik, bencana mungkin atau... 223 

Bpk. Hypotilus : Ya, kami dari pengembangan media center untuk daerah bencana 224 

itu sekarang masih jadi prioritas, daerah yang rawan banjir, rawan gempa dan 225 

bencana, itu sudah fokus dalam pembangunan mulai ke depan ini. Karena kalo kita 226 

tidak bangun dari situ mba fita, misalnya daerah A mengalami bencana, kita 227 

pinjam media center di kabupaten terdekat yang ada atau yang sudah ada kita pakai 228 

Mba Fita : Harus siap dengan, sudah diantisipasi gitu ya pak ya? 229 

Bpk. Hypotilus : Iya, betul. Rencana juga di wasior  230 

Mba Fita : Bagaimana realisasinya pak per tahun bisa dari 2010-2013 mengenai 231 

jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar? Itu 2010 232 

pengembangannya seperti apa pak? 233 

Bpk. Hypotilus : Jumlahnya atau bagaimana? 234 

Mba Fita : Berapa media center yang dibangun pada tahun 2010 pak yang sesuai 235 

standar dan lengkap? 236 

Bpk. Hypotilus : 2010 media center yang kita bangun hanya 10 lokasi, saya tidak 237 

tahu  waktu itu kan pengelolaan yang lama kan, mereka yang kama itu kan 238 

mengelola media center saya mulai dari 2011 kan, nah jadi saya tidak tahu dulu 239 

kenapa hanya 10 lokasi, tapi 2010 ini pembangunannya 10 lokasi tapi 240 

penguatannya 50 lokasi  241 

Mba Fita : Iya (ketawa) berbalik ya 242 



Bpk. Hypotilus : Iya, saya mulai memahami juga mba fita mulai dari 2007-2009 243 

itu sudah ada program penguatan kan 244 

Mba Fita : Iya betul 245 

Bpk. Hypotilus : Jadi, mungkin di perkuat dengan 50 itu mulai dari 2007-2009 itu 246 

kan 247 

Mba Fita : Nah, yang penguatan ini memang kalo yang salah lihat memang 248 

targetnya cuman 60 tapi realisasinya sampai 2013 itu sudah 100 pak, memang 249 

lebih dari 100% berarti ya pak 250 

Bpk. Hypotilus : Yang penguatan ini? 251 

Mba Fita : He-eh, ada justivikasinya pak melebihi dari target karena kita perlu 252 

melihat dari aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran  253 

Bpk. Hypotilus : Mungkin dia melebihi target, mungkin yang tadi contoh kecil, 254 

saya berikan perbandingan yang 2011 ke sini, nah saya beri perbandingan di 2011, 255 

2011 ini saya melanjutkan kan, penguatan itu di RPJMN itu kalo tidak salah 256 

pembangunannya 15 penguatan 20, tapi untuk masuk k 2012 dan 2013 saya usung 257 

ke pak dirjen untuk kita rubah, penguatanya kita kurangi, pembangunannya kita 258 

tambahin 259 

Mba Fita : Lalu, bagaimana ritme 2013 apakah... 260 

Bpk. Hypotilus : 2013 kita pakai pola itu yang usulan saya itu 261 

Mba Fita : Lebih banyak pembangunannya  262 

Bpk. Hypotilus : Ya, tapi kita bagaimana untuk ke persebaran daerah  berdasarkan 263 

proposal yang masuk itu 264 

Mba Fita : Kalo 2013 berapa media center yang dibangun pak? 265 

Bpk. Hypotilus : 2013 itu kita rencana pembangunan 20 penguatan 15 266 

Mba Fita : Berarti masih sama ya 267 

Bpk. Hypotilus : Ya, kita tidak keluar dari angka, mungkin pergeseran tadi 268 

Mba Fita : Sebenarnya nggak masalah asal mencapai target 269 

Bpk. Hypotilus : Ya, kalo kita hanya geser antara penguatan dan pembangunan, 270 

kan dasar kita kan kuat 271 

Mba Fita : Cuman target yang dicapai di bawah realisasi yang dilaksanakan, kira-272 

kira dari efisiensi dana ada anggaran pak untuk mensuport pembangunan lagi 2014 273 

Bpk. Hypotilus : Kita kan masih rencana media center, di IKP ini kami kan media 274 

center 275 

Mba Fita : Tapi apakah dengan jumlah yang sama dengan tahun 2013 di 276 

pembangunan 2014 atau kurang dari... 277 

Bpk. Hypotilus : Kami menyarankan kalo bisa pembanguanan ditambah, misalnya 278 

pembangunan 25 lokasi lalu kita sesuaikan dengan anggaran negara kan, kalo 279 

penguatan 15, maaf nih kalo saya bicara gitu kan , menghayal ini (ketawa) 280 

Mba Fita : (ketawa) Kita ngobrol-ngobrol santai aja pak, oke oke jadi mungkin 281 

gambaran dari saya itu adalah media center itu fokusnya di bawah direktorat pak 282 

sadjan ya, apakah ada program-program lain selain media center itu? 283 

Bpk. Hypotilus : Yang saya bilang tadi mba masalah mobil pustika 284 

Mba Fita : Itu indikator baru atau di bawah media center? 285 

Bpk. Hypotilus : Sebenarnya kan pustika itu bagian dari media center juga  286 

Mba Fita : Oh, masih bagian media center 287 

Bpk. Hypotilus : Memang ada mobil pustika yang melekat pada media center, jadi 288 

ada lokasi yang dia tidak melekat langsung, tapi yang untuk ke depan ini itu M-289 

Pustika itu kita harapkan jumlah memang bertambah, kan 10 lokasi kan seharusnya 290 

15 lokasi yang kita bangun, cuman anggaran jadinya 10 291 

Mba Fita : Karena M-Pustika ini ngga muncul di dalam indikator RPJMN  292 



Bpk. Hypotilus : Ya, karena mereka bagian dari media center 293 

Mba Fita : Oke, kalo prosentase aktivitas penyebaran informasi langsung sesuai 294 

rencana itu di bawah direktorat bapak nggak? Mungkin bisa dicek di RPJMN saya 295 

ini 296 

Bpk. Hypotilus : Itu di komunikasi publik, karena ini termasuk regulasi ya di 297 

komunikasi publik 298 

Mba Fita : Kalo media publik di bapak juga, peningkatan peran media publik 299 

dalam pengembangan komunikasi dan informasi nasional? 300 

Bpk. Hypotilus : Saya kurang tahu ya... 301 

Mba Fita : Oyaudah kalo gitu 302 

Bpk. Hypotilus : Kami memang media center aja 303 

Mba Fita : Fokus ya.. Lalu gimana pak kalo digambarkan lagi tugas media center, 304 

lalu ke M-Pustka, lalu ke publik alurnya seperti apa sih pak? 305 

Bpk. Hypotilus : Jadi, mereka mengirim berita lewat portal berita informasi 306 

publik org, di situ portal kita melakukan diseminasi nasional kan 307 

Mba Fita : Melalui online? internet? 308 

Bpk. Hypotilus : Ya, online 309 

Mba Fita : Jadi, diakses online 310 

Bpk. Hypotilus : Ya, ini luar biasa sekali, kemudian kami juga kerja sama kan  311 

Mba Fita : Jadi, di sini ada wartawan juga? 312 

Bpk. Hypotilus : Banyak di sini ada wartawan, jadi ada pemrednya dari tempo, 313 

ada redakturnya dari antara juga 314 

Mba Fita : Itu outsource atau masuk ke dalam sini? 315 

Bpk. Hypotilus : Outsource 316 

Mba Fita : Jadi, ada isu atau berita yang ingin diangkar lalu outsource ke mereka, 317 

mereka olah, lalu muncul 318 

Bpk. Hypotilus : Ya, jadi mereka itu kan sabagai tenaga ahli, karena di info publik 319 

itu yang PNS hanya 3 orang kan 320 

Mba Fita : Tapi saya udah liat info publik ditampilkan oleh pak sadjan kemarin di 321 

Bali, bagus pak ya 322 

Bpk. Hypotilus : Ya jadi saya tiap hari harus buka kan ya memang bagus karena 323 

mendukung kebijakan negara  324 

Mba Fita : Oke, jadi kita sudah bicara indikator yang sudah berjalan, kira-kira dari 325 

indikator ini apa yang bapak sudah lakukan? apa program yang perlu terus 326 

dilakukan, program yang perlu dikembangkan, atau harus dihentikan, atau ada 327 

program-program baru, itu yang perlu saya dapatkan pak 328 

Bpk. Hypotilus : Wah, pak sadjan ini (ketawa) 329 

Mba Fita : Saya tanya bapak kenapa, karena ini berkaitan dengan orang yang tahu 330 

lapangan pak, kalo pak sadjan kan sangat general 331 

Bpk. Hypotilus : Berkaitan dengan diseminasi nasional, program-program yang 332 

sudah saya bahas tadi memang kami diharapkan untuk berkembang terus ke depan, 333 

mulai dari pembangunan media center, penguatan media center, kemudian 334 

pembangunan mobile pustika, karena itu merupakan tugas-tugas kami, merajut 335 

kembali hubungan pusat dan daerah itu strategi pertama, strategi yang kedua 336 

bagaimana untuk mendukung fungsi diseminasi informasi, kami kan IKP itu media 337 

center, m-pustika, info publik, dan satu lagi komunikan 338 

Mba Fita : Saya bapak tidak menyentuh konten, tapi ternyata ada buat berita 339 

Bpk. Hypotilus : Selain kami ada jurnal juga 340 

Mba Fita : Oh, ada jurnal juga ya. Jurnal berarti fokus ke akademis 341 

Bpk. Hypotilus : Ya akademis 342 



Mba Fita : Bapak tidak berpikir pak ini disebarluaskan dalam bentuk pdf pak? 343 

Bpk. Hypotilus : Pdf nya uda ada di info publik 344 

Mba Fita : Oh, berarti sudah ada ya 345 

Bpk. Hypotilus : Karena dari pak dirjen, kami dari kementerian kominfo ini 346 

sebagai masukan aja, negara itu kan tidak banyak berbuat di RI, kemungkinan 347 

goverman kita perkuat di wilayah, walopun sekecil apapun ada kontribusi untuk 348 

negara ini kan, melalui info publik, kemudian melalui komunikan, lalu ada lagi 349 

Public Service Obligation itu kan, agenda seting kita lakukan 350 

Mba Fita : Mengenai RRI dan TVRI ya pak, kemarin saya wawancara dengan tifa 351 

foundation, jadi gimana nih pemerintah tidak punya corong untuk media massa 352 

publik ya, kata bu yuli bagaimana kalo TVRI dan RRI dioptimalkan lagi, dijadikan 353 

milik pemerintah lagi, bapak mungkin ada saran bagaimana pemerintah punya 354 

media sendiri untuk berbicara kepada publik 355 

Bpk. Hypotilus : Bos kami ini kan orang bapenas nih... 356 

Mba Fita : Kalo menurut apa media apa yang efektif? 357 

Bpk. Hypotilus : Kalo menurut saya yang efektif seperti televisi 358 

Mba Fita : Tapi itu mahal apa (ketawa) kalo itu mahal otomatis alternatif lainnya 359 

adalah media online, nah kesiapan direktorat ini bagaimana pak? 360 

Bpk. Hypotilus : Begini mba fita, TVRI dan RRI itu hidup dengan anggaran 361 

negara, tapi pada saat bicara kepentingan negara mereka jadi lembaga publik 362 

negara tidak bisa, padahal untuk operasional mereka setiap hari menggunakan dana 363 

apbn itu ngawur kan, intinya kalo undang-undang penyiaran dirubah itu sangat 364 

bagus kan, kalo bisa ada tv baru radio baru 365 

Mba Fita : Dananya besar 366 

Bpk. Hypotilus : Sebenarnya bisa pemerintah 367 

Mba Fita : Pak, yang paling masuk akal untuk 5 tahun ke depan ialah 368 

mengembangkan apa yang sudah ada, kalo kesiapan direktorat sendiri dari aspek 369 

mensuport media online versi pemerintah itu seperti apa pak? jadi saya sempat 370 

nanya ke pak sadjan, pak sadjan info publik nya bagus ya baru lihat, tapi 371 

bagaimana kita bisa menyaingi detik.com atau viva.com  372 

Bpk. Hypotilus : Kami ini sekarang punya info publik itu sekarang sudah jadi 373 

sumber berita loh 374 

Mba Fita : Iya, itu tadi sudah jadi sumber berita tandanya sudah dipercaya kan, 375 

naha sekarang kecepatan tingkat perputaran beritanya itu seperti apa pak info 376 

publik? 377 

Bpk. Hypotilus : Ya, itu tergantung dari pengiriman daerah, secara nasional sudah 378 

mulai bagus seperti ini, kontribusi untuk info publik, sebenarnya sudah bagus 379 

memang untuk mengelola pemerintah daerah itu kan tidak semudah yang kita 380 

harapkan, harus mendorong mereka, harus banyak mengingat mereka, secara 381 

nasional kita sudah cukup kuat karena dari portal info publik ini kami tempatkan 382 

wartawan  383 

Mba Fita : Jujur aja saya bicara dengan bapak, kalo dilihat dari aspek, kita tuh ada 384 

pr besar di RPJPN, nah sekarang balik lagi mau dibawa kemana karena pr-pr itu, 385 

harus sudah diselesaikan sampai 2025, bahwa 5 tahun ke depan apa yang kita 386 

fokuskan itu adalah deregulasi undang-undang penyiaran, itu sedang berjalan di 387 

DPR dan yang kedua jaringan informasi yang interaktif pak. Jadi, kalo di direktorat 388 

ini tidak mengalami kekurangan SDM seperti yang lain 389 

Bpk. Hypotilus : Kalo bicara kekurangan kami semua mengalami kekurangan kan 390 

Mba Fita : Iya (ketawa), oke ada inovasi-inovasi pak untuk 5 tahun ke depan? 391 

program baru dari direktorat ini selain media center mungkin... 392 



Bpk. Hypotilus : Pekerjaan saya itu bagaimana media center itu dia menjadi 393 

media yang memang melaksanakan fungsi diseminasi informasi yang bisa ke 394 

depan itu saja kan, saya masih fokus untuk bagaimana mengelola media center 395 

Mba Fita : Setelah informasi sudah berhasil disebarkan, lalu sekarang kita ingin 396 

mendapatkan bahwa informasi itu dimanfaatkan oleh publik, dan pada tahap 397 

akhirnya publik berpartisipasi dalam pembangunan, itu bagaimana? 398 

Bpk. Hypotilus : Susah untuk mengukurnya, kita ini kan hanya memprediksi,.. 399 

Mba Fita : Iya betul karena ini pembangunan sosial 400 

Bpk. Hypotilus : Komunikasi ini kan kita hanya bisa prediksi kan, kita tidak 401 

punya indikator yang langsung mengukur bagaimana dan itu bahkan komunikasi 402 

apapun kembali lagi ke situ 403 

Mba Fita : PR besar ya pak, pemanfaatan informasi setelah disebarkan itu ya pak 404 

Bpk. Hypotilus :  (ketawa) perkiraan semua kan 405 

Mba Fita : (ketawa) itu pak jadi memang aspek ke depannya kita ingin sampai 406 

tahap informasi yang sudah disebarkan itu dimanfaatkan gitu, nah itu pr besar 407 

Bpk. Hypotilus : Jadi, begini kalo prinsip kita itu, bagaimana sekecil apapun bisa 408 

merubah perilaku, membentuk karakter bangsa gitu kan... 409 

Mba Fita : Sebenarnya sudah ada indikatornya cuman harus dites dulu pak 410 

(ketawa) cuman memang saran dari direktorat lain emmang kita sudah harus 411 

berpikir pemanfaaatan informasi yang sudah disebarkan 412 

Bpk. Hypotilus : Ya memang berharap informasi tersebut menjadi nilai tambah 413 

bagi mereka sendiri. Ada di denpasar itu mereka promosi usaha melalui media 414 

center. itu yang menjadi nilai tambah media center kan, bagaimana mereka 415 

promosi pariwisatanya di media center 416 

Mba Fita : Ini ada kaitannya dengan UKM? 417 

Bpk. Hypotilus : Tidak ada kaitan, mba fita s1 nya di UI ya? 418 

Mba Fita : Saya s1-s2 di malaysia pak. Untuk kinerjanya tidak ada indikator di 419 

bappenas pak, karena cuman media centernya aja pak yang diukur. Saya itu bilang 420 

ke pak sadjan, pak sdjan kalo kita bis nyaingin detik kita hebat loh pak, ga usah tv 421 

lagi, kita main di media alternatif aja. Mungkin itu saja, ada penambahan lain pak? 422 

Bpk. Hypotilus : Ya mungkin itu saja, mohon maaf ada yang saya tidak bisa 423 

memberi jawaban karena sudah terkait dengan kebijakan-kebijakan 424 

Mba Fita : Ya, mudah-mudahan bapak bisa ikut ya presentasi di bappenas setelah 425 

ini beres bersama bapak dirjen, saya analisis data-data ini, kita presentasikan di pak 426 

dirjen semua, mungkin minggu ke3 dibulan november. Mudah-.mudahan 427 

bermanfaat ya pertemuan kita.  428 



Kode Dokumen : 07DPPI24102013 
Nama Institusi : Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
Nama Informan : Bapak Yudhi 
Waktu  : 24 Oktober 2013 

Bapak Yudhi : Jadi secara umum, kalo kita mengklasifikasikan database secara 1 

polhukam, kita tahu isu polhukam, korupsi, terus apa namanya tentang pemilu dan 2 

lain sebagainya isu polhukam, keamanan, tapi kl tentang isu kesra tentang penyakit 3 

dan sebagainya, kesejahteraan rakyat terus tentang apa ya.. 4 

Mba Fita : Kesehatan pokoknya ya, pendidikan.. 5 

Bapak Yudhi : Pendidikan juga masuk, kemudian kalo perekonomian ya 6 

berhubungan dengan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi, artinya kalo itu kan 7 

mudah kita untuk mengklasifikasikan, kalo ini sektoralnya ..., makanya dilatih 8 

dulu, akhirnya dirubah kemarin  9 

Mba Fita : Jadi alasan perubahan 10 

Bapak Yudhi : Untuk memudahkan mengklasifikasikan dokumen 11 

Mba Fita : Untuk saat ini oke, realisasinya tahun 2010 ada? 12 

Bapak Yudhi : Itu dia yang saya maksud mba, 2010, 2011, 2012 13 

Mba Fita : 2013? 14 

Bapak Yudhi : 2013 itu baru satu mba, kita lihat targetnya 3, b01 nya karena di 15 

sini kan kita hitung b03 kemaren yang di pks kumpulan data lapangan bekerja 16 

sama dengan pemerintah daerah, b06nya pengolahan data, b9 input, b12 baru 17 

perumusan laporan evaluasi, b12 itu nanti akhirnya ada 2 lagi yang tercapai, satu 18 

lagi... 19 

Mba Fita : Jadi, setiap tahun 3,3,3 20 

Bapak Yudhi : Tiga semua, kayanya setiap tahun 3 dokumen semua, karena 21 

ditargetnya 3 22 

Mba Fita : Insyaallah tercapai di tahun 2013, istilahnya paket memang ya tidak 23 

ada perubahan 24 

Bapak Yudhi : Iya 25 

Mba Fita : Target 2014 15 paket tercapai? 26 

Bapak Yudhi : Tercapai 27 

Mba Fita : 2010 ada? 28 

Bapak Yudhi : 2010 ada 29 

Mba Fita : Berapa paket? 30 

Bapak Yudhi : 3 paket 31 

Mba Fita : 2010 ada 3 paket? 32 

Bapak Yudhi : Iya, kan kita dari 2010 33 

Mba Fita : Tapi sudah ada 3 paket ya? 34 

Bapak Yudhi : Sudah. Karena tidak masuk di situ 35 

Mba Fita : 3 paket, 3 paket, oke, 2014 36 

Bapak Yudhi : Ini modelnya ni mba 37 

Mba Fita : Mana coba lihat, ini tidak bisa dikonsumsi publik ya? 38 

Bapak Yudhi : Tidak bisa 39 

Mba Fita : Hanya untuk pemerintah saja, jadi fungsi data ini apa? 40 

Bapak Yudhi : Jadi, sementara ini kan fungsi data ini digunakan untuk lingkungan 41 

internal dulu, karena kita belum update database ke online 42 

Mba Fita : Internal kominfo? 43 



Bapak Yudhi : Iya, tahun 2014 rencananya kita online mba ke depan, jadi dari 44 

mana pun kita bisa akses, makanya kita study banding di kompas dengan republika 45 

kebanyakan dikasihnya kayak hukum, polhukam, kesra, perkonomian 46 

Mba Fita : Ini fungsinya untuk apa sih bikin kayak gini? Hanya untuk gambaran 47 

secara umum? 48 

Bapak Yudhi : Iya 49 

Mba Fita : Tidak ada analisis? 50 

Bapak Yudhi : Tidak ada 51 

Mba Fita : Kalo ada analisis bentuknya seperti apa? 52 

Bapak Yudhi : Ngga ada analisis, kalo ini sekedar data aja dari kementerian 53 

lembaga daerah pemda kita minta datanya 54 

Mba Fita : Profil yah? 55 

Bapak Yudhi : Iya profil 56 

Mba Fita : Bisa dikonsumsi oleh publik suatu saat nanti? 57 

Bapak Yudhi : Bisa kalo ada yang minta mah bisa. Minta boleh tapi softcopynya 58 

kita ga punya 59 

Mba Fita : Ini data terupdate lebih update dari daerah 60 

Bapak Yudhi : Karena ini 2011 jadi 2011 yah, kalo 2012 mungkin uda update 61 

Mba Fita : Nah, nanti yang katanya 2014 akan dibuat online, itu akan 62 

dimanfaatkan untuk seluruh kementerian? 63 

Bapak Yudhi : Iya, karena 2013 ini kita buat aplikasinya dulu, kemudian setelah 64 

itu kita buat, tapi nanti bisa akses diluar 65 

Mba Fita : Nanti launchnya di 2014 atau 2015?  66 

Bapak Yudhi : 2014 kayaknya 67 

Mba Fita : Jadi, sebelum perubahan RPJMN sudah akan dilaunch 68 

Bapak Yudhi : Sudah akan dilaunch, tapi itu tetep format seperti ini tapi tetep di 69 

pake di online 70 

Mba Fita : kata pak dedet tinggal masukan emailnya kita bisa menerima update 71 

Bapak Yudhi : Itu dokumen yang analisis 72 

Mba Fita : Itu yang berita? 73 

Bapak Yudhi : Iya, yang berita 74 

Mba Fita : Kalo ini database? 75 

Bapak Yudhi : Database 76 

Mba Fita : Oke, ada kendala sejauh ini? 77 

Bapak Yudhi : Kendalanya SDM sih.. 78 

Mba Fita : Orangnya? 79 

Bapak Yudhi : Orang-orangnya, ada orang yang tidak memahami database karena 80 

latar belakang pendidikan, nanti kan kita otsor, otsor dari luar, karena dari kita 81 

agak sulit melakukan ini karena ya SDM tadi 82 

Mba Fita : Apa ngga mahal? 83 

Bapak Yudhi : Kalo dibandingkan dengan ini sih nggak mahal, kompas dan 84 

sebagainya ngga mahal sih, tapi ternyata begitu masukin orang-orang itu, tetep 85 

database berjalan, tapi mereka tidak punya konsep seperti apa, database seperti 86 

Mba Fita : Uda melakukan bimbingan? 87 

Bapak Yudhi : Uda sih, tapi memang susah karena backgroundnya bukan dari situ 88 

mereka 89 

Mba Fita : Kalo untuk kominfo sendiri, IKP memang kekurangan SDM? 90 

Bapak Yudhi : Di IKP kita nggak tau, tapi kalo di kita sendiri kekurangan SDM 91 

yang potensial 92 

Mba Fita : Tapi yang potensial? 93 



Bapak Yudhi : Ada 10 dari 50, yang potensial itu yang ikut merumuskan 94 

bagaimana misalkan kegiatan atau program ke depan itu lebih bagus, karena 95 

selama ini dipakai untuk yang membuat buku paket informasi 96 

Mba Fita : Jadi sdm? 97 

Bapak Yudhi : SDM. Kalo perlengkapan, peralatan sih ada, kemampuan untuk 98 

melakukan analisis data, input data, pengkategorian data itu belum... Ini masih 99 

dikonsumsi oleh kominfo, hanya kominfo, tapi jarang yang konsumsi juga 100 

Mba Fita : Nah itu kendala juga saya pikir, udah dibikin tapi kenapa tidak 101 

dikonsumsi 102 

Bapak Yudhi : Karena kurang di publikasi, orang merasa tidak percaya kalo 103 

kominfo punya database, karena mereka juga lebih aware dengan google, 104 

searching google, searching google dibanding database dan mereka juga belum 105 

tahu kebanyakan dikominfo sendiri belum tahu kalo kita punya database 106 

Mba Fita : Mending kalo launching online, itu langsung kementerian harus 107 

dilibatkan secara besar-besaran 108 

Bapak Yudhi : Tapi kita kurang pede, kontennya dari mana, sudah sejauh mana 109 

mengakomodir kepentingan kementerian 110 

Mba Fita : Intinya kan ini sudah berjalan dan perlu dimanfaatkan dan masalah 111 

confident itu akan berjalan seiringan jika memang ada ide-ide baru dari 112 

kementerian lain, biasanya kementerian punya sumber-sumber database sendiri 113 

Bapak Yudhi : Iya, kita selalu ngambil ke bps terus ke kementerian-kementerian 114 

lain, kan ada job desknya siapa yang nghandle, masalahnya tadi itu kita tuh mau 115 

ngapain (ketawa) setelah data ada, kita mau siapain nih data, sementara ini yang 116 

sudah kita bikin tidak ada komplain dari luar (ketawa) 117 

Mba Fita : Saya pikir harus punya gebrakan yang inovatif 118 

Bapak Yudhi : Nah itu dia, minimal kominfo punya kayak wikipedia, misalkan 119 

penjelasan kominfo dijelaskan sampai bawah, tapi sebenarnya juga belum jalan 120 

Mba Fita : Ada rencana? 121 

Bapak Yudhi : Ada 122 

Mba Fita : Thats good 123 

Bapak Yudhi : Iya 124 

Mba Fita : So,.. 125 

Bapak Yudhi : Tahun depan rencananya sih 126 

Mba Fita : Jadi, launchingnya sekalian, bagus itu kalo ada wikipedia 127 

Bapak Yudhi : Versinya pemerintah 128 

Mba Fita : Iya, versinya pemerintah, jadi memang kita berpikir bahwa pemerintah 129 

harus lebih proaktif sih 130 

Bapak Yudhi : Karena sayang anggaran database juga udah gede, tapi hasilnya 131 

minim tidak dikonsumsi publik 132 

Mba Fita : Dan sekarang kita ibaratnya sedang perang informasi dengan swasta 133 

maupun luar gitu kan, itu cuman versi translet luar, sayang kalo tidak dimanfaatkan 134 

Bapak Yudhi : Sayang banget 135 

Mba Fita : Jadi, itu bisa jadi inovasi saya pikir kalo memang ternyata ada pikiran-136 

pikiran kayak gitu 137 

Bapak Yudhi : Database online yang siap dipakai 138 

Mba Fita : Lalu? yang siap dipakai? 139 

Bapak Yudhi : Kementerian dan daerah 140 

Mba Fita : Pusat dan daerah ya.. 141 

Bapak Yudhi : Iya 142 

Mba Fita : nah, yang wikipedia itu? 143 



Bapak Yudhi : nah itu dia isinya itu 144 

Mba Fita : Totalnya pointnya salah satunya itu, wikipedia versi pemerintah, kira-145 

kira namanya yang lebih keren apa ya?? (ketawa) Saya pikir kita perlu... 146 

Bapak Yudhi : Terobosan memang 147 

Mba Fita : Dokumen grand design ini ke komunikasi publik? 148 

Bapak Yudhi : Iya 149 

Mba Fita : Oke kita lanjut ke konten informasi publik yang siap pakai dan oh ini 150 

juga sama? 151 

Bapak Yudhi : Kontennya 152 

Mba Fita : Ini lebih konten ya? Nah, bentuknya seperti apa? 153 

Bapak Yudhi : Kalo ini bentuknya salah satunya begini 154 

Mba Fita : 2010 ini sudah berjalan? 155 

Bapak Yudhi : Sudah 156 

Mba Fita : Berapa? 157 

Bapak Yudhi : Tiap tahun itu kita hampir 300 analisis 158 

Mba Fita : 300 analisis 159 

Bapak Yudhi : Iya 160 

Mba Fita : Ini di sini bentuknya prosentase ya? 161 

Bapak Yudhi : Iya itu dia makanya berubah saya juga bingung 162 

Mba Fita : Kalo prosentase kan 80% target total, kalo misalnya kita itung 163 

Bapak Yudhi : Kemarin itu kenapa dirubah menjadi prosentase ada sejarahnya 164 

juga mba 165 

Mba Fita : Oh dari prosentase dirubah menjadi nggak prosentase gitu, ada 166 

sejarahnya gimana? Kebijakan pemerintah mobil murah, oh ini yang rame 167 

Bapak Yudhi : Ini yang rame kemarin, jadi kita terus menganalisis itu mba, kita 168 

300 analisis setahun, kemarin itu karena kita buat prosentase untuk melihat sejauh 169 

mana program progres dari analisis ini, karena pas dihitung-hitung kadang 170 

kelebihan mba, dari 300 kadang 312 171 

Mba Fita : Jadi targetnya berapa misalnya per tahun? 172 

Bapak Yudhi : 300 173 

Mba Fita : Jadi bunyinya bukan prosentase lagi tapi anallisis? 174 

Bapak Yudhi : Analisis 175 

Mba Fita : Tercapai dari tahun 2010? 176 

Bapak Yudhi : Tercapai, malah lebih kadang 177 

Mba Fita : Nah, bagaimana sekarang menghitung 80% itu? 178 

Bapak Yudhi : Ini sampai kapan nih? 179 

Mba Fita : 2014 180 

Bapak Yudhi : harusnya jangan 80%, 100% donk malahan, karena udah tercapai 181 

sebenarnya 182 

Mba Fita : Nah itu kan bencanya ya kita balik ke bencana  183 

Bapak Yudhi : Iya 184 

Mba Fita : Perubahan prosen itu gimana tadi sejarahnya? 185 

Bapak Yudhi : Awalnya tuh persen, analisis, persen lagi, tapi yang jelas kemarin 186 

prosentase kemarin, jadi kita pake analisis ini prosentase, ini berubahnya baru 187 

tahun kemaren ini mba 188 

Mba Fita : berubahnya jadi analisis? 189 

Bapak Yudhi : He-eh.. 190 

Mba Fita : baru kemarin? 191 

Bapak Yudhi : Tahun 2012. Ketika kita menghitung angka 100% bingung kan 192 

karena kelebihan itu, kalo kelebihan berarti seratus gtiu, itu yang agak bingung, 193 



makanya kita jumlahkan aja angka, kan targetnya 300 jadinya berapa misalkan satu 194 

tahun, misalkan setahun dikali 5 itu 1500 195 

Mba Fita : tapi setiap tahun hampir mencapi 300, 300? 196 

Bapak Yudhi : Malah lebih mba. Tapi kita masih bingung ni gimana ngitungnya 197 

Mba Fita : Ini dimanfaatkan oleh siapa? 198 

Bapak Yudhi : Ini dimanfaatkan oleh eselon 1 di tingkat kominfo pertama, kedua 199 

media center daerah, ketiga humas-humas pemerintah daerah, kita kirim by email 200 

tapi 201 

Mba Fita : Media center fungsinya? 202 

Bapak Yudhi : Media center tuh penghubung, jadi mereka mempublis lagi 203 

Mba Fita : Analisis ini dipublis lagi? 204 

Bapak Yudhi : Iya ke mereka 205 

Mba Fita : Tidak ke publik? 206 

Bapak Yudhi : Publiknya ya pemerintah daerah itu 207 

Mba Fita : Pemda? 208 

Bapak Yudhi : Pemda, jadi belum menyentuh masyarakat luas baru kementerian 209 

tingkat lembaga 210 

Mba Fita : Pemerintah daerah udah pernah ada riset pemerintah daerah menikmati 211 

ini belum dan memanfaatkan? 212 

Bapak Yudhi : PMP kalo ngga salah 213 

Mba Fita : Oh pengelolaan media publik pernah menganalisis research media 214 

center. Tapi mereka researchnya dimanfaatkan atau tidak ini? 215 

Bapak Yudhi : Nah itu dia makanya saya belum tahu (ketawa) karena di kita tidak 216 

ada biaya monev untuk melihat sejauh mana konten informasi publik dibuat oleh 217 

kita dikonsumsi oleh masyarakat, apakah yang kita lakuin ini bener-bener belum 218 

tersentuk masyarakat atau belum, baru sebatas buat kebijakan-kebijakan aja, ini 219 

tiap hari di menteri kominfo, eselon 1 di tingka kominfo, eselon 2 di IKP, median 220 

center, humas pemerintah 221 

Mba Fita : Kalo berkaitan dengan publikasi, BBM atau apa itu ini keselamatan 222 

rakyat kan, ini yang untuk bertanggung jawab membuat poster, media publik, pak 223 

sadjan? 224 

Bapak Yudhi : Kita ada 225 

Mba Fita : Seharusnya itu tugas siapa? 226 

Bapak Yudhi : Mas sadjan, kalo kita kan kontennya analisis gitu, konten poster 227 

kita yang handle 228 

Mba Fita : Apapun bentuk isunya? 229 

Bapak Yudhi : Iya, apapun isunya terkait dengan kebijakan tapi dikonsultasikan 230 

dengan kementerian terkait kayak ini  231 

Mba Fita : Dalam proses pembuatan kreasi konten itu dilakukan research ngga di 232 

masyarakat? 233 

Bapak Yudhi : Ngga 234 

Mba Fita : Tidak da research 235 

Bapak Yudhi : Kemarin sih langsung dari sekmed, sekmed punya konsep nih 236 

gambar, tolong dicetak, kalo ini semua gambar dari sekmed 237 

Mba Fita : Sekmed melakukan riset juga ngga? 238 

Bapak Yudhi : Ngga tau deh kalo itu (ketawa) Tapi kan akhirnya sukses BBM itu 239 

dinaikkan  240 

Mba Fita : Kalo saya bilang dari publik bicara sukses itu... 241 

Bapak Yudhi : Ukuran keberhasilannya kenapa BBM naik, salah satunya 242 

dilakukan sosialisasi berhasil loh selama ini 243 



Mba Fita : Ngga, walopun kita demo tetap naik aja (ketawa) Off the record  ya... 244 

Bapak Yudhi : Off the record   245 

Mba Fita : Saya lihat dari direktorat ini kayanya dari segi capaian ngga terlalu 246 

bermasalah, ternyata mampu kan? 247 

Bapak Yudhi : Mampu tapi kalo untuk mengukur sejauh mana dipakai 248 

masyarakat itu belum kelar, kita belum tahu 249 

Mba Fita : Nah, kalo itu saya lontarkan ke bappenas ? 250 

Bapak Yudhi : Saya harus lakukan riset itu 251 

Mba Fita : Makanya... (ketawa) 252 

Bapak Yudhi : Sejauh ini saya belum mengukur itu 253 

Mba Fita : Karena di dalam rencana pembangunan jangka panjang itu ada aspek 254 

jaringan interaktif, jadi antara publik itu bisa menentukan atau berpangaruh 255 

terhadap kebijakan politik yang ditentukan. Nah, saya mengarah ke situ, 256 

bagaimana masyarakat ini jaringan interaktif yang kita bentuk bisa mewujudkan 257 

masyarakat yang informatik, berinformasi dan berpartisipasi 258 

Bapak Yudhi : Wah itu berat (ketawa) 259 

Mba Fita : Jadi, tidak hanya informasi, tapi yang bekerja tidak hanya di sini, tapi 260 

pembuatan konten pasti harus selalu research 261 

Bapak Yudhi : Ya 262 

Mba Fita : Research dalam arti kenapa ini dibentuk dilihat dari aspek knowledge, 263 

attitude, and practice, nah itu yang diidentifikasi, jadi kita tidak menyiarkan 264 

informasi tanpa identifikasi. Oke kalo dari dua aspek ini tidak bermasalah, dua 265 

aspek lagi kalo boleh saya tahu apa ya? 266 

Bapak Yudhi : Yang pertama paket informasi bidang polhukam, perekonomian, 267 

kesra 268 

Mba Fita : itu udah kan? database? 269 

Bapak Yudhi : Bukan, kalo ini paket informasi 270 

Mba Fita : itu berapa? 271 

Bapak Yudhi : Ini 3 dokumen, satu tahun 272 

Mba Fita : tercapai? dan 2010? 273 

Bapak Yudhi : Sama, tercapai semua 274 

Mba Fita : target berapa? 275 

Bapak Yudhi : 15 276 

Mba Fita : Ini tiga tahun tercapai? 277 

Bapak Yudhi : Iya, lebih malah 278 

Mba Fita : Lebih di tahun berapa? 279 

Bapak Yudhi : Jadi, meskipun lebih kita pakai 3 280 

Mba Fita : jadi bapenas itu bisa mengukur taha efisiensi loh, jadi capaian berapa 281 

dibagi dana yang keluar 282 

Bapak Yudhi : Oh gitu 283 

Mba Fita : Kalo ternyata dananya ngga banyak itu efisiensinya tingkat tinggi, ini 284 

harus dapet apresiasi. Berapa sih kalo untuk direktorat ini? 285 

Bapak Yudhi : 20, 136 M 286 

Mba Fita : Oke, program satu lagi apa? 287 

Bapak Yudhi : Pengelolaan umpan balik di bidang polhukam, perekonomian, dan 288 

kesra. nah ini targetnya 9 dokumen, setiap tahun tercapai semua 289 

Mba Fita : Ini apa bentuk kegiatannya? 290 

Bapak Yudhi : Bentuk kegiatannya rapat kontribusi, diskusi publik dalam 291 

interaktif, pertunjukan rakyat tapi tahun depan sudah tidak ada kita, dimarahin 292 

mulu 293 



Mba Fita : targetnya 9 tiap tahun uda tercapai? 294 

Bapak Yudhi : Sudah 295 

Mba Fita : nanti ini dipersentasikan di depan pak fredi, supaya kita bisa potensi 296 

apa yang kita punya lalu apa yang perlu teruskan, apa yang perlu diubah, apa yang 297 

perlu dihentikan, kalo memang ini ngga ada gunanya kan sayang, jadi nanti ada 298 

kegiatan-kegiatan yang inovatif 299 

Bapak Yudhi : nanti kita akan lakukan jejak pendapat atau survei, untuk melihat 300 

sejauh mana kapasitas pengembangan informasi masyarakat, kita melibatkan 301 

universitas, lembaga-lembaga, perguruan tinggi, dan konsultan-konsultan. Saya 302 

pernah tawari konsultan, berapa pak setahun? 1 M (ketawa) gimana caranya... 303 

Mba Fita : Untuk jejak pendapat survey doank? 304 

Bapak Yudhi : Bukan hanya itu, nanti kita juga lakukan survey-survey media 305 

Mba Fita : Fungsinya untuk apa? 306 

Bapak Yudhi : Untuk melihat sejauh mana media itu... 307 

Mba Fita : rating tv? 308 

Bapak Yudhi : nah bener rating media, rating tv 309 

Mba Fita : Kalo alatnya sendiri? 310 

Bapak Yudhi : sudah ada, maskudnya yang standar, yang lain menyusul 311 

Mba Fita : Fungsi memberikan rating? supaya masyarakat tahu mana yang harus 312 

didengar 313 

Bapak Yudhi : Versi pemerintah, selama ini kan bukan KPI, kita melakukan 314 

rating tv mana tv yang selalu melakukan informasi terhadap kebijakan pemerintah 315 

Mba Fita : Fungsinya adalah informasi terhadap kebijakan pemerintah ya.. 316 

Bapak Yudhi : Ya pastilah metro menang kan 317 

Mba Fita : Dan yang kedua kita punya wacana untuk membentuk tv antara waktu 318 

di bali, nah kita sudah membentuk tv antara terus kita memberikan rating, paling 319 

tinggi tv antara, kira-kira gimana? (ketawa) 320 

Bapak Yudhi : (ketawa) Dimarahin ntar 321 

Mba Fita : Makanya, tapi kita sempet waktu itu diskusi dengan bu Yuli dan Pak 322 

Riza mengenai tv antara katanya sih jangan nama pemerintah ya 323 

Bapak Yudhi : Ya betul 324 

Mba Fita : Persepsinya sudah negatif. Oke, selain itu ada inovasi-inovasi lain? 325 

Mungkin yang ingin 326 

Bapak Yudhi : Sementara itu dulu yang baru, kita juga masih berpikir apa lagi 327 

Mba Fita : Waktunya ngga banyak mas, dua minggu lagi, karena saya lagi dalam 328 

proses pembuatan laporan nih 329 

Bapak Yudhi : Kita bisa berbuat apa aja asalkan ada anggaran 330 

Mba Fita : Tapi kalo misalnya RPJMN ke depan tidak ada petunra berarti kan bisa 331 

tenaganya bisa dialihkan 332 

Bapak Yudhi : Sekarang kan petunra kalo 2014 tahun depan uda ngga ada 333 

Mba Fita : Mungkin saya ingin menggali lagi potensi yang ada di direktorat ini 334 

Bapak Yudhi : kelebihannya sih dimonitoring aja 335 

Mba Fita : Nah PPI bisa back up bagian apa? 336 

Bapak Yudhi : Kontennya, konten informasi yang kita buat, ya tupoksinya itu kita 337 

ngga boleh keluar dari itu 338 



Kode dokumen : 14DPI04122013 

Nama Instansi : Dewan Pers Indonesia
Informan : Prof. Bagis Manan
Waktu  : Rabu, 4 Desember 2013

Ibu Sili 1 

Bagaiamana kondisi pers saat ini? Apakah peran Dewan Pers? Kita tahu bahwa 2 

peran DPI dan KPI sangat berpengaruh. Namun, KPI dampaknya belum terlihat 3 

karena undang-undangnya belum mendukung. Mohon input kepada kami. 4 

Prof Bagir 5 

Pertama, saya akan memberikan persepsi umum mengenai pembangunan 6 

nasional kita. Saya mengatakan apapun yang kita kerjakan di negeri ini, harus 7 

dalam satu pagar. Pagar itu adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan itu, 8 

oleh UUD dan Pancasila yaitu wujudnya keadilan social. Keadilan ini adalah 9 

kesejahteraan umum salah satunya, mencerdaskan bangsa. Satu peri kehidupan 10 

kebangsaan yang layak. Mestinya, ini menjadi pokok yang berorientasi ke sana.  11 

Jadi ketika orang bicara tentang nasionalisme, dalam konteks politik, orang sering 12 

mengatakan apakah nasionalisme itu masih perlu? Sebab cita-cita dalam 13 

nasionallisme itu mewujudkan negara kebangsaan. Biasanya dalam teori lama 14 

mengatakan, setelah negara kebangsaan lama terbentuk, kita tidak perlu 15 

nasionalisme (libersrachm). Nilai-nilai kebangsaan sebagai ideologi tidak 16 

diperlukan lagi. Hendaknya dalam kaitan tujuan bernegera itu menggunakan 17 

nasionalisme kesejahteraan. Maksudnya semua berorientasi ke arah ini.  18 

Demokrasi secara doktrin, atau secara filsafat. Orang sudah lama membicarakan 19 

demokrasi sebagai alat kesejahteraan = demokrasi social atau demokrasi ekonomi. 20 

Begitu juga dalam pembaharuan masyarakat/social. Salah satu alat pembaruan 21 

adalah pendidikan, insturmen paling efektif dalam melakukan perubahan. 22 

Pendidikan, penting menguasai setingginya ilmu tapi juga bagaimana menanamkan 23 

ilmu yang bmanfaat bagi orang banyak.  24 

Maka, semua institusi Negara baik institusi politik dan social, mesti dalam 25 

platform seperti ini. Otonomi berada dalam berbagai disiplin ilmu. Otonomi dilihat 26 

dari perspektif kajian hukum ketatanegaraan. Otonomi juga dilihat dari perspektif 27 

kajian public administration. Otonomi sebagaibentuk manajemen pemerintahan. 28 

Jika otonomi dilhat sebagai wahana politik, maka pilkada dilihat sebagai wahana 29 

perebutan kekuasaan. Namun jika dilihat sebagai manajemen pemerintahan, maka 30 

otonomi dapat dipandang sebagai efesiensi public. Kebanyakan masalah di negeri 31 

ini, terletak pada implementasi. 32 

Kita hdiup di era kapitalisme dan liberalisme. Kita kadang kala keliru antara 33 

liberalisem dan liberalisasi. Di cina, mereka menganut otoriter tapi melakukan 34 

liberalisasi. Liberalism, ditolak oleh pendiri Negara ini? Sehingga tidak relevan 35 

bagi tujuan itu. Debatnya hanya konseptual, tapi tidak mengarah kepada tujuan 36 

utama ini, kesejahteraan nasional.Saya berpendapat mestinya ada pendalaman 37 

betul mengenai isu-isu ini. Tapi tentu tidak terburu-buru.  38 



Pers itu dari segi fungsi berkaitan dengan banyak hal. Fungsi paling awal, 39 

penyampai informasi. Jika penyampai informasi maka perlu ada komunikasi. 40 

Kedua, fungsinya sebagai penghibur. Ketiga, fungsi pendidikan. Pendidikan public 41 

menjadi focus utama. Keempat, fungsi popular adalah fungsi politik dan dikenal 42 

sebagai 4th estate. Cabang kekuasaan keempat. Tapi itu sebagainya julukan saja. 43 

Cabang yudikatif, eksekutif, legislative ikut menjalankan tugas Negara. Akan 44 

tetapi, pers tidak melakukan ini sehingga dipanggil julukan saja. 45 

Pers sebagai infrastuktur dilawan dengan suprastruktur. Fungsi politik kedua 46 

adalah Pers, menyalurkan, mempengaruhi membentuk pendapat umum itu sangat 47 

efektif. Baik secara bebas maupun otoriter. Fungsi politik kedua, adalah 48 

pengontrol. Syarat utamapers menjalankan fungsi ini tanpa ada kebebasan. 49 

Kebebasan adalah unsur alamiah dari Pers. Jika kita menilai kebebasan sebagai 50 

unsur alamiah, maka di sini, kita lihat ada dasar hak asasi (kebebsan pers = hak 51 

asasi), kedua pers berkaitan dengan demokrasi. Pers bebas bisa dilihat 52 

sebagaifenomena hak asasi bisa juga sebagai fenomena politik.  53 

Bagaimana realitas pers saat ini?  54 

Saya ingin bicara mengenai realitas pers Indonesia sejak reformasi. Pers adalah 55 

institusi yang menikmati reformasi karena ada kebebasan. Tidak perlu izin lagi, 56 

lalu ada citizen journalism, dsb. Sejak reformasi tidak ada lagi sistem sensor atau 57 

bredel. Syarat mendirikan usaha pers, harus berbadan hukum, dll selain itu bebas. 58 

Ternyata hal ini mempunyai dampak positif, dunia pers kita luar biasa 59 

perkembangannya. Ribuan orang menyelenggarakan kegiatan pers. Kedua, 60 

membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Ketiga, bagi masyarakt sangat 61 

diuntungkan karena masyarakat mempunyai pilihan yang banyak. Syarat 62 

demokrasi, mempunyai banyak pilihan.  63 

Sisi gelap dari kebebasan pers. Karena tidak ada formalitas untuk mendirikan 64 

perusahaan pers, orang begitu menyederhanakan usaha pers ini. Kata Wina 65 

Armada, kondisi pers saat ini, “orang masih dipenjara pun bisa mengurus pendirian 66 

usaha pers”. Karena terbukanya usaha pers, maka kualitas wartawan menjadi 67 

masalah. Kemaren, pak narowi mengeluh wartawan abal-abal. Saya katakan, kita 68 

pun menghadapi wartawan yang memeras. Jadi saya meminta kapolda penjarakan 69 

wartawan yang seperti ini. Ketiga, kualitas ini tidak hanya konten tapi juga kualitas  70 

jurnalistik yang rendah (saya mengatakan dari segi ini, kualitas jurnalistik = teknik 71 

penulisan, kualitas konten = bidang yang dibicarakan). Persyaratan etika, ini 72 

berkaitan dengan moral. Etika menuntut penegakan moral. Saya sering mengatakan 73 

ada 3 unsur moral dalam pers: integritas, kejujuran dan martabat (integrity, 74 

honesty, dan dignity). Jika tidak dipenuhi, klien kita bisa kabur.  75 

Publik kita, selain mereka mempunyai pilihan-pilhan, mereka juga mengalamai 76 

kemajuan lain yaitu mereka semakin banyak menggunakan haknya yang dicederai 77 

oleh pers. Mereka mulai mempersoalkan hal ini. Berdasrakan itu, ada beberapa hal 78 

yang sudah dijalankan oleh pers: 79 

Upaya meningkatkan mutu Pers: 80 



1. Pelatihan pers (teknik jurnalistik dan etika pers). Kalau konten kami tidak 81 

lakukan karena terlalu banyak bidang. Hal ini termasuk workshop, seminar, 82 

dll. Termasuk pers kampus pun kami lakukan. Mengapa saya sangat 83 

konsern terhadap pers kampus, 1. Saya melihat pers kampus itu sangat 84 

berperanan. Dulu ada IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Tapi saya 85 

mempunyai sebab lain mengapa pers kampus perlu dimajukan. Yaitu pers 86 

kampus sebagai wadah, untuk mengisi bagian yang tidak dapat diisi oleh 87 

kurikulum; mendidik dan mengembangkan tanggung jawab publik. Ketiga, 88 

dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan, pers kampus membangun 89 

intelektualitas. Kurikulum membangun ilmunya, kita membangun 90 

intelektual. Sense kebertanggungjawaban adalah sense terhadap tanggung 91 

jawab publik. 92 

2. Uji kompentesi wartawan. Wartawan berangsur-angsur menghapus 93 

wartawan abal-abal, maka kita berusaha melakukan sertifikasi. Dewan Pers 94 

bekerjasama dengan persatuan-persatuan wartawan, media-media, dsb.  95 

3. Membangun kesadaran publik, untuk ikut menyehatkan pers. Karena itu, 96 

kalau saya ke daerah ada pertemuan dengan muspida (tingkat provinsi). 97 

Jika ada individu yang merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh pers, 98 

lawan dan laporkan ke dewan pers.  99 

4. Menyelesaikan pengaduan terhadap pers, dalam bentuk mediasi. Ternyata 100 

mediasi ini sangat efektif. Karena kadang-kadang orang itu, ketika merasa 101 

dicederai, dia hanya ingin mengatakan persitu salah. Untuk dia, itu cukup. 102 

Dengan mediasi itu nama baik bisa dipulihkan. Hal postif selain public 103 

semakin percaya kepada dewan pers adalah ketaatan pers mainstream untuk 104 

mengatakan hak jawab. Pers yang baik harus menjaga public trust, 105 

karenamereka hidup dari trust ini. 106 

5. Ikut membantu pers yang menghadapi masalah-masalah hukum. Mungkin 107 

mereka diadukan bahwa pers tsb menghina dan memfitnah. Oleh sebab itu, 108 

kita membuat MoU dengan pengadilan, kejaksaan agung, dsb agar tidak 109 

mudah menghukum pers. Tapi saya ingin menekankan, jika kita menjadi 110 

kan pers sebagai objek hukum adalah, 1. Pers boleh salah, tapi apakah 111 

prosedurnya? (presedur mediasi). Kedua, pengertian perlindungan pers 112 

adalah terbatas kepada fungsi jurnalistik. Jika wartawan menipu atau 113 

merampok maka mereka tidak terlindung hukum.  114 

Ibu Sili 115 

Pengaruh tindakan (sanksi)terhadap pentaatan kode etik? 116 

Prof Bagir 117 

Asosiasi pers, diminta menegur wartawan tsb. Mengenai KPI, ada UU yang 118 

memisahkan. Untung saja antara KPI dan Dewan Pers mempunyai hubungan 119 

pribadi yang baik. Pada dasarnya mengenai siaran merupakan ranah KPI. 120 

Wewenang Dewan Pers merekomendasikan sesuatu. Sedangkan KPI bisa 121 

melakukan sanksi adminsitrasi. Tapi itu juga mengalami masalah LPS yang nakal 122 

tidak bisa apa. Maka itu UU itu harus difikirkan sanskinya seperti apa.  123 

Ibu Sili 124 



Bagaimana pengaruh Kepemilikan Media terhadap pers? Walaupun jawabannya, 125 

tetap susah karena akan selalu ada upaya untuk diintervensi. Kemudian kita harus 126 

bagaimana?  127 

Prof Bagir 128 

Begini, pers itu salah satu perkembangannya sebagai industri, maka kita bicara rugi 129 

dan laba. Maka pemilik pers bicara tentang untung, ya paling tidak, tidak rugi. 130 

Oleh sebab itu, pemilik berhak intervensi kegiatan ini. Persoalan berikutnya adalah 131 

ketika pemilik perusahaan persitu menjadi pekerja politik atau orang politik. Tentu 132 

bukan soal untung rugi, tapi pers dijadikan wadah performance di media public. 133 

Hal ini dipersoalkan. Tapi, dewan pers melihat sepanjang itu tidak melangar 134 

keadaan jurnalistik, kita berharap tidak dinganggu. Berkaitan bisnis, news room 135 

redaksi, masih bisa melawan. Tetapi jika berkaitan politik, maka kekuatannya akan 136 

lebih kuat. Batas-batasnya sangat riskan sekali.  137 

Ibu sili 138 

Apalagi pers dengan politik, ekonomi dan kesejahteraan ini? 139 

Prof 140 

Pemilu 2014,agak berat dari sisi pers itu sendiri. 141 

Ibu sili 142 

KPI tidak berjalan efektif, karena UU tidak efektif. Tapi Dewan pers perannya bisa 143 

lebih banyak. Jadi bagaimana peran dewan pers untuk RPJMN ini? 144 

Prof Bagir 145 

Lembaga itu tergantung siapa yang ada di dalamnya. Karena itu Negara-negara 146 

yang sudah maju, lembaga-lembaga seperti itu perlu diisi oleh orang yang jika 147 

bicara dikenal dan didengar orang. Ombudsman di Swedia, dan New Zealand 148 

adalah orang senior, mantan MA, dll. MK di luar negeri itu adalah orang yang 149 

dipilih karena dihormati, senior, dan arif dalam bertindak. Jadi cara pengisian dari 150 

lembaga-lembaga ini tidak lagi duduk di sana sebagai bagian mencari pekerjaan. 151 

Tapi duduk di situ, sebagai keinginan dia untuk mengabdi di bidang yang lain. 152 

Golongan tua bekerja sangat arif, teliti, dan tidak terburu-buru. Oleh sebab itu, 153 

batas umurnya harus lebih tinggi. Di Dewan Pers, maka orang tersebut adalah 154 

wartawan senior. Sehingga dia punya wawasan yang luas tentang dunia pers 155 

sendiri. Jangan lah lembaga-lembaga seperti ini, menganut sistem “dilamar”. 156 

Jangan lah orang-orang ini melamar pekerjaan tapi dicari orangnya. Seperti hakim 157 

konstitusi, adalah melamar. Saya ketika hakim, mencari orang. Jadi, orang tidak 158 

melamar. Jadi posisi ini bukan lamaran kerja. 159 

Ibu sili 160 

Apakah Dewan Pers tidak terkooptasi oleh kepentingan Lembaga Penyiaran 161 

Swasta? 162 

Prof Bagir 163 



Jadi Pengurus Dewan Pers ini terdiri dari 3 kelompok yaitu asosiasi pers, 164 

perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Jika menyelesaikan masalah, kita 165 

berdiskusi biasa. Sampai hari ini, kita tidak mewakili pikiran-pikiran siapapun, dan 166 

hanya berfikir bagaimana pers ini sehat.  167 

Ibu dewi 168 

Ada pelatihan. Apakah setelah pelatihan ada monitoring? 169 

Prof Bagir 170 

Ada. Kami meminta kepada perusahaan. Perusahaan ini karena ada kepentingan. 171 

Tapi lebih dari separuh wartawan di Indonesia tidak bergabung dengan asosiasi ini. 172 

Walaupun begitu, mereka tetap bergabung dengan organisasi di dalam perusahaan 173 

pers. Kami menyentuhkan perusahaan pers untuk meningkatkan kualitas pers 174 

melalui serikat pekerja pers. Kita panggil pers-pers yang nakal. Ketua serikat 175 

pekerja pers saat ini adalah Dahlan Iskan. Jadi kalau soal fitnah, tidak lagi fungsi 176 

jurnalistik. 177 

Ibu nourma 178 

TV one selalu menggiring opini. Lalu seperti apa? 179 

Prof Bagir 180 

Ini satu hal yang tidak dapat dihindari. Sehingga kita tidak mungkin mengatakan 181 

pers tidak mempunyai aliran atau kecenderungan tertentu. Seperti metro ke 182 

nasdem. Ini menjadi sebuah realitas yang terjadi.  183 

Ibu sili 184 

Terkait tentang UU ITE, apakah UU ini berpontesi membatasi kebebasan pers? 185 

Prof Bagir 186 

Ancaman pidana yang berlebihan, dan ini menakutkan bagi pers. Profesi yang 187 

sangat berpotensi terkena adalah pers. Oleh karena itu, kita mengatakan jangan 188 

berlebihan dalam memberikan sanksi. Namun, masalah penerapan ini tergantung 189 

kepada hakim dan jaksa. Karena hakim yang baik tidak hanya melihat kesalahan 190 

yang dilakukan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, fungsi-fungsi 191 

publik, dsb.  192 

Sekian. Terima Kasih. 193 
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Ibu dewi (Bappenas) : PJMN II sudah lebih bagus karena sudah punya indikator 1 

dan parameter yang jelas. Masih ada kelemahan dan perlu diperbaiki sesuai dengan 2 

dinamika yang terjadi. Untuk RPJMN III nanti kami mengharapkan lebih baik lagi 3 

dan kaya akan masukan dari RPJM II. Draft ini akan dibawa dan disampaikan 4 

kepada  calon-calon presiden 2014 untuk menjadi acuan setidaknya ada visi misi 5 

yang bisa dijadikan acuan untuk program-program para calon presiden. Saya kira  6 

itu kami mengundang bapak ibu sekalian, masukan-masukannya, mohon sebutkan 7 

nama dan dari mana?  8 

Ferdi C (LSM,1 dunia) : Salah satunya diputuskan Bagaimana media tidak 9 

dikendalikan oleh pemilik modal? nah, Tapi di slide sebelumnya muncul bahwa 10 

ada perlu diregulasi lagi? Ini kayaknya gak nyambung dengan penyebabnya artinya 11 

gini bahwa fakta dilapangan nantinya bahwa media mainstream kita hanya 12 

dikuasai oleh hug media. Media mainstream di negara ini dikuasai 12 grup industri 13 

yang menguasai banyak media. Muncul kebijakan deregulasi media seperti apa 14 

lagi? Apakah konglomerasi ini akan dibiarkan dan tidak diregulasikan? Saya 15 

khawatir hal ini akan memunculkan konglomerasi baru yang pada akhirnya 16 

membuat masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima informasi dari ke 17 

12 media industry besar  itu. 18 

Saya juga belum melihat sinkronisasi antara antar pemerintah. Misalnya, tadi 19 

disebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah pemerataan informasi tapi 20 

bagaimana?(Misalnya) ada beberapa rancangan undang-undang yang justru 21 

menghambat pemerataan ini. Saat Nah, belum terlihat bagaimana ritme di RPJMN 22 

ini.  23 

Misalnya saya lihat Saat ini muncul rancangan undang-undang tentang hak cipta, 24 

hak kekayaan intelektual, yang salah satu pasalnya memberi kekuasaan kepada 25 

Kominfo untuk memblokir website yang ditenggarai menampilkan konten yang 26 

melanggar hak cipta. Dan di Ayat berikutnya, bahwa pemblokiran tersebut tidak 27 

bisa dipersalahkan secara hukum dan ini kan berbahaya. Artinya Informasi yang 28 

menjadi hak masyarakat karena diduga melanggar hak cipta maka diblokir 29 

semua.Ini baru rancangan undang-undang. Belum lagi kita mengetahui tentang 30 

kabarnya Revisi UU IT, pencemaran nama baik. Terdapat ketidak jelasan 31 

bagaimana revisinya dan sampai kapan revisinya, di masyarakat sudah muncul 32 

korban-korban baru.Korban terakhir yaitu ade Armando (Dosen komunikasi UI). 33 

Beliau di diskriminalisasi karena menulis dugaan korupsi di UI. 34 

berikutnya tadi juga menyinggung terkait dengan infrastrukur dan informasi. Saya 35 

memiliki DATA idct, yang kebetulan data pemerintah juga, disitu ada peta terkait 36 

jaringan informasi di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur komunikasi 37 

masih terpusat di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia 38 



bagian timur masih blankspot. Bagaimana dorongan dari RPJMN terkait dengan 39 

ini, karena ini juga efeknya sangat serius. Indonesia timur, kaya SDA dan rawan 40 

konflik. Masalah terjadi ketika masyarakat tidak memiliki infrastruktur komunikasi 41 

yang memadai. Maka infromasi yang muncul adalah informasi versi Jakarta dan 42 

pemilik modal dan media (salah satu pemilik media memiliki usaha yang terkait 43 

dengan SDA di wilayah ini). Informasi ini merepresentasikan gerakan pengacau 44 

keamanan sebagai sumber masalah. Versi masyarakatnya tidak muncul bahkan 45 

yang muncul hanyalah versi Jakarta bahkan versi pemilik modal dan lain 46 

sebagainya.  47 

UU KIT, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti diskusi di departemen 48 

kehutanan dan departemen kehutanan belum mendefinisikan informasi rahasia 49 

yang tidak bisa dikonsumsi publik.  50 

Ibu wati (KOMINFO) : Studi awal yang akan menjadi landasan ini sangat 51 

penting sekali. Khususnya evaluasi pencapaian target RPJNM II. Masukan untuk 52 

capaian, dapat dimanfaatkan capaian strategis kominfo, lakib kominfo 2012 dan 53 

capaian-capaian di bidang-bidang pembangunan PIK (the global information) 54 

sehingga ketika merancang program sudah ada gambaran kondisi Indonesia saat 55 

ini. E-government Indonesia pada tahun 2012, naik ranking, karena adanya upaya-56 

upaya pengembangan government chief information officer. Namun pada tahun ini 57 

mengalami penurunan karena tidak ada kejelasan mandat siapa CIO tingkat 58 

kabupaten dan seterusnya. 59 

Perkiraan siklus yang terjadi pada masa yang akan datang, bisa dipelajari dan 60 

dianalisi (semacam outlook beyond 2015) buku-buku yang berjudul the future 61 

media 2015 dan B to B 2015. Pemerintah melakukan kebijakan broadband 62 

ekonomi, alangkah baiknya jika kita bisa melakukan studi banding ke negara-63 

negara lain di seluruh dunia sehingga kebijakan kita tidak seperti katak dalam 64 

tempurung. Kita mesti mempertimbangkan kekuatan-kekuatan negara lain.  65 

Tantangan yang dihadapi: ada kajian globalization, risk and challenges, dan lain-66 

lain.  Digital inequality information, beyond the collectivity …., the future of raid 67 

(WTO). Perlu diketahui bahwa, pergerakan SDM sudah bebas, secara global. 68 

Namun, kondisi SDM Indonesia saat ini tidak sesuai standard dan tidak siap. 2015, 69 

akan diberlakukan standar kompentensi internasional (ASEAN). Perawat, dokter, 70 

pariwisata, dan lain-lain sudah distandarkan. UN sudah merumuskan program-71 

program pembangunan beyond 2015. 72 

Ibu dewi (Bappenas) : Di diskusi seri pertama ini, kami mengharapkan masukan 73 

dari bapak dan ibu di bidang komunikasi informasi. Bappenas menggunakan 74 

evaluasi bappenas sebagai acuan yang sudah dicapai sampai 2012. Back ground 75 

study ini akan disusun tahun ini dan akan difinalkan tahun depan. Serial diskusi ini 76 

akan kami lakukan lagi di depkominfo, TVRI, RRI, dan sebagainya. 77 

Jawaban LSM 1 dunia : deregulasi, terhadap monopoli media. Jika monopili 78 

dianggap tidak membangun dan mencerdaskan maka mungkin diperlukan 79 

deregulasi. 80 

Bpk. Stevanus (RRI) : Jika kita melihat Indonesia, maka melihat RRI. Karena 81 

RRI ada di setiap titik. Artinya, jika RRI dibangun dengan baik oleh negara, maka 82 

RRI (dalam kaitan RPJMN III) akan jadi rujukan yang baik juga.  83 



RRI mengisi blank spot, dan milik public. Jika tadi bapak mengatakan media 84 

dikuasai oleh 12 perusahaan besar, untung ada kami, karena kami milik public 85 

yang mampu menjadi sparing sehingga dominasi media tidak selalu absolute. RRI 86 

telah membangun, dengan dana yang kurang cukup, ikut membantu dalam upaya 87 

mengamankan daerah perbatasan. RRI dengan serta merta membuat stasiun di 88 

perbatasan-perbatasan.Stasiun radio ini dibangun dengan apa adanya di daerah 89 

perbatasan. Hal yang terjadi saat ini adalah Persaingan menaikkan frekuensi di 90 

perbatasan Indonesia-Malaysia. 91 

Jadi, paling tidak blank spot bisa diatasi dan dimainkan peranannya (memberikan 92 

informasi) agar rasa nasionalisme dapat dilestarikan. Anggaran RRI, ditetapkan 93 

oleh DPR Komisi I. Namun begitu, bappenas pun punya peranan yang equal dan 94 

strategis tuk memutuskan anggaran.  95 

Ibu heni  : Semua harus berbasis pada riset, berdasarkan data evaluasi 96 

sebelumnya. Saya berasal dari komisi informasi pusat. Produk RPJMN adalah 97 

“mahadasyat” yang harus diakui oleh masyarakat dan Bappenas. Keterbukaan 98 

informasi adalah bagian untuk mencerdaskan masyarakat. Kecerdasan masyarakat 99 

sangat jauh sekali jika tidak ada akses informasi. Pada tahun 2008, UU ini ada. UU 100 

diberlakukan pada tahun 2010. Sekarang sudah 2013 tetapi Kata-kata itu masih 101 

dipermukaan saja. 102 

Badan public wajib memiliki PPID, tetapi (implementasinya) baru 30% saja saat 103 

ini. Padahal UU menyatakan bahwa badan public wajib memiliki PPID dari tahun 104 

2010. Masih banyak tugas yang harus dilakukan. Nah perlu dimasukkan strategi 105 

komunikasi dalam hal ini di RPJMN III. Dukungan tuk mengkomunikasikan 106 

sesuatu yang maha dhasyat kepada public (tetapi ternyata tidak sampai). 107 

Jika dilihat dari kepatuhan kementerian dan lembaga, bisa dinilai dari bagaimana 108 

mereka mengimplementasikan undang-undang. Undang-udang yang paling dasar 109 

untuk difahami yaitu pasal 9, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 110 

secara berkala. Kata “diumumkan” ini berarti data tersebut mudah untuk diupload 111 

tanpa perlu diminta. Data mudah diakses dengan satu kali klik saja. 112 

Dokumen-dokumen yang menyeramkan bagi publik tetap wajib disediakan setiap 113 

saat. Jauh sekali kepatuhan badan-badan pemerintah saat ini. Kominfo berada di 114 

rangking 1 pada tahun 2012 kemudian turun di posisi 8 pada tahun 2013. 115 

Tahapan yang berlaku adalah adanya akses informasi, partisipasi masyarakat dan 116 

berakhir di proses mencerdaskan masyarakat. Hal Ini perlu diatur dengan baik 117 

berkaitan dengan data evaluasi 2012 dari kami dan data dari kominfo. 118 

Lalu hal Apa yg perlu dilakukan 2015? Perlu disosialisasi program pemerintah dan 119 

dicari letak kesalahannya. Strategi komunikasi sudah dibuat oleh kominfo. Jadi, 120 

penekannya sosialisasi terhadap target keterbukaan informasi. Jika tiada 121 

keterbukaan informasi publik, maka akan sulit dicapai kecerdasan masyarakat. Hal 122 

ini mesti menjadi agenda khusus dalam RPJMN nanti karena berdampak sangat 123 

besar bagi dunia internasional .Ada indeks transparansi anggaran yang meningkat 124 

di Indonesia.Alangkah indahnya jika RPJMN nanti, sudah mulai berfikir tentang 125 

indeks transparansi informasi di Indonesia. Perlu ada perhatian khusus untuk 126 

keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi seperti sertifikat  tanah, data 127 



mahasiswa gagal ujian nasional, dan sebagainya. Selain itu, diminta perhatian 128 

khusus terhadap anggaran dana kami yang sangat terbatas. 129 

Ibu dewi : Keterbukaan informasi public terkait PPID itu kewajiban dari setiap 130 

badan publik bukan kominfo. Kominfo punya program untuk sosialisasi. 131 

Sosialisasi selain kepada badan publik juga perlu dilakukan kepada masyarakat. 132 

Masyarakat mempunyai kekuatan untuk mendorong penegakkan keterbukaan 133 

informasi publik. Badan publik tidak perlu menunggu terjadi sengketa baru 134 

kemudian heboh membentuk PPID. Sebenarnya, peraturan komisi informasi sudah 135 

detail dan badan public juga sudah bisa melihatnya. Namun, masih perlu dorongan 136 

dan sosialisasi. 137 

Bpk. Sembiring : Saya setuju dengan (pandangan) Bpk. Ermiel tentang aktivasi 138 

RPJMN yaitu (saya mengartikannya sebagai) mengadakan uji publik/ public test 139 

dengan mekanisme bottom-up.  140 

Sektor komunikasi dan informatika, dari sisi IKP+, mengenai accessibility yaitu 141 

bagaimana cara masyarakat bisa mengakses informasi. accessibility ini juga  142 

berkaitan dengan wsis. Selain itu, kominfo wajib memfasilitasi media.  143 

Karena saya yang berada di layanan informasi internasional, maka banyak 144 

mendapatkan gambaran dari dubes-dubes kita, terkahir dari Konjen Shanghai. 145 

Di shanghai pada khususnya dan negara lain pada umumnya, di kolom 146 

internasional diwajibkan muncul berita bagi negara-negara yang ditargetkan oleh 147 

mereka. Berita-berita yang mucul di lima media mainstream di negara tersebut, 148 

dalam hal ini Thailand dan beberapa negara asean selalu berita positif. Indonesia, 149 

selalu (dipublikasikan) berita yang negatif. Hasil analisa konjen, hal ini terjadi 150 

karena (media) mereka bersumber dari media mainstream di negara asal yang 151 

kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa negara mereka. Media negara lain 152 

jarang memberitkan hal negatif tentang negaranya. Sementara Indonesia, malah 153 

terjadi situasi yang berlawanan. Pencitraan Indonesia di luar negeri ini berdampak 154 

bagi investasi dan pariwisata, dan sebagainya. 155 

Selain accessibility, maka kita masuk ke dalam konten. Konten mesti terdiri dari 156 

3EN, Meciptakan 3 enlighment, empowering, educating and nasionalism. Konten 157 

seperti ini perlu dirumuskan dalam RPJMN kita. 158 

Hal yang perlu di antisipasi yaitu ASEAN Community 2015. Perlu diantisipasi 159 

dalam RPJMN, karena ada free flowuntuk barang, jasa (SDM) dan informasi. 160 

Keadaan ini perlu disosialisasikan kepada public. 161 

Pak Edi (depkominfo) : Restra perlu dicombain dengan kabinet terpilih. Kita 162 

sebagai masyarakat /stakeholder memberikan alternatif, pandangan-pandangan 163 

serta masukan dari nilai/value dasar dari komunikasi: 1. Hak untuk tahu. Ini terkait 164 

dengan KIP. Perkembangan saat ini sudah ada KIP. Namun, ternyata ada juga 165 

suara balik. Saat ini kita malah kebanjiran informasi. Publik tidak tahu tentang 166 

informasi yang mencerahkan dan menyesatkan. Apalagi pengguna internet di 167 

negara kita kebanyakan remaja. Perdebatan ini perlu diangkat lewat seminar dan 168 

lain-lain. Perlu ada literasi terhadap informasi, media literacy. 169 

Isu-isu kontroversi perlu diangkat dari berbagai pihak yang berbeda agar telihat hal 170 

positif dan negative seperti konglomerasi pemilik media, kekuatannya dan peranan. 171 



Ini akan menjadi gaung, sehingga pengambil keputusan nanti bisa melihatnya 172 

sebagai multiple issues. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperoleh informasi 173 

tentang best practice dari luar negeri. Proses ini tentu saja tidak diadopsi total 174 

tetapi perlu digali potensinya seperti hal yang menjadi global trend dari aspek 175 

komunikasi dan kelembagaannya.  176 

Di era konvergensi media, ditanyakan RUU dengan Landasan hukum yang ada di 177 

kita apa saja? Dan kecenderungan nya kemana? Contoh revisi IT. 178 

Pak (menkopolhukam) : Dokumen RPJMN jauh lebih mudah difahami 179 

dibandingkan PELITA. Tapi  (mengapa) PELITA sampai ke masyarakat? Ternyata 180 

mereka mempunyai JUPEN (nabi pelita). Masyarakat akan bertanya pada jupen. 181 

Pola ini perlu dimainkan oleh RRI. Namun begitu, kondisi RRI sangat miris sekali 182 

karena RRI dipaksa untuk membangun side belt informationtetapi tidak diberi dana 183 

dan SDM. Jadi, RRI ini modal kita tuk mengimbangi kekuatan informasi asing. 184 

Pak (kominfo) : Berdasarkan dasar politik-informasi, seharusnya memperlakukan 185 

1 individu sebagai satu bagian negara yang dihargai. Amerika bisa bergerak karena 186 

menghargai 1 individu. Bapenas perlu mencari nilai apa yang ingin diberikan bagi 187 

1 individu melalui penyelenggaran pemerintahan. Dilihat kepentingan individu 188 

baru diformulasikan kebijakannya. Di amerika 1 individu bisa merubah 1 negara 189 

jika nilainya tepat. Komunikasi Informasi berbicara akses jadi seharusnya 190 

berbicara nilai interaksi. Kita mesti bergerak di  nilai filosofi sebelum berfikir nilai 191 

atribut dan nilai aksesoris.  192 

Pak ermiel : Bapenas bisa mengelompokkan isu menjadi 3 isu utama:  193 

1. Esensi, perlu pengayaan konten. Esensi dari aspekkomunikasi yaitu merebut 194 

kembali kepercayaan public, bersikap amanah dan kooperatif. Visi RPJMN 195 

adalah kemakmuran. Berikan esensinya.  196 

2. Prinsip, dalam menyampaikan amanah publik. Terbuka, sederhana, punya 197 

manfaat (empowerment).  198 

3. Praktis. Letak RRI.  199 

 200 

a. Organware,  betul tidak pemerintah melakukan kerjanya. Jika tidak optimal 201 

maka organwarenya perlu ditinjau kembali. 202 

b. Humanware, perlu difikirkan.  Kapasitas SDM ini, over work dan underpaid.  203 

c. Techoware, teknologi terkini untuk menyampaikan pesan yang tepat. 204 

Kapasitas dan teknologi.  205 

d. Infoware, mau ngomong apa. Konten informasi.  206 
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Pak Waluyo : Kurang lebih harusnya dengan standar buku biru kpu yah yang 1 

dikeluar dan ciptakan yah yang dapat kita sediakan itu harusnya kpu itu menilai 2 

sekarang kita baru dapat jadi kita masih butuh berapa dua ribuan dua lantai lagi lah 3 

yang susah itu yang ada ruang monitoring 24 jam itu tv dan radio 4 

Pak Yudha : Oke selamat datang ibu ini dan rekan rekan dari bapenas pertama kali 5 

mungkin ke kpi pusat  6 

Bu Sili : iya dulu kenapa ga berpikir ada kpi padahal sudah 10 tahun kpi itu 7 

ada?dulu kan kepala kpi itu pak siapa yah;pertama itu pak....;yaa pak victor; 8 

kemudian ..... kemudian si hmm pak... kemudian pak...dulu yah kemudianpak 9 

dadang setengah perjalanan pak riyanto kemudian kami yang dipercayakan di kpi 10 

pusat itu ada 9 orang dengan vonisnya Cuma 3 tahun;tiga tahun;masa jabatan 11 

1periode tidak 5 tahun;periodenya jadi sudah 10 tahun periode pergantian 12 

kabinetnya;biasanya kan Cuma2 kali yaa Cuma 2 tahun kalau 10 tahun berarti 13 

Cuma dua kali  14 

Pak Yudha : Jadi mungkin yang ingin ingin kami sampaikan kepada ibu... kami 15 

berterima kasih banyak sudah dapat pencerahan pada saat bapimnas itu berkaitan 16 

dengan bagaimana kami mencoba untuk membangun lembaga ini aaa metching 17 

dengan kebijakan undang undang nasional karena selama ini memang kita hanya 18 

berfikir sektoral gitu ya tidak terkoneksi dengan gagasan besar pembangunan 19 

negara pembangunan nasional itu yang akhirnya ketika membuat visi misi tidak 20 

pernah terkait pesan dan semua itu terkait dengan penjelasan ibu...dan  itu kami 21 

sudah memulai dalam waktu dekat untuk membuat .... itu harapan kita yaitu item 22 

pembangunan nasional yang kita jadikan visinya kedepan dalam kontes 23 

pembangunan sdm apa istilahnya aa masyarakat dari aspek bidang komunikasi 24 

seperti itu yaa pembangunan politik terutama membangun ini ya membangun 25 

karakter bangsa yang berkaitan denganyang kita lihat yang lebih cocok kesana 26 

disesuaikan dengan fungsi kpi selama ini seperti itu silahkan mungkin ada yang 27 

ingin memberikan informasinya haha  28 

Bu Sili : terimakasih juga sudah menerima kami pada... ini walau pun ... ini yah 29 

jadi kebetulan ini yah bentrok bentrok  berapa kali yah mungkin baru lima kali 30 

kerja ini tuh proksinya bolak balik gitu ini justru yang tidak ada di dalam 31 

pembangunan politik kami sedang lakukan mengidentifikasi sebetulnya sih apalagi  32 

selain kementrian komunikasi informatika aa lalu menyadari akhirnya setelah 33 

mengidentifikasi ternyata banyak perannya kpi yang tidak teridentifikasi dalam 34 

rpjmn kalo itu tugasnya kementrian padahal kalo kita set dari fungsi nya 35 



Pak Yudha : Sebenarnya kalo itu sebenernya ga salah karena begini aa 2002 ketika 36 

uu itu dibuat itu sebenrnya pembuat uu itu menyerahkan fungsi-fungsi kominfo ke 37 

badan pembangunan negara itu jadi mengaju pada aa negara demokrasi hanya 38 

untuk keputusan publik nah penyiaran itu dipakai sebagai publik sehingga 39 

muncullah semua badan independen badan pengatur independen seperti indonesia 40 

ketika penyiaran maunya seperti itu yah tetapi ada kesalahan dalam uu penyiaran 41 

itu yang menyebutkan pada pasal 16 ayat dua dikatakan bahwa peraturan jadi 42 

undang undang yang ini dengan peraturan pemerintah oleh karena itu kemudian 43 

ketika kata kata kpi yang di pemerintah yang ada hanyalah pemerintah saja 44 

bersamanya hilang kenapa karena peraturan pemerintah itu kan... nya pemerintah 45 

bukan kpi semenjak itulah kemudian muncul peraturan pemerintah ya kemudian 46 

menegasikan... yang harusnya menjadi tugas utama itu sehingga dia tidak 47 

...kemudian ini yang heppi siapa nih yang mempunyai ke ke apa namanya 48 

kewenangan dengan ...utama siapa dan kemudian kementrian aa kalau melihat dari 49 

undang undang penyiaran seharusnya dia  hanya mengurus ... tidak mengurus 50 

persoalan substansi jadi hanya bergerak dari frekuensi dan kemudian nanti ada 51 

pengungkapan abis itu ada pertemuan antara kpi dengan kementrian tetapi itu tidak 52 

... dan akhirnya bermuara pada keinginan dpr untuk membuat undang undang  53 

udah ada bukunya sekarang sedang disusun untuk undang undang lah kita tidak 54 

tahu bahwa nanti hasilnya kembali memper... seperti semula penyiaran atau justru 55 

sebaliknya menurut... disiplin yang ... undang undang baru jadinya awalnya 56 

perubahan aa istilahnya aa revisi khusus atau apa saja sedikit saja amandemen tapi 57 

ini akhirnya satu durasi akhirnya ... persen lebih jadi bahasannya bukan lagi revisi 58 

amandemen tetapi undang undang yang perlu karena ... nya banyak karena 59 

persoalan tadi awal terjadinya awal awal perebutan sengketa perebutan 60 

kewenangan serta pola dan karna dalam perpecahan ini kita karnanya keluar 61 

peraturan peraturan kemudian ada aa... kewenangan  kewenangan kemudian 62 

membuat kpi hanya untuk siaran saja karena undang undang penyiaran tidak... kita 63 

tidak... yang jelas memang  situtu akhirnya ada 2 draft yang  pertama dari dpr yang 64 

memberikan kekuasaan kepada kpl dengan memperkuatnya dengan kedudukan 65 

kementrian itu . frekuensi itu dpr karena apa tentang anotomi dan filosofi yang 66 

dibutuhkan tetapi kemudian dari pemerintah dari presiden dan beberapa 67 

kementrian dan diminta untak mengawali itu, kemudian yang namanya komisi 68 

penyiaran itu bakalan terhilangkan dalam draft pemerintahan menghilangkan 69 

namanya komisi penyiaran diganti dengan hanya berbagai posisi yang dibawa 70 

pemerintah padahal gagasan awal uu penyiaran itu ... demokrasi penyiaran 71 

kedaulatan rakyat kemudian ada komisi independen yang lepas dari kekuasaan 72 

pemerintah ini kan filosofinya kesana waktu kita reformasikan..... nah ini 73 

kemudian kalo kemudian dibalikan kepada pemerintah berarti flash back kepada 74 

orde baru karena memunculkan lagi kementrian baru yang menguasai persoalan 75 

persoalan yang saya katakan tadi soal penyiaran itu seperti itu .... ini kalo dikaitkan 76 

dengan death lock sementara itu memang terjadi perbedaan pandangan terhadap 77 

posisi komisi penyiaran ini 78 



Bu Sili : Tapi sampai saat ini hanya tugasnya mengawasi  79 

Pak Yudha : Ini proses perijinan kami masih terlibat tetapi saya pribadi sering 80 

mengatakan kami Cuma sebagai tukang pos  tukang posnya gini bu ... kalo ada 81 

permohonan yang masuk itu melalui kpid ya kan kemudian kpid  memeriksa 82 

berkas dan melakukan namanya evaluasi dengan pendapat. Melakukan public 83 

hiring Tapi hanya terkait dengan program ya kan urusan  administrasi 84 

kelengkapan, administrasi  badan hukum dan seterusnya itu kementrian yang bisa 85 

memandatkan kepada pemerintah daerah, ya kan  nah di kpid setelah melakukan 86 

evaluasi dengan pendapat muncul terbit yang namanya rekomendasi kelayakan 87 

,rekomendasi kelayakan itu kemudian dikirim kejakarta  oleh karena itu kpi pusat 88 

jadi kpi kan terdiri dari kpi pusat dan kpi daerah  walaupun terdiri atas 2 itu kami 89 

tidak struktural....kami sifatnya koordinatif  itu juga yang menjadi masalah nah 90 

ketika sampai di kpi pusat,  kpi pusat kan tidak akan berhadapan dengan 91 

rekomendasi kelayakan kita hanya meneruskan kemudian dalam forum rapat 92 

bersama , forum rapat bersama itu aaa diantara mentri kementrian kpi pusat dan 93 

kpi daerah lah disitu dibahas tentang permohonan ini tentang RK ini .... jadi dikaji 94 

apakah .... kemudian apakah ini bisa memenuhi itu kemudian kalo ok 95 

diputuskanlah mengeluarkan prinsip berarti juga tanda persetujuan ketika disetujui 96 

demikian ke KPI pusat ,kpi pusat menyerahkan ke KPI daerah dan akhirnya 97 

menyerahkan kepada  pemohon kpi pusat itulah yang disebut tukan pos ga ada 98 

wewenang itu soal penyiaran tidak seperti itu sesudah UU penyiaran kita punya 99 

pesan gini dalam suatu pasal dikatakan” izin diberikan oleh negara melalui KPI” 100 

pengertian negara ini kemudian  oleh peraturan peraturan  pemerintah hanya 101 

dimatai sebagai pemerintah padahal menurut orang hukum jadi UU penyiaran tidak 102 

menyebut dengan sebagai pemerintah  penyiaran negara dalam konteks aaa sesuatu 103 

yang abstrak ini dari negara itu memberikan izin karena ini adalah inspektur 104 

konsekuensi milik negara , negara menyerahkan hak penggunaan konsekuensinya 105 

kepada orang yang diberikan tetapi itu melalui KPI bukan melalui pemerintah 106 

olehnya, oleh kementrian kemudian diterjemahkan negara itu hanya pemerintah 107 

jadi IPP itu ditandatangani mentri jadi KPI prosesnya itu saja bahwa ketika 108 

evaluasi dengan pendapat dikirim ke .... setelah selesai keluar IPPnya diberikan 109 

lagi ke PYKP menyarankan kepada pemohon itu dalam persetujuan. Nah itu kan 110 

menurut saya dari dulu selalu mengatakan ini pelanggaran dari Undang Uundang 111 

penyiaran tapi kita tidak bisa berbuat apa apa karena putusan Mahkamah 112 

Konstitusi. Nah yang.... dengan ijin tetapi kemudian aaa yang menjadikan kita 113 

menjadi aaa tugas fungsi utama yang didesain oleh rekan rekan yang desain itu 114 

terbit setelah ada PP ada mentri padahal kami diminta untuk mengawasi isi siaran 115 

mengenai sisi syarat itu aaa modelnya ya aaa kami berbagi peran KPI pusat itu 116 

mengawali untuk penyiaran2  yang sifatnya diatas provinsi dalam hal ini sistem 117 

sistem jaringan .... nasional kemudian daerah mengawasi DPP lokal dan radio radio 118 

lokal proses penjatuhan sangsinya kalau misalnya ditemukan pelanggaran atau ada 119 

temuan KPI pusat itu untuk sangsi kepada penjaringan yang sifatnya nasional. 120 



Daerah memberikan sanksi itu untuk isi siaran yang telah menjadi peran yang 121 

terpaksa jadi peran utamanya KPI sekarang. seperti itu kaali aaaa 122 

Bu Sili : jadi yang sebenarnya kita masih menunggu ya pak? . untuk jadi untuk 5 123 

tahun kedepan peran KPI itu seperti apa? Karena aaa kalau menurut saya sich 124 

memang ada yang hilang pak kemarin peranan yang dilakukan oleh kita dalam 125 

menyelenggarakan pemerintah tersebut dalam pembangunan demokrasi. Jadi, 126 

seperti  misalnya saya sering mengutarakan didalam arti bapernas sering 127 

menuliskan didalam dokumen perencanaannya  itu adalah adanya persoalan 128 

kapitalisme jadi, berkisarnya gitu komerasi, komerasi beda terus berhenti saja 129 

sampai disitu. Sebetulnya jadi sebetulnya bagaimana caranya? Kalo dilihat dari 130 

undang undang penyiaran kan sebetulnya tugasnya KPI karena disitu 131 

mempertimbangkan 132 

Pak Yudha : kalau undang undang penyiaran memang intinya KPI bu 133 

Bu Sili : intinya KPI karena kominfo ternyatakan juga tidak menyelenggarakan itu  134 

Pak Yudha : Ibu mau tau apa penyebabnya dimana dimana apa namanya aaa 135 

persoalan ini ganjilnya dimana itu ada pada pasal 14 ayat 1 undang undang 136 

penyiaran. Dikatakan bahwa ada kepemilikan yang akan dibatasi jadi tidak 137 

dilarang pemusatan terkemudian itu tidak dilarang .... dibatasi. Nah dibatasinya itu 138 

kemudian diterjemahkan maka didalam peraturan pemerintah dp tahun 2005 yang 139 

mengurai bahwa pembatasan itu aturannya sebagai berikut seseorang atau satu 140 

badan hukum hanya boleh punya lembaga penyiaran di dua provinsi yang berbeda 141 

berarti seseorang atau badan hukum hanya boleh punya satu di setiap provinsi. 142 

Pertanyaannya apakah ini ditegakkan ini yang tidak nyambung dan kami dari dulu 143 

sudah ribut persoalan ini ketika ada akusisi.... kami hanya sebatas ... ini yang kami 144 

aaa hanya membuat pendapat hukum ... yang tidak bisa dijadikan apa dan dijadikan 145 

kewenangan. Kami tidak bisa untuk menyebutkan izin karena itu memang menjadi 146 

ranah apa namanya kementrian apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan 147 

perizinan melalui prosedur pengadilan ok dan kemudian KPI karena hanya ... 148 

bilang penyebutan izinnya ada kasus kasus isi siarannya yang sangat besar 149 

pasangan berat yang akhirnya bisa mencabut izin tapi kalau terjadi ini berkaitan 150 

dengan badan hukum itu semua itu menjadi seolah olah ya padahal kan tidak 151 

demikian nah ini gara gara peraturan peraturan yang menerjemahkan undang 152 

undang nah jadi kalau misalnya mau dilihat aaa akan  masalahnya sesungguhnya 153 

itu tadi ada peraturan di TPI makmur yang dijalankan oleh pemerintah sendiri 154 

pemerintah sudah mengaturnya tapi tidak dijalankan .... kasus misalnya ketika ada 155 

akusisi dari name tag pemilik SCTV mengakusisi Indosiar kami ribut lagi kan dikit 156 

lagi legalingan kan melanggar pasal ... dan seterusnya ini tetap jalan aja pemerintah 157 

diam diam aja kementrian diam diam aja tidak ada eksekusi gitukan nah terus 158 

kemudian akhirnya. Karena kami tidak mampu ada yang namanya koalisi 159 

independent demokrasi penyiaran ini masyarakat luas tapi LSM mereka itu berniat 160 

membawa kasus ini ke mahkamah konstitusi apa tujuan mereka kita mahkamah 161 



konstitusi itu mentafsir terdaftar ... yang satu itu ... menurut MK tidak ada multi 162 

safsir  tidak ada yang perlu ditafsirkan ulang kenapa? Karena tafsirnya sudah ada 163 

di IPP 50 itu yang menurut MK persoalannya bukan ditafsir itu tapi 164 

diimplementasikan pelaksanaannya yang tidak dilaksanakan seandainya 165 

dilaksanakan bu kita kan tidak melihat ada MNCnya name tag punya tiga dua trans 166 

punya dua tvone punya ... persoalan konglomerat itu tidak akan ada kalau itu benar 167 

benar dilaksanakan tapi masalahnya kami cuman bisa bikin legal opinion 168 

Pak Waluyo : ya wewenang ada di pemrintah 169 

Bu Sili : itu perlu didokumentasikan ya itu itu perlu didokumentasikan 170 

Pak Yudha : yang muncul di setiap tulisan yang muncul kami tidak berhenti untuk 171 

mengatakan ini pelanggaran gara gara karena itulah dengan kinerja penyebab 172 

lembaga penyiaran itu tidak takut pada KPI itu menjadi penyebab kenapa banyak 173 

program siaran yang punya itu pun kemudian mereka mencari celah... mengubah 174 

contoh .... itu menjadi.... kemudian stop sesaat kemudian jalan lagi kenapa... sama 175 

KPI karena didalam sanksi yang kami beri bisa kan hanya sanksi tegur tapi ... salah 176 

pengertian sebuah program tetapi .... izin siapa yang mengundurkan izin padahal 177 

tidak seperti itu sebenarnya konstruksi  undang undang penyiaran syaratnya UU 178 

KPI ini ... bank negara yang bisa jadi ditinggal.... yang memang punya kekuasaan 179 

model KPK seperti itu kalau itu tidak terjadi  itu tadi bisa ketika kami marah maka 180 

jangan marah mungkin kita tegur dulu apa kasih peringatan aja mereka langsung 181 

sudah berubah tapi sejauh ini tidak.... 182 

Bu Sili : KPI ini yang paling domain itu siapa yang harus merevisi 183 

Pak Yudha : ya memang seharusnya DPR harusnya ya DPR harus ingat dengan 184 

catatan gini DPR harus ingat gagasan awal dari ID ....gitu DPR harus berkaca 185 

bahwa UU penyiaran itu muncul karena dulu kita punya pengalaman pengalaman 186 

buruk berkaitan dengan pengausaan media ada sensor ada kontrol harus berpusat di 187 

jakarta semua sementara kita kan sudah beroperasi  kita sudah desentralisasi 188 

penyiaran itu tidak lagi bersumber dari jakarta tetapi ia muncul bagi industri 189 

industri yang ada didaerah nah itu yang sedang  sedang apa namanya ... undang 190 

undang penyiaran itu . nah sehingga DPR yang sekarang ini seharusnya harus 191 

paham itu dulu karena waktu ketika mereka tidak paham tidak senada aa 192 

argumentasi yang dibangun yang dibangun ketika membuat undang undang ini 193 

baru maka bisa jadi undang undang ini juga akan bertentangan dengan uu 194 

penyiaran yang lama dan menurut saya pribadi itu... berarti 195 

Bu Sili : ya menurut bapak ... tidak ada perubahan standar misalnya penyiaran aa 196 

televisi radio yang dianggap harus misalnya yang mempengaruhi dampak negatif 197 

itu kenapa  198 

Pak Yudha : ya sejauh ini gini 199 



Bu Sili : saya aja belum pernah kaya nyatu acaranya tetep aja baik didaerah 200 

maupun pusat 201 

Pak Yudha : kenapa karena gini bu? Kita hanya begini di undang undang penyiaran 202 

kan tujuannya ideal banget kan untuk penyiaran itu untuk investigasi untuk 203 

membentuk karakter bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. 204 

Pokoknya yang terakhir itu untuk ekonomi dan pertumbuhan industri penyiaran 205 

kan kan yang terjadi sekarang sebaliknya jadi industrinya yang duluan ikut 206 

menimbulkan baru industri yang lain karena orientasinya orientif komersialisasi 207 

maka yang terjadi siaran siaran itu hanya orientasi bagaimana mendapatkan 208 

keuntungan yang sebesar besarnya terlebih dahulu baru kemudian memikirkan 209 

dampaknya jadi kalau kemudian tayangan tayangan seperti itu ya  karena faktor ini 210 

mereka selama ini ya itu tadi benang merahnya ketika ditegur  ya ga takut sama 211 

KPI 212 

Bu Sili : jadi pengawasan pun selama ini memang menjadi tugasnya juga tidak 213 

terlalu efektif ya pak?karena tadi tidak takur.... teguran jalan tetapi tidak dipatuhi; 214 

Pak Yudha : ya dalam arti begini  215 

Bu Sili : ada cara lain ga ya ? jadikan ini... 50 persenkan perubahannya ya yakin.... 216 

Pak Yudha : cara yang paling baik ya karena KPI membawa utuh yang lebih baik 217 

utuh kalau misalnya kewenangannya utuh maka bisa jadi itu kemudian 218 

membangun semakin patuh kalo utuh ... kalo memang KPI dan seterusnya kalau 219 

tidak utuh ya itu tadi .... kalo  220 

Bu Sili : karena revisi atau perubahan ini kan bisa jadi di dalam pemilihan presiden 221 

terpilih baru mungkin baru konsolidasi baru satu tahun baru tahun kedua apalagi 222 

banyak belum selesai bisa jadi 223 

Pak Yudha : jadi gini 224 

Bu Sili : jadi apa yang harus dilakukan dalam ... apa peraturan perundangan yang 225 

memang tidak cocokkan sebetulnya juga peran absen peran pemerintah juga pak 226 

karena memang sebetulnya pemerintah sendiri sebetulnya didalam dokumen kami  227 

ya kan .ini harus diterjemahkan ini komitmen yang ditulis dalam RPJN berarti 228 

seluruhnya harusnya termasuk kominko yaitu permasalahan tadi  aaaa apa.... oleh 229 

konglomerasi itu pun kita menulis setiap tahun untuk itu kan kita sebenarnya setiap 230 

tahun mengenai hal itu jadi aaa.... kan persoalannya ada kominko sendiri tidak 231 

bekerja dengan ... 232 

Pak Yudha : ya artinya aaa.... kita menemukan kelemahan kelemahan dari sisi tapi 233 

juga bisa mengendalikan itu dia kenapa karena itu tadi tidak berani menegakkan 234 

karakter sebagai mana mestinya 235 



Bu Sili : yang bisa dilakukan karena kan paling yang bisa dilakukan Cuma teguran 236 

... ya sudah kalo waktu itu terserah 237 

Pak Yudha : kalo menanyakan KPI sih benar ya kita sejauh ini sih masih legal 238 

opinion kita hanya mendapat hukum saja ya kan kita dari sisi itu kita selalu 239 

dikatakan kalau KPI itu isi siaran tidak bisa masuk dalam kotak siaran infastruktur 240 

dalam kontes perijinan yang lebih jauh itu ga bisa memang salah satu nya secara 241 

hakikat ya undang undang memang ya berupa KPI hanya itu nah makanya 242 

perjuangan kami hari ini yaitu itu yang kita tunggu sejak bertemu DPR belakangan 243 

ini kita begitu kemudian DPR kasih legalisi yang bagus buat kita sebelum ada 244 

selesai itu kan ada... kan memang salah satu legalisi yang kita dapat memberikan 245 

kekuasaan pada KPI benar benar hilang atau memang .... namanya DPI kita adan 246 

set back kepada orde lama orde baru sorry penyiaran itu kembali ke pemerintah 247 

oleh itu nah sekarang saya ga tau rencana pembangunan kita kedepan itu apakah 248 

memang memiliki landasan filosofi yang demoksrasi desentralisasi yang diset 249 

reformasi atau yang kembali ke model yang lama ini ga tau juga nah kalau masih 250 

dilaksanakan..... 251 

Bu Sili : Konglomerasi itu tidak harus hilang penyiaran yang seimbang tu apa jadi 252 

juga harus dilaksanakan komersatu itu bagaimana itu yang harus dilakukan 253 

kemudian juga kan harus dilakukan melaksanakan peran dalam KPI ini seperti 254 

misalkan  ini di update 3 tahun sekali ijin penyiaran kemudian untuk .... visinya 255 

untuk 5 tahun sekali sebetulnya itukan dapat merubah kualitas sebetulnya terus 256 

menerus gitu kan? 257 

Pak Yudha : jadi pada saat itu kan sepuluh tahun jadi 10 tahun kan dibagi 5 tahun 258 

yang kita rasa rasa tuch... bahwa ketika kita mematuhi mentri tentang proses 259 

perijinan untuk perpanjangan ijin bahwa disitu tidak ada aturan yang mengatakan 260 

bahwa satu fungsi KPI berkaitang dengan isi siaran .menjadikan tiba tiba ga ada ... 261 

ga ada seandainya ada satu pasal itu  itu mingkin kita bisa kuat ya kan dalam arti 262 

anda melanggar hari ini kami rekapi ya kami rekap untuk perpanjangan nanti 263 

bermasalah loh kalau tidak  tidak berubah gitu kan ,tapi itukan ga ada 264 

perpanjangan ya seperti semula nah ketika kami kemudian berhadapan dengan 265 

misalnya proses perpanjangan ijin kemudian mereka harus melalui evaluasi dengan 266 

pendapat lagi kemudian kita tidak punya alat ukur apa yang dapat membatalkan 267 

ijin mereka karena dasar hukumnya ga kuat. Nah itu yang besar; kekuatan apa ya 268 

pak yang dapat mendorong masyarakat atau seperti apa? 269 

Bu Dewi : untuk yang sekarang yang kami lakukan hanya melalui isi ... saja itu 270 

tadi kami punya jaringan jaringan yang memang mendorong ke DPR untuk 271 

mempersoalkan ini  272 

Bu Sili : ga kelihatan pak karena kondisi ini masih seperti ya itulah contohnya 273 

seperti tv-tv yang sekarang jadi ajang kampanye itu kan masyarakat belum ada 274 



yang .... itu misalnya yang menetapkan pemilu apa aaa jam siarannya ...ini KPU 275 

kan harusnya bersama KPI yah 276 

Pak Yudha : sekarang kalo masalah yang itu saya mau jelasin lagi . kaya tim 277 

penyelenggara , KPU kan itu lagi kan .... substansi kampanye diatur oleh undang 278 

undang pemilu dikatakan kampanye itu memiliki unsur itu 4 .... ajakan visi misi 279 

dan program dan diakumulasi kalo tidak diakumulasi maka itu bukan kampanye 280 

nah ini yang kemudian dijadikan celah oleh peserta pemilu yang menggunakan 281 

media. Sebenarnya media itu ada aturannya hanya bisa 21 hari sisanya iklan 282 

berkampanye di .... penyiaran untuk 21 hari itu sebelum masa tengah jadi kita 283 

hitung dari tanggal 9 april mulai .... kira kira seharusnya mulainya tanggal 15 maret 284 

baru bisa kampanye nah terus banyaklah pertanyaan yang dilakukan oleh ini KPI 285 

tidak mempunyai wewenang untuk kampanye itu tidak mengapa karena undang 286 

undang pemilunya menyatakan yang berhak itu adalah KPU dan pawaslu subtansi 287 

ya subtansi nah itu lah kemudian banyak mengaku seolah KPI ini lempar lemparan 288 

saja sebenarnya bukan karena memang undang undangnya menyatakan yang 289 

berhak menilai itu adalah pawaslu dan KPU ketika kami mengatakan ini kampanye 290 

maka .... partai politik atau lembaga lainnya mengatakan atau mengira belum 291 

padahal kan belum mengira ini kampanye tentu tidak yang bisa menilai bahwa itu 292 

ajakan visi misi dan program adalah bawaslu ketika bahwa sedunia maka terjadi 293 

seperti sekarang kami tidak bisa melarang iklannya bu karena dalam aturan 294 

mainnya dikatakan jam siaran itu tidak boleh dibeli kepada.... apapun kecuali iklan  295 

Bu Dewi : dia memang ga beli pak punya dia sendiri 296 

Pak Yudha : bukan bukan begitu maksudnya justru harus beli harus iklan sekarang 297 

untuk mengetahui mereka beli atau tidak itu yang sedang kami selidiki. kami 298 

sedang menyusun aturan mainnya suntuk supaya itu bisa jera itu satu yang kedua 299 

kan menggunakan tangan orang lain itu direktorat jendral pajak dan komisi 300 

informasi untuk mencari tahu apakah dia bayar pajak atau tidak karena kalau 301 

ketika ada pajaknya kan nanti dia bayar kan bayar iklannya kan melanggar.... kalau 302 

dia ga mau bayar baru itu dikatakan pelanggaran dalam UU penyiaran tetapi bukan 303 

subtansi tetapi penggunaan frekuensi publiknya ... untuk kepentingan kelompok 304 

kalo itu baru kami boleh masuk itu masuk jadi bukan kampanyenya yang kami 305 

persoalin, urusannya kan bukan ... publik kalau tidak bayar. Nah selama ini mereka 306 

menyatakan ini iklan dan kami membayar bukan substansi ya pak ya? 307 

Bu Sili : karena misalnya kalo dibukanya si teksnyakan untuk kampanye tu ya kalo 308 

satu kali penyiaran semua partai politik harus satu kali saja ,sama , misalnya itu 309 

yakan ini kan tidak sampai sekarang aka ga ada yang melarang 310 

Pak Yudha :ya itu kalau masa kampanye, dalam masa kampanye sudah ada 21 hari 311 

... bahwa setiap peserta pemilu yang setiap masa pada masa 21 hari itu setiap 312 

peserta pemilu hanya boleh menyiarkan 10 spot /hari selama 30 detik ditv dan 60 313 



detik di radio itu aturannya jelas jadi dia tidak boleh melewati 10 spot/hari yang 314 

menjadi persoalan kita sekarang kan sebelum masa kampanye 315 

Bu Sili : jadi, itukan konsepnya seperti itu jadi itu kan tidak berbicara pada masa 316 

kampanye tapi berbicara mengenai adil untuk rakyat politik yang akan mengikuti 317 

kampanye nah kalo yang pemilik modal seperti metro gitu ya kan, kan punya orang 318 

orang tertentu yang pasti punya akses lebih baik. 319 

Pak Yudha : Itu yang sedang kami perketat peraturannya sekarang tentang 320 

seberapa lama sich seorang pemilih itu boleh tampil distasiun miliknya sendiri? 321 

jadi selama ini tidak ada aturannya dan kita juga tidak bisa melarang, saya juga 322 

walaupun pemilik saya juga berhak donk untuk tampil sepanjang dia iklan 323 

walaupun kami akan atur berapa menit mereka, sewajarnya .... tetapi kalau 324 

misalnya mereka mengatakan apakah anda ini fernes atau adil terhadap semua? 325 

Yakan ya adil,kenapa,karena kami mempersilahkan siapapun yang memasang 326 

iklan silahkan .tetapi mereka tidak punya duit ja saya ga  327 

Bu Sili : tapi ada kelompok tertentu yang berusaha , pemilik modal RCTI lah 328 

mereka yang namanya komisarisnya ya jadi terserah pemimpin redaksi tv tersebut 329 

jadi sudah menerapkan asas itu fearnes itu bagaimana ... seperti itu jadi pemilik 330 

modal itu pemilik modalnya udah menjaga batas juga . 331 

Pak Yudha : itu yang ibu pahami tentang MNC sejauh ini aya kalau kita sich 332 

belum sampai sejauh itu karena sekarang kita ya sedang menilai apakah memang 333 

karna memang ternyata ... berita tentang HANURA dari MNC group itu juga 334 

banyak 335 

Bu Sili : ya itu karena beli itu 336 

Pak Yudha : kan bukan karena beli kalau beli itu kan hanura kan partai nya MNC 337 

ya pemilik MNC iya makanya jadi kami tuch Cuma trus katakan jadi dan nanti tv 338 

yang kita pandang  seharusnya gini dalam undang undang penyiaran kan dikatakan 339 

lembaga penyiaran itu berarti harus independen boleh .... dengan partai politik 340 

yang berarti itu sesungguhnya adalah miliknya nah makanya ada tv yang kita 341 

pandang pemiliknya berdefinisi secara... dengan sebuah partai nah itu yang sedang 342 

kami pantau alhasil kita melihat bahwa memang terjadi aaa apa namanya durasi 343 

pemberita tentang mereka itu lebih banyak dibanding partai yang lain itu itu yang 344 

sedang kita cermati sekarang dan itu yang  sedang kita .... nah besok kalau ibu ada 345 

waktu kita diacara ... ini kami ... disini dengan mereka dengan partai politik 346 

penyiaran membahas tentang ... kami sudah punya draftnya ... ingin tau apa reaksi 347 

mereka terhadap aturan itu . itu yang kita akan buat karna gini dari sisi jurnalis dari 348 

sisi pemberitaan kita juga tidak boleh kami tidak melarang kami tidak bisa 349 

melarang bahwa anda itu boleh meliput partai yang .... saja karena ada namanya 350 

independensi ... independen itu mengatakan begini .... kalau misalnya partai A itu 351 

tidak mempunyai .... ngapain diliput gitukan sementara partai ini kebetulan... 352 

mereka itu banyak sekali yang mereka buat alasan alasan seperti itu dan tidak 353 



boleh ada arahan aaa apa namanya  suruhan kepada mereka tentu bahwa kalian itu 354 

harus meliput dari partai 1 sampai partai 12 setiap harinya sama kader kami tidak 355 

independen sungguh justru tidak boleh .... oleh partai manapun secara eksternal 356 

maupun pemilu sehingga karena itu masih kebebasan pers kami kesana kami lagi 357 

meliput kesana konversi 358 

Bu Sili : itu adalah wearnes nya dia sendiri;betul;itu yang apa yang belum sampai 359 

kesana 360 

Pak Yudha : sayangnya gini nanti ibu boleh tanya orang dewan pers karena 361 

sesungguhnya yang mengamati politika orang orang didalam itu mereka apakah 362 

mereka sudah sampai sejauh ini memperhatikan etika redaksi itu yang masih kami 363 

tanggapi untuk itu lah kami KPI sudah memikirkan itu salah satu strategi kami 364 

untuk mengantisipasi persoalan kali ini sekarang kami sudah mempunyai gagasan 365 

gagasan untuk membentuk yang namanya standar kompetensi penyerangan itu 366 

yang namanya itu penyiaran sdmnya jadi misalnya gini untuk masuk sebagai news 367 

director sebagai pemimpin redaksi itu harus punya standar kompetensi tersendiri 368 

itu apa saja nanti akan dituliskan bersama mereka dan kemudian kita jadikan 369 

aturan supaya apa supaya itu tadi menjaga dari awal gitukan cara pretentif supaya 370 

kita supaya mereka ini jangan orang orang yang karena kepentingan pemiliknya 371 

kemudian kamu masuk jadi pembina semua kepentingan saya yang .... seperti itu  372 

Bu Sili : yang... itu apa seperti ... itu tadi temponya tempo itu lebih netral lah jadi 373 

maksudnya ada kelompok tertentu diatur pemilik modal gitu ya kan pemilik modal 374 

itu lembaga penyiaran tapi mereka sadar betul bahwa kalau mereka melakukan 375 

interpensi terlalu berlebihan gitu ya kan itu intervensi sebenarnya punya kesadaran 376 

seperti janji jadi silahkan pemimpinnya tadi lembaga penyiarannya yakan 377 

sedangkan menentukan dasar tadi.... dan sebagainya mereka menemukan sendiri 378 

jadi saya kalau terkait  dengan substansi anda harus mematuhi tanda tanda kalau 379 

kita mengacau kepada demokrasi itu ada pak tetapi memang hanya 380 

Pak Yudha : sejauh ini kalau kita menanya sama mereka semua jawabannya sama 381 

bu 382 

Bu Sili : jadi kalau ...itu ... 383 

Pak Yudha : ga tau ya saya bukan su’uzon gitu yach sejauh ini semua ketika kita... 384 

ga kita punya kebebasan dan seterusnya nantikan kita punya kita harus melihat 385 

faktanya mereka lakukan 386 

Bu Sili : mungkin kesadarannya lebih sedikit saja bukan perbedaannya gitu 387 

Pak Yudha : tapi apakah kemudian ada orang orang yang punya istilahnya moral 388 

independensi wartawan itu seperti itu ada juga ada ada orang orang yang memang 389 

masih kuat memegang itu tetapi karena ini industri dia akan terjebak pada 2 pilihan 390 

antara idealisme dengan asap dapur pak kalau dia terlalu idealisme dia selalu 391 

idealismenya dikeluarkan kalau bisa dipecat yakan justru ini tidak sesuai dengan.... 392 



misalnya kasih contoh yang menarik tehadap sebuah sebuah tayangan di SCTV 393 

kemudian kita mendengar banyak dari yang tidak terekam bahwa ini memang ada 394 

intervensi kemudian tetapi itu kan ditutupi . ditutupi akhirnya kemudian tapi ini ga 395 

usah ditulis ya bahwa kami dengar ada.... seperti itu yang kemudian pilihannya itu 396 

tadi ketika dia atau mereka yang masih idealis tadi mencoba mempertahankan 397 

idealismenya dengan tetap menayangkan program yang dimaksud dari sisi 398 

pekerjaan mereka terancam. Itu dulu 2 sisi mata uang yang tidak bisa atau mereka 399 

matikan bahwa mereka itu pekerja juga. Antara karyawan dengan independensi 400 

wartawan. Itu persoalan insan. Tetapi yang paling penting ini bu apa namanya 401 

bahwa penyiaran itu menggunakan frekuensi mempunyai dampak langsung pada 402 

publik itu harus bisa menjadi sebuah sarana untuk pembangunan nanti akan di... 403 

kesana sehingga media mempunyai sumbangan yang sangat besar untuk 404 

pembangunan negara ini pembangunan nasional terhadap pembentukan karakter 405 

bangsa disitu benang merah nya supaya ini bisa terjalin maka lembaga ini harus 406 

sadar nah untuk itu ... dipengurus yang baru ini sedikit mempunyai strategi yang 407 

berbeda dibandingkan teman teman kami kepengurusan sebelumnya kalo kemarin 408 

kemarin lebih mengandalkan sanksi dan kali ini kami mencoba memulainya 409 

diadogis dua bulan terakhir ini kami coba jalan kesemua lembaga penyiaran kita 410 

ketemu sam Ceo sama....jadi semua dengan orang orang yang di belakang layar 411 

yang ga keliatan ....itu kita ketemu bahasa saya Cuma satu bu....bahwa anda ini 412 

menggunakan satu frekuensi yang terbatas kemudian itu menjadi amanah dari 413 

publik dari masyarakat itu kan anda gunakan oleh karena itu masyarakat minta 414 

dong setelah kami   berikan amanah itu kepada anda kita kasih tanggung jawab kita 415 

kasih kepercayaan apa timbal baliknya buat masyarakat ya, kami Cuma minta itu, 416 

mereka sadar bahwa mereka itu menggunakan sesuatu yang multidimensi publik 417 

dia seperti tidak melakukan karena karena kami tidak menganggap sangsi itu, 418 

begitu banyak sangsi yang dilakukan pada april sebelumnya,kita tidak ada 419 

perubahan.  420 

Bu Sili : oleh karena itu pak ini, ini jadi, ini jadi akan meminta bapak menjadi 421 

narasumber untuk berbicara karena melihat .... itu ini ada apa sih susah sekali gitu 422 

yah jadi ada ... komitmen kebangsaan termasuk dari pak... utama  yang kita minta 423 

jadi spikernya anti kalu bapak, nanti nara sumber untuk yang peran media ini 424 

terutama mungkin untuk meresponkan kuta berbicara kebangsaan pak jadi bagai 425 

mana caranya tadi mengkarakter gitu kan mungkin, mungkin bisa di sampaikan 426 

dari hasil dialog dengan lembaga lembaga penyiaran tersabut jadi sebetulnya 427 

persoalannya ada di mna?  428 

Pak Yudha : kalo apa namanya, dengan awal saya pribadi mengatakan ada 429 

paradigma yang keliru ketika mereka di berikan kewenangan untuk mengelola ... 430 

ini kenapa paradigma .... adalah yang saya katakan tadi fungsi fungsi penyiaran itu 431 

kan fungsi ekonomi yang terakhir ini di balik nih jadi mereka paradigmanya adalah 432 

ini adalah bisnis jadi indonesia bisnis tidak berdimensi jadi persoalan karakter 433 

bangsa itu urusan ke seratus lah. Paradikme ini kita akan rubah kita mau balik, 434 



anda boleh berbisnis tetapi tolong perhatikan ini, yang utama ini bahwa ada 435 

persoalan integrasi nasional, ada persoalan karakter bangsa, ada persoalan 436 

mencerdaskan kehidupan rakyat yang sesungguhnya di bebankan kepada anda 437 

sebagai pengawalan suatu frekuensi ya kan, baru kemudian dari san anda 438 

mendapatkan hasilnya ya kan, nah ini paradigma nya kan 39 derajat  terbalik jadi 439 

180 derajat terbalik hasil dulu urusan itu sudah belakangan. 440 

Bu Sili : kita mengikuti jejaknya jadi kita akan pilih dua atau tiga lembaga 441 

penyiaran swasta gitu ya, akan kita juga interview.  442 

Pak Yudha : boleh.  443 

Bu Sili : Sebenarnya apa pak, kemana pak? 444 

Pak Yudha : ya kolomarsi aja, MNC  group kemudian targetnya mana? Yang benar 445 

benar bisnis fiur atau yang masih ada .... kalo metro sih masih ada wawasan yang 446 

tidak ekstrim seperti metro, metro tu walaupun dia lebih banyak dipake tapi dari 447 

segi sisi isi syarat masih adalah persoalan persoalan yabg netral mereka 448 

kembangkan, kalo kompas kan wajar lah karena sudah tau lah jadi jangan lah 449 

terlalu ideal lah, tapi kalau mau yang sangat fiur bisnis itu MNC group gitu kan 450 

kemudian yang semi semi itu trans,kenapa saya bilang trans, kalau ibu nonton 451 

transtv pagi sampai sore itu idealis tapi mulai dari setelah maghrib  sampai tengah 452 

malam itu merusak ditambah lagi dunia lainnya ditambah lagi pornografinya ada 453 

mata lelaki dan seperti itu kan disana jadi 454 

Bu Sili : gitu transtv maupun trans7 455 

Pak Yudha : ya tapi kalau nonton paginya bagus ada sibolang ada laptop si unyil 456 

misalnya gitukan, jadi agak idealis ada indonesia mancing,modern dan 457 

seterusnya.jadi, ketika kami kesana ketemu sama direktur utama sama CEO nya 458 

saya bilang gini saya ini heran ga tau ideologi trascorp itu apa? Pagi bagus itu kan 459 

giliran malam hancur ngerusak gitukan.;tapi terkadang menghibur juga kan , 460 

jangan lama lama gitu....; ya saya ga tau ibu penggemarnya goyang cesar saya ga 461 

tau, lucunya tapi dari sisi karakter pembangunan bangsa untuk membangun sebuah 462 

program itukan merusak tidak untuk sesuatu yang mencerdaskan sementara dia 463 

diberikan amanah oleh publik untuk tolong berikan hal hal untuk mencerdaskan 464 

kami bahasanya kesana gitu.tapi humoris 465 

Bu Sili : publik sih tergantung medianya kan kita juga tidak pernah memilih yakan 466 

yang ada ya adanya itu. 467 

Pak Yudha : itukan jadi perpasif ketika kita pegang remote kita ga tau apa yang 468 

kita ambil..... kita pindah lagi itu lagi yang keluar ya kan nah sebelum keluar itu 469 

bisa ga ditahan jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak ..... kan itu persoalan KPI 470 

itu tugasnya atau wewenang yang diberikan peraturan peraturan penyalahgunaan 471 

penyiaran. kami hanya bisa setelah tayang bu tapi tidak boleh sebelumnya. 472 

Sebalum tayangan itu hanya... media, knapa kita tidak bisa sebalum tayang karena 473 



nanti kami di bilang sebagai lembaga sansor knapa gak boleh karena di era 474 

demokrasi katanya pers tidak boleh di sensor disitu persoalannya, jadi kami 475 

makanya sekarang menjadi 476 

Bu Sili : lembaga sensor tu terdiri dari hanya pemerintah saja ya pak? 477 

Pak Yudha : lembaga sensor saja pemerintah gak boleh jadi lembaga sensor gak 478 

boleh lembaga sensor dari individu individu yang bebas dari orang orang dari 479 

persatuan persatuan masyarakat seperti itu. Nah makanya kami karena tidak bisa 480 

menjadi lembaga sensor, kami makanya mendatangi mereka kita berikan 481 

pemahaman pembinaan. Kita mulai kemarin dengan datang ke bos bosnys gitu kan 482 

setelah itu kita kumpulin program dierekter setelah itu kita kumpulin talen talennya 483 

cameramen cameramennya semua untuk kita berikan pemahaman jadi kalo 484 

pembahasan saya tu, kami ingin menumbuhkan kesadaran itu dari dalam bahwa 485 

mereka berbisnis sebagai industri bisnis yang lain itu yang sedang kami lakukan 486 

Cuma dengan cara itu kita ... dari dalam kan. Nah misalnya kita  sudah 487 

mengeluarkan larangan untuk melempar tepung ya kan, sudah nih bu, sudah kita 488 

keluarin, alhamdulillah dua sampai tiga hari terakhir tidak ada lagi lempar tepung 489 

coba ibu lihat dan hari ini tidak ada lagi lempar tepung tetapi krebiolitasnya masih 490 

ada kan jadi jika di ganti dengan yang lainbukan tepung misalnya apa loh..... loh 491 

dilarang tepung? Cari yang lain itu misalnya  apalah dilalaikan dituliskan cari yang 492 

lain 493 

Bu Sili : kan namanya colek colek dicolek colek gitu;itukan kaya menterinya tuch 494 

ga papa 495 

Pak Yudha : ini yang mereka tidak pahami .... memang kita harus melakukan 496 

pendekatan untuk menumbuhkan kesadaran nah kesadaran itu satu satunya yang 497 

bisa kita jangkau menurut pembangunan .....standar kompetensi ketika itu 498 

tersertifikasi dia menjadi harus ... tersertifikasi  lepas standar kan dari awal ... boleh 499 

mana yang iya mana yang ga nah sebagai kiusi sebagai produser tadi kan harus on 500 

ini kan tadi kan katanya gini maka itu sering kali dibahas sama mereka aaa 501 

bagian.... yang selalu mengarahkan ... gini aja gini gini aja ya kan mau tidak mau 502 

harus ngikutin si kreative itu kan dasarnya apa ya creative Cuma gini ... tiba tiba ... 503 

ini berartikan tidak ada standar dia bekerja atas dasar ya kemampuan dia pemikiran 504 

dia tapi dia tidak memberikan standar apa yang digunakan karena ga ada kesadaran 505 

itu tadi. Itu strateginya disamping kami tetap aa dari sisi teguran sanksi  tetap itu 506 

kita akan jalankan tetapi kita saya kemarin coba jalankan ... kepada pembagian 507 

monitoring memang menjadi ada perubahan setelah kami melakukan pendekatan 508 

yang..... itu kami melihat memang ada ... itu tidak banyak berkurang gitu kan 509 

monitoring kami juga secara aaa apa namanya aaa memantau mengisi itu memang 510 

terjadi kekurangan tidak kekurangan pelanggaran jadi tidak ... sebelumnya jadi 511 

tidak ada efek gitukan terima kasih karena ada efeknya terus kemudian yang 512 

lempar tepung itu sudah hilang kita melihat berarti memang apa kita dengan 513 

catatan dialog kita  kita bisa .... membuat  apa istilahnya memulailah mereka 514 



memulai sadar tetapi memang karena 2 bulan ini kita  melakukan ikatan ini tidak 515 

bisa memuliakan sidang yang sangat itukan sangat signifikan itulah kemudian 516 

pelan pelan mudah mudahan  bisa 517 

Bu Sili : kan sering ketemu dengan publik kan KPInya menggunakan hasil yang 518 

monef jadi kita tuch harus sering sekali gitukan.... betul mendokumentasikan 519 

menjadi data disk yang memenuhi .... ke publik dan nanti  ntar solusinya aaa  revisi 520 

atau.... undang undang yang baru ini loch yang tepung menjadi bukan tepung tetapi 521 

pemuda yang lain juga harus ditampilkan ....itu ini harus didiskusikan terus 522 

menerus secara .... publik 523 

Pak Yudha : sejauh ini kita memang melakukan ini.... terus kita ada namanya 524 

literasi media. Literasi media itu kita mencoba tuk menolekati publik itu untuk 525 

memahami bagai mana konstruksi berfikir orang ini ya dan bagai mana .... 526 

tayangan yang baik buat media publik jadi kan katanya rating berdasarkan jumlah 527 

penonton ya kan nah terus kemudian sering kali kami dihadapkan seperti aaa kalau 528 

menurut KPI itu pelanggaran tapi menurut ratingnya kok bagus ya menurut KPI 529 

kan anunya apa kurang bagus  atau pelanggaran ini kok penonton kita mengatakan 530 

itu bagus karna banyak yang nonton nah sehingga kita melihat memang publik itu 531 

pun perlu di edukasi nah program yang di trasi media itu kami lakukan untuk 532 

mengedukasi mereka mulai dari guru guru mungkin nanti salah satu anu bu kami 533 

dimohon titip ini titip apanamanya titip  program di bapernas masuknya 534 

dikurikulum pendidikan ... dari media yakan siapa tau bisa menjadi media 1 solusi 535 

untuk literasi media untuk jadi salah satu dalam aaa kurikulum dari tingkat SD 536 

sampai SMP gitu kan misalnya dalam konteks banyak hal sich misalnya dalam 537 

dalam mata pelajaran  misalnya bahasa indonesia itukan contoh yang bisa dilihat 538 

kalau ada penggunaan bahasa yang salah mislnya contoh perilaku dalam apa 539 

PKNnya kalau misal nya pelajaran SD nah itu yang bisa dikomplain dengan 540 

kenyataan dengan yang ada dikenyataan karena sering kali media bahwa apa yang 541 

ada di media itu sering kali menipu dengan yang ada di masyarakat ... nah sehingga 542 

kita membuat ini kadang masyarakat memang seperti itu dan buktinya kemudian 543 

banyak yang nonton itu disitukan shingga memang masyarakat kita banyak yang ... 544 

supaya mereka cerdas .... media mereka tau mana program yang harus apanamanya 545 

yang mana yang pantas ditonton dan mana yang ga 546 

Bu Sili : cuman kalau ini bentuknya apa pak? 547 

Pak Yudha : apa aja dialog kesekolah  teman teman KPID itu banyak yang ... 548 

sejauh ini kami sudah pernah kesana.ketika wamennya pak ini pak fasli  ada janji 549 

bahwa seperti... sejauh ini seperti pak fasli ini menjadi wamen itu makanya salah 550 

satu itu memang bisa dimasukan kedalam kurikulum tapi yang mau saya 551 

sampaikan gini teman teman dari KPID didaerah ini kan ada yang masuk ke lorong 552 

lorong itu masyarakat yang... media jangan nonton yang ininya .... yang kami bisa 553 

lakukan supaya mencegah mereka tidak tertular apa yang tidak baik dari media itu 554 

membentuk namanya forum peduli penyiaran tapi tim gerakan gerekan itu 555 



dimasyarakat dengan harapan ya dikampus kampus kami gihin seperti gerakan 556 

pramuka dengan muncul adanya disekolah sekolah gitu ya ada gitu kan jadi kita 557 

membentuknya bisa tingkat RW kelurahan sekolah terus kelompok kelompok 558 

terakhir yang nanti kita memberikan konstribusinya adalah kalo kami beri kegiatan 559 

pembelajaran tiap latihan mereka adalah peserta aktifnya kita target pada sasaran 560 

pertama mereka juga menjadi agen kami untuk misalnya ada pelanggaran atau hal 561 

yang mereka tak suka ditayangan mereka langsung menelpon kami untuk menjadi 562 

aaa perpanjang tangannya KPK secara informal seperti itu yang strategi yang 563 

selama ini ya kemarin contoh dimakasar kita mengundang guru SD SMP dalam 564 

sebuah forum .... media yach kita cerita ya apa namanya memberikan pencerahan 565 

kepada mereka trus timbal baliknya seperti apa supaya nanti klo disekolah ketika 566 

mereka ngajar merekalah bisa kasih contoh yang atau untuk muridnya hal hal yang 567 

... dengan penggunaan media itu 568 

Bu Sili : sekarang mungkin dengan fungsi koordinatif ... KPID jadi mungkin saya 569 

mohon informasinya apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan ... koordinasi jadi 570 

KPI pusat tanpa KPID mungkin agak susah juga mungkin harus .... 571 

Pak Yudha : ya sejauh ini kan pusat dilalui minimal 2 kali bertemu secara bersama 572 

sama untuk menggagas atau membicarakan hal hal yang mengenai penyiaran 573 

termasuk mengeluarkan peraturan peraturan bersama itu dalam rapat koordinasi 574 

nasional.... atau kapirnas yang lain. Itu 2 kali momen yang ada yang mungkin ... 575 

anggarannya yang sebenarnya menurut kami.... itu tidak hanya  1 kali setahun 576 

idealnya itu bisa bahkan ... bertemu untuk membahas masalah masalah yang lebih 577 

progres kan tetapi karena anggaran memang kita tidak bisa tidak mampu sejauh ini 578 

untuk mengadakan itu. 579 

Bu Sili : gini aja pak udah bisa belum pake telpon? 580 

Pak Yudha : ada daerah yang belum bisa sama sekali kemudian kan kita kan masih 581 

belum kuat yakan dengan itu internetan  kan lama banget lambat loadingnya ya kan 582 

seperti itu jadi kendala juga terus kita memang sudah berfikir ketika kami.... 583 

memikirkan tentang itu .... bahkan sudah diminta pak.... bisa ga minta tolong di .... 584 

intuk anggaran berikutnya kita punya itu kemudian bahwa sisi kita melihat apa 585 

internet setiap ada aduan dari teman teman KPI bisa baca seluruh indonesia. 586 

Bu Sili : sekali pertemuan kan bisa 5 M pak? 587 

Pak Yudha : kita pertemuan ormas itu kemarin 3,2 M 588 

Bu Sili : itu baru 1 kali ya pak? 589 

Pak Yudha : iya ... itu ½ karena tidak semua anggotanya ,Cuma ketua dan wakil 590 

ketua nah itu yang kemudian yang kita pikirkan untuk kesana kita mau menghayat 591 

tenaga itu ya , konsultan IT untuk bagaimana bisa merancang itu untuk program 592 

2014, hanya saja untuk kesanapun itu harus dipikirkan anggarannya nanti dari 593 

mana?karena 594 



Bu Sili : dari APBN pa 595 

Pak Yudha : bukan begitu bu,ibu yang perlu tau kita ini kan anggaran masih 596 

dibawah jangankan kominfo ini masih dibawah sekjen kami masih bagian dari 597 

bukan .... programnya juga dibawah sekjen ... tidak menjadi satuan maka ... 598 

jadisusah banget 599 

Bu Sili : jadikan kominfo sendiri sebetulnya mengalami kesulitan ya untuk 600 

membangun jaringan yang tadi diharapkan itu tapikan kata kominfokan karena 601 

memang staf ID itu terbentuk pada masalah birokrasi yang belum tentu bisa 602 

merespon cepat perkembangan teknologi walaupun ingin membuat seperti itu.... 603 

dilakukan oleh kominfo nah kalo KPI atau organisasi lain mungkin tidak terlalu 604 

terbentuk pada persoalan birokrasi pemerintah administrasi harusnya bisa cepat 605 

seperti KPU , nah klo KPU terbentuknya juga masalah ... pak disekertariatnya 606 

walaupun KPUnya sendiri, sebenarnya KPU yang cukup apa bisa menembus 607 

inovasi inovasi itu sebenarnya pada waktu ibu kusnul yang masuk penjara semua 608 

itu kan yang ada ... tapi sebenarnya disitulah yang sebetulnya yang teknologinya 609 

betul betul digunakan jadi apa, suara,jumlah suara itu langsung dicepat tapi setelah 610 

itu kan tidak di mainteins nah kan klo KPI itu sebetulnya orang orang yang , yah 611 

jauh lebih ini ya dari sisi tingkat kesadaran kemauan ini dalam jadi bisa menjadi 612 

contoh pak untuk menyusun klo masalah anggaran pak 613 

Pak Yudha : kita ceritain aja anggaran kami pernah naik dari beberapa tahun 614 

terakhir kita pun membuat anggaran untuk 2014 itu kita sebut dengan ini apa 615 

namanya program rutin ya.... bahwa kita itu saja, apa namanya program yang dulu 616 

dulu yang bisa kita laksanakan. 617 

Bu Sili : ini oleh PJMN baru pak jadi sebetulnya kita mulai start untuk melakukan 618 

ada beberapa hal yang memang yang harus dibenahi juga kan saya aja kan .... baru 619 

sekarang dan datang untuk memperbaiki... 620 

Pak Yudha : jadi kalau dibandingkan dengan ... jadi saya mohon maaf jika saya 621 

bandingkan dengan mentri perdagangan ya biaya asosiasi mereka yaitu 80 M 622 

sementara kita 1 tahun 26 jadi coba bayangin ini Cuma anggaran promosi dia 623 

aja,kementrian perdagangan  itu 80M 1 bagian kecil dari anggaran kementrian 624 

perdagangan itu 1M kita tahan kegiatan sementara fungsi... tegasnya luar biasa. 625 

Bu Sili : pemerintah juga termasuk saya kali yach? 626 

Pak Yudha : karena ketidakpahaman mungkin yach? 627 

Bu Sili : ya jadi itu misalnya kalau kita mengusulkan dari kementrian juga 628 

misalkan juga misalkan sosialisasi sebenarnya kalau saya sering bilang bapernas 629 

ini monenten demokrasi, momenten demokrasi seperti memomente jembatan pasti 630 

harus ada terus yakan dan ini kan .... kapital gitu kan pasti itu berbeda dengan lawa 631 

barang mati jembatan ya kan nah ini sebetulnya ... tau persis waktu itu kan saya 632 

sam apak... sama sama di ajak ke jepang ketika mau mengubah paradigme 633 



masyarakat. Merubah paradigme masyarakat untuk membuang sampah menjadi 2 634 

bagian itu berapa kali sosialisasi pak dalam waktu, padahal target ia itu, target 635 

pemerintah 8 tahun tapi sudah bisa berhasil, perubahanya itu jadi 33 ribu, 33 ribu 636 

kali itu sosialisasi dari berbagai media 11 ribu kali tu mendatangi sekolah sekola, 637 

11 ribu kali lagi misalnya penduduk biasa gitu, y berarti sekitar sekitar, misalnya 638 

pembuangan sampah jadi sekitar 66 ribu kali gitu ya, dalam kurun waktu 4 tahun 639 

jadi kalau pun di bagi rata rata satu tahun pun itu sudah sekitar, ya banyak pak di 640 

bagi karena kesadaran tadi itu sehingga berubah total menjadi kota paling bersih di 641 

jepang, dalam kurun waktu yang cukup pendek,saya cima, saya tanya itu uangnya 642 

dari mana? Kalu pemerintah kita ini kan kendalanya hambatannya apasih 643 

sosialisasi, kaya mau berhasil aja, apa lagi Cuma seratus tanggung jadi di bikin..... 644 

karena g ada kerjaan gitu kan, kan semua aja harusnya memang mungkin kalau 645 

kita mau ingin merubah jadi ya... kami di bapres sebetulnya di daerah kami ingin 646 

menerapkan seperti  itu, kami yang mendemokrasi itu  jangan.... sebagai mana kita 647 

membangun jalan secara fisik tapi seperti ini misalnya informasi publik memang 648 

susah soalnya ga ada yang .... semua pak .... pendanaan aja kalo di tanya kan 649 

keliatan ya bisa saja jawab begitu kan.jadi baru mungkin nanti keliatannya setelah 650 

beberapa tahun dan mungkin juga tidak akan terlihat secara jelas memang tidak 651 

sebenarnya tidak melakukan interprensi apa apa kok, persiapan gitu justru kita 652 

tidak melakukan interprensi apa apa kenapa, saya sekarang misalnya beberapa 653 

faktor sosial publik sebetulnya kalu menurut saya itu memang masyarakat kita 654 

yang cukup dewasa yang juga untuk menghentikan konflik seperti yang ada di 655 

tujuh wilayah konflik pemerintah itu datang hanya pada waktu ..... 656 

Pak Yudha : seharusnya kan dari awal sudah bisa di.... 657 

Bu Sili : sudah saya bilang ini sebenarnya kita tidak melakukan interprensi apa apa 658 

jadi kenapa pak SBY jadi panas, capek gitu ya karena, ternyata memang atau 659 

sekarang kan kita punya indeks itu gak akan bisa jauh dari sedang itu pak, sedang 660 

itu nempuh bolak balik gak akan mungkin sampe karena kita ... tapi itu sebenarnya 661 

mengubah apa apa tidak mengubah .... ya begitu saja di biarkan tidak ada .... apa 662 

apa yang terjadi sih seperti itu ya memang begitulah gitu. 663 

Pak Yudha : sebenarnya efeknya sudah di duga ya, itu pasti akan terjadi seperti itu 664 

karena.... kita tidak bikin apa apa. 665 

Bu Sili : jadi ini sama yang di informasi kita untuk mencerdaskan istilahnya di sni 666 

karakter .... apala atau apalah sebenarnya kita tidak melakukan..... 667 

Pak Waluyo : itu lah bu kian permasalahan di pusat maupun terutama KPID daerah 668 

selalu mengkaitkan karena pilihan anggaran KPUD itu .... ataupun keuntunyannya 669 

apa untuk daerah itu apa? 670 

Bu Sili : iy, yang sering di pertanyakan itu 671 



Pak Yudha : saya selalu ngomong di luar kan kalu saya di undang apa namanya..... 672 

yaudah saya pake itu kata katanya KPID itu hadir bukan hanya untuk memberikan 673 

sumbangan PAD secara real tetapi ada pembangunan karakter moral yang itu 674 

sesungguhnya fingsi KPD...... untuk daerah dari pada konflik.  675 

Bu Dewi : Dan strategi itu menentukan hasilnya ….. setiap ribu kali itu dia jadinya 676 

efektif karnakan… 677 

Pak Waluyo : Jadi kalau Negara kita kan masih menghitung kalau saya keluarkan 678 

sekian, apasih manfaatnya? 679 

Pak Yudha : Dan sebaliknya itulah yang….. saya pakai bertemu dengan teman-680 

teman penyiar. Saya mengatakan anda ini membuat program memang sepertinya 681 

tidak ada apa-apanya ketika sekali muncul, tapi ketika anda terus menerus dan 682 

kemudian di konsumsi oleh generasi kita maka jangan salahkan generasi kalau 683 

karakternya seperti yang anda lakukan, yak an misalnya kita selalu nonton berita 684 

soal tawuran, membawa tombak, apa semua yang nonton pasti bilang ooooh biasa, 685 

begitu juga yang nonton berikutnya ooooh ada lagi salmon artinya apa anak-anak 686 

kita yang nanti SMA itu berkelahinya ya sudah sama kok di TV ngajarin ko engga 687 

apa-apa. Kenapa karena di TV membolehkan itu jadi karena itu sesuatu yang biasa, 688 

jadi teman-teman media anda harus sadar bahwa anda mengajarkan itu 689 

sesungguhnya lama-kelamaan seperti itu. 690 

Bu Dewi : Tadi kan dibilang apa tadi ya untuk standar kompetensi biar fungsinya 691 

tidak hanya menghibur mendidikka n harus SOS itu kan pak? Seimbang, objektif, 692 

yang satunya selektif. Nah tadi itu selektif itu. 693 

Pak Yudha : Nah itulah yang kemudian menjadi strategi yang menurut kami 694 

penting dilakukan karena, bayangkan kalau setiap saat ngasih nasehat it terus 695 

kapan selesainya? Kapan pinternya mereka? Makanya sebelas ribu kali di Jepang 696 

itu kan 66 ribu, makanya saya berfikir kita punya sistem kita bangun sistem supaya 697 

kita memang sudah… apa namanya? Menganalisasi dari awal orang ini kan 698 

industry  akan berdampak pada public orang yang masuk ke dalam sini itu memang 699 

sudah tersaring. Saringannya Cuma sekedar kompetensi nah itu masuk kalau masih 700 

bisa digagas sebagai sebuah program nasional bahwa semua pekerja, penyiar harus 701 

standar kompetensi nah itu kaya sertifikasi , guru ini kan baru program kami bu, 702 

nah kan pasti  pertanyaan berikutnya adalah apa dasar hukumnya KPI melakukan 703 

standar kompetensi? Walaupun tidak mudah UU mengatakan mempunyai 704 

kewenangan untuk membangun SDM tapi soal standar kompetensinya itu amanah 705 

dasar hukumnya. 706 

A; Tapi kalu itu ada lembaga penyiaran akan taat dan menurut saya itu aman, 707 

kenapa sebelum dia masuk kesana ooo….  708 

Pak Yudha : Di saring dulu jangan sembarangan orang yang masuk mau 709 

menduduki jabatan engga sembarang orang terus terang bu sekarang ini. Kalau 710 



sekarang ini bu, ini informasi yang perlu diketahui bahwa beberapa lembaga 711 

penyiar itu menentukan tempret itu tergantung dekat sama bosnya apa engga? Dia 712 

pindah kemana-mana mutasitidak tergantung pada bosnya, jadi engga ada salahnya 713 

si A masuk sebagai reporter. Apalagi yang namanya contributor. Waduuuuh lebih 714 

dahsyat lagi. Contributor itu orang-orang di…. Di daerah yang pergi disuruh 715 

mencari berita, yang…. Suka di Jakarta, tau engga dasarnya? Dasarnya Cuma satu, 716 

yang penting punya kamera mau pendidikan SD,SMP, mau tidak  mau pelatihan? 717 

Terserah, yang penting punya kamera, bisa meliput, ada apa-apa itu dia nanti kata-718 

katanya nanti tinggal kirim apa faktanya nanti kami yang buat tim ke redaksi gila 719 

kan. Engga ada standarnya, dan kami tidak bisa masuk kesana karena hukum 720 

pasarnya kan berlaku, seperti itu. Kita engga punya aturan main selama ini, itu 721 

yang kemudian saya InsyaAllah mudah-mudahan bisa diselesaikan satu tahun 722 

kedepan. Persoalan ini karena kami akan memulainya akhir, rancangannya tahu 723 

depan kita akan melakukan… dengan semua pihak, untuk penyusunan itunya 724 

standar kompetensinya seperti apa … KPI kalau sudah ada itu kan enak, tinggal 725 

mungkin kita akan bentuk siapa? Atau lembaga mana yang mempunyai 726 

kewenangan untuk menerbitkan sertifikatnya … dan memang… tapi dampaknya 727 

dahsyat yaaa. 728 

Bu Sili : Jadi, mungkin nanti … akan mengulas mengenai UU penyiaran itu 729 

sendiri. 730 

Pak Waluyo : Karena memang… 731 

Bu Sili : Artinya apa program-program yang sudah dimutasi KPI misalnya ini akan 732 

yang perlu disupport untuk selanjutnya karena memang tidaka ada jalan lain, kita 733 

akan analisis misalnya UU penyiarannnya gitu ya tapi kan mungkin itu akan proses 734 

yang cukup lama biasanya karena pasti ada kepentingan-kepentingan yang… 735 

hentikan langkah-langkah jadi mungkin ini caranya ya ke masyarakatan gitu, 736 

lembaga penyiaran baik swasta. 737 

Pak Waluyo : Bu sigitsama bu dewi… di dorong keminfo supaya programnya KPI 738 

itu ke;uar dari program management kemaren ada pilihannya. 739 

Bu Dewi : Iya, tapi kan dimentahkan lagi oleh keuangan kan artinya KPI yang 740 

harus meminta ke kominfo dulu kemudian nanti… ke bapernas nah gitu… padahal 741 

suratnya dari DPR itu langsung ke keuangan. 742 

Pak Yudha : kemarin kan sudah ya kita, berdasarkan…. DPR saya minta tapi 743 

idenya Cuma satuan itu ya, satuan program yaa…. 744 

Bu Sili : Walaupun masih tetap dalam keminfo jadi itu yang lebih baik… 745 

Pak Yudha : Kementrian keuangan sih… KPI bukan KL… kementrian atau 746 

lembaga bukan engga diakui oleh mereka tidak ada dalam undang-undang dasar 747 

kan? 748 



Bu Dewi : Itu… saja kok pak…. Bisa kok. 749 

Bu Sili : Ya, karena disebut disitu bu kapada secretariat adalah gitu ya. 750 

Bu Dewi : Di undang-undangnya kita kan engga jelas 751 

pak Yudha : Persoalannya…. Memang tidak memberikan kewenangan itu. 752 

Bu Sili : Jadi,…. Itu sebelum seperti sekarang itu kan …. Bisa tuh waktu itu pak 753 

Robert itu ekselon 2 tapi seperti ekselon II bagian anggaran sendiri, jadi KPAnya 754 

harusnya ekselon 1 boleh pak itu… Jadi, waktu itu mati-matian, karena kalau 755 

engga begitu engga jalan engga ada alasan penyelenggaraan pemilu begitu. Karena 756 

dulu urgent aja pak, urgent mau pemilu gitu,  Jadi mungkin lebih karena kan harus 757 

distribusi anggaran terus sampai ke tingkat daerah, harus segera jadi tidak 758 

tergantung pada kementrian keuangan atau kementrian lainnya. Eemm apa lagi ya 759 

pak? Kalau saya sih ya segini dulu gitu ya karena memang kita persoalannya 760 

memang di undang-undang tersebut…. Engga terlalu efektif …. Dan juga memang 761 

kenapa program-program nasional kita pun tidak cukup bisa mencapai target yang 762 

sebagaimana yang kita harapkan yaitu pak yang kalau saya melihat di program 763 

pembangunan politik itu tidak mencapai hasil yang sebagaimana yang kita 764 

harapkan. Target-target yang sudah kita tetapkan itu kan tidak sampai, ya artinya 765 

kan pelayanan public gitu … dengan informasi dan sebetulnya TPID dan 766 

sebagainya kan apalagi masuk ke kita tulis berkali-kali konglomrasi terus targetnya 767 

adalah supaya apa bahasannya itu beradil dan berimbang atau cerdas …. Itu sesal-768 

sesal itu, sebetulnya yang kita harus lihat sebenarnya kita evaluasi dan 769 

Bu Dewi : UU itu menurut pak Yuda gimana? Berat ya pak kedepannya? 770 

Pak Yudha : Iya sekarang… 771 

Bu Sili : Karena itu sangat menentukan kedepannya. 772 

Pak Yudha : Kalau kita baca peta politiknya DPR  itu 60, 40, 60 ke KPI. 40 untuk 773 

pihak yang lain tapi itu gambaran awal kita kan tidak tau kepentingan yang 774 

bermain di sanakan apalagi terutama dalam pemilu ini kan segala pihak turut srta 775 

di dalam, dan itu bisa jadi komunity yang kita tidak tahu bagaimana itunya kan, 776 

perubahannya  jadi, bahasanya teman-teman DPR pun sekarang memang 60,40 777 

tapi kita engga bisa tahu kan akhirnya seperti apa, bahkan awalnya pun itu 778 

mengatakan kami komisi satu ini …. Akan mendukung KPI itu awalnya tapi 779 

kemudian berkembang bahwa terjadi pergeseran-pergeseran seperti kita membaca. 780 

Sudah berbeda seperti yang awalnya nah sudah 60 40 begitu terus di tambah lagi 781 

dengan draf pemerintah sendiri juga memang seperti itu jadi ya, mungkin sekarang 782 

sudah berbalik lagi sudah 40nya buat KPI 60nya buat yang sama jadi kita kan 783 

engga tahu, jadi namanya dinamika politik ya. 784 

Bu Sili : Jadi tergantung legislatif… 785 



Pak Yudha : Tapi kan… berarti UU ini hilang lagi belum tentu lagi, kembali lagi… 786 

status seperti sekarang, kalau memang dipandang sesuatu yang penting oleh DPR 787 

berikutnya, kita bersyukur karena komisi 1c sekarang … memahami bahwa ada 788 

persoalan nih yak an, jadi mereka memasukkannnya menjadi sebuah undang-789 

undang 790 

Bu Dewi : Jangan-jangan revisi undang-undang penyiaran lima tahun ada terus 791 

Bu Sili : Tapi DPR engga pernah bilang sama kita pak, itu yang saya sebel itu, 792 

kenapa sih perannya itu kok engga … harusnya kan kalau seperti kan tinggal 793 

panggil menteri perencanaan pembangunan nasional, per setiap tahun juga ketemu 794 

untuk membahas program ini, penyiaran tulis disitu, ini argumentasinya ini… 795 

argumentasi pemerintah… tidak punya yang harus disetujui dong. 796 

Bu Dewi : 60% kan ibu, kalau ngomong kan pasti itu ya 60 797 

Bu Sili : Jadi komisi 1 sebenarnya  tidak memeberikan pengawasan atau 798 

memeberikan rekomendasi pada pemerintah 799 

Pak Yudha : Sejauh ini engga ya komisi satu kan selain penyiaran kan juga 800 

pertahanan 801 

Bu Sili : Kalau pertahanan itu lebih seksi pak… mana mau ngomong-ngomong 802 

penyiaran, saya setiap tahun kan ke DPR, Cuma ingin gini, ini kok engga ada 803 

orang DPR yang ngomong apa kek, penyiaran kek, harusnya tuh saya seneng kalau 804 

di Tanya DPRnya ngacung gitu iya kan… pemerintah …. Penyiaran ini gimana 805 

gitu kan. Kita masih… masyarakat mencerdaskan bangsa itu coba anda liat biasa 806 

menerangkan. Saya tiap tahun enak aja Cuma dengerin doing, engga mungkin juga 807 

saya ngacung sendiri pak, engga ada. 808 

Bu Dewi : Padahal ada berita gitu ya, malah dibilang KPI tuh yang terkontaminasi 809 

dengan media sampai ada kata-kata seperti itu. 810 

Pak Yudha : Itu wajar, kenapa? karena memang keinginan kita membangun 811 

lembaga ini itu tidak bulat, tidak sama semua orang sehingga bagaimana 812 

meruntuhkan dari dalam, meruntuhkan dari luar, dari kepentingan politik itu 813 

terjadi. Jadi, isu-isu itu sengaja dimunculkan, termasuk ketika proses pemilihan 814 

semua orang-orang yang dipandang bagus itu atau apapun sudah di… jadi seperti 815 

itu. Jadi memang, ,menurut saya sih sebelum ada kedewasaan berdemokrasi. Untuk 816 

memang mau punya tujuan menata Negara ini dengan lebih baik karena masih… 817 

kepentingan, jadi apapun dia mau KPI mau apapun kepentingan 818 

Bu Sili : Kalau dari DPRnya kan belum, jadi baru kita saja. Jadi ketua 819 

perhubungan parlesi bersama-sama. Dengan kemarin kita menjadi ketua 820 

sebelumnya kan Inggris, Amerika tapi dari dalam negeri. 821 



Pak Yudha : Dalam konteks komunikasi kita baru bicara soal penyiaran looh, kita 822 

belum berbicara soal yang lain-lain. Misalnya soal kepergensi, soal internet, itu 823 

lebih luas lagi 824 

bu Sili : Lebih banyak kepentingannya juga, yaa soalnya kalau undang-undangnya 825 

penyiaran itu bicara itunya lebih seru kan… Itu lebih banyak di bahas daripada gitu 826 

yang… 827 

Pak Waluyo : Karena kan pasal 7 itu berbicara soal hal-hal… 828 

pak Yudha : Cuma saya engga tahu di Bapernas pernah ada ini engga study tentang 829 

frekuensi sebagai sumber daya Negara. 830 

Bu Sili : Saya engga tahu, mungkin bisa ditanya ke bu mira, jadi kami di Bapernas 831 

itu dibagi 2 pak, Kominfo itu di bagi 2 meliputi yang kami pembangunan lebih ke 832 

social … ada yang infrastruktur 833 

Pak Waluyo : Mungkin sudah ya … frekuensi itu kan sesuatu yang sesungguhnya 834 

menjadi istilahnya selain manjadi asset justru itu kita bisa … dengan 835 

masyarakatnya berimbang dengan pemanfaatannya itu di masyarakat kontennnya. 836 

Bu Sili : Mengapa sekarang di keminfo pun jadi plik-plik gitu, ya plak-plik aja gitu 837 

engga ada isinya apk, engga ada isinya karena ternyata yang infrastruktur, engga 838 

ada isinya jadi ini tuh jalan sendiri tempatnya jadi temuan itu setiap tahun, tetapi 839 

setiap tahun tidak berubah-ubah. 840 

Pak Waluyo : Dan itu komisi satu, udah marah terus itu dengan kominfo setiap 841 

PBB itu 842 

Bu Dewi : Udah ada yang tersangka juga kan? Setiap tahun di meja … selalu di 843 

daerah tuh ngeluh semua soal itu plik and plik segala macam setiap tahun bu mira 844 

tuh membuat laporan tentang itu khusus engga pernah di tidak di lanjuti… 845 

Pak Waluyo : Kok engga di undang ya? Ketua-ketua, komisi-komisi itu? 846 

Bu Sili : Itu namanya sengaja di lewat kali pak. 847 

Pak Waluyo : Malah, saya yang di undang kemarin… 848 

pak Yudha : Peringatan hari pahlawan aja… kita KPI nya engga di undang. Jadi 849 

kami ini engga tahu binatang aneh gitu loh binatang yang tidak diharapkan… 850 

antara ada dan tiada gitu… ketua KPI kan yang tahu program KPInya bukan kepala 851 

secretariat  852 

Bu Sili : Sama pak, itu yang KPU dan… engga pernah di undang, jadi kita sudah 853 

berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun terakhir selalu ngasih tau KPU dan… di 854 

undang, sekarang mungkin di tambah KIP,KPI, dewan pers di undang 855 

Pak Waluyo : Memang kemarin KPU dan… sudah ikut di undang di… itu 856 



Bu Sili : Itu karena kita terus-terusan itu mengingatkan  gitu. 857 

Bu Dewi : Setiap tahun juga masih mana yang perlu di… 858 

Bu Sili : Bapak… mungkin kita yang salah juga sih pak… 859 

Pak Yudha : KPI ini juga belakangan baru ngetop gara-gara presiden curhat, gara-860 

gara demokrat di hajar habis-habisan. Bagaimana KPI ini lah giliran begitu baru 861 

KPI yang di sebut 862 

Bu Dewi : Itu sama, sama sosialisasinya pak…. Kan komplainnya gitu. Giliran 863 

sosialisasi semua… sosialisasi gitu kan, begitu nanti jelek, kominfo kok engga … 864 

itu komplainnya … makanya kalau sosialisasi sendiri-sendiri terus kalau bagus. 865 

Pak Yudha : Bapernas itu tentang sinergitas antara kelembagaan KL itu gimana sih 866 

modelnya? Saya kasih contoh yang paling actual, kita kan punya… tugas dengan 867 

perbatasan … kominfo tuh ngedrop radio-radio, pemancar-pemancar radio di 12 868 

itu. Dalam negeri drop juga pemancar-pemancar… kementrian apalagi…  ngedrop 869 

juga pemancar-pemancar itu, terus pemancar yang … begitu aja engga ada yang 870 

kelola kalau ada komunitas engga tahu mau ngapain karena engga ada pembinaan, 871 

pelatihan seterusnya, sesudah itu baru ketika kami ribet baru ketauan loh, ternyata 872 

engga ada hubungan sama sekali mereka ber 3 itu. 873 

Bu Sili : Kalau kita tahu persis pak, kominfo ini kerja di sisni… kita tahu persis… 874 

tapi itu pasti Bapernasnya juga karena kita harus masuk ke program… kita kan 875 

selalu karena mitra kerjanya ada itu makanya kitya selalu harus mengundang 876 

semuanya barenagan 877 

Pak Yudha : Supaya ngomong sekaligus ya… 878 

Bu Sili : Kick off dulu barengan silahkan ini, nah baru kita yang masing-masing, 879 

supaya … saling melihat 880 

Pak Yudha : Bapernas nanti kita undang juga … tanggal 20,25,26 November. kami 881 

akan adakan workshop perbatasan lagi kita, kita melibatkan semua kementrian 882 

dan… Badan pengelola (BNPT) … apa semua komando dan temen-temen … itu 883 

kita ngobrol lagi dan perbatasan meninjau karena… luar biasa loh. Itu orang-orang 884 

kita disana tuh engga pernah tau siapa presiden Indonesia, taunya lagu kebangsaan 885 

Malaysia. 886 

Bu Sili : Ini tuh idenya pak Prof, siapa yang dulu tuh kepala… pak sarif. Pak sarif 887 

tuh dulu, sekarangkan jadi ses di pelautan kan idenya adalah menyusun … 888 

informasi public di seluruh se-Indonesia itu. Ya, yang jelas sih saya tertarik, Cuma 889 

yang kita belum mampu itu membangun konstruksinya seperti apa gitu. Harus 890 

perdata karena dipastikan akan melibatkan… kalau bapak punya konsep bisa. 891 



Pak Yudha : Karena persoalan itu sudah saya tulis skripsi tapi 20 tahun yang lalu. 892 

Skripsi say ketika s1 hukum saya menulis tentang itu, 20 tahun kemudian sekarang 893 

baru rebut semua. 894 

Bu Sili : Bisa sharing engga pak? Saya sih mensosialisasikan saja dalam bentuk 895 

program kegiatan 896 

Pak Yudha : Setelah itu kita ada… le lokasi di mana kita bisa memantau penyiaran 897 

secara langsung. Punya 12 tugas-tugas KPI perbatasan kita karena yaitu tadi… 898 

anggarannya tidak punya, ya ketemunya setahun sekali 899 

Bu Sili : Sebenarnya masalah anggaran kan bisa di serahkan ke… tapi yang benar 900 

gitu mengerjakannnya, jadi kerjasama itu sebenarnya bisa saja. 901 

Pak Yudha : Itu kan baru kita munculkan 2 tahun yang lalu soal perbatasan itu, 902 

ketika kita pertama kali masuk di apa namanya? Yang… itu nama kominfo tudak 903 

ada di… tapi setelah kami ada kami bilang pak, ini … perbatasan ini penting 904 

Bu Sili : Kalau masalah penyiaran kan informasi yang masuk 905 

Pak Yudha : Kemudian kan mereka memasukkan kami… sebagian notaben 906 

Bu Sili : Kalau bapak tidak menjadi, supaya lebih bebas gitu ya sebagai akademisi 907 

atau sebagai praktisi yang paham… mengenai masalah penyiaran apa yang 908 

mungkin bisa di usulkan untuk RPJMN berikutnya, jadi bebas lah ya, karena ketua 909 

komisi tergantung pada peraturan perundanagn karena ada hal lain yang… engga 910 

melihat itu tapi mungkin apa yang terpikir 911 

Pak Yudha : Kalau saya sih harus liat dari 2 sisi, pertama dari sisi infrastruktur 912 

yang tadi dan kemudian dari sisi dampak. Memang secara distik ya komperhensi 913 

semua hal dari penggunaan sumber daya, kemudian bagaimana kebijakan nasional 914 

dalam pemanfaatan spektur frekuensi termasuk nanti di dalamnya. Bagaimana 915 

pemberian hak penggunaan frekuensi itu kepada pihak-pihak yang nanti tidak 916 

terkesan komersialisasi, tapi yang terpenting lagi selain komersialisasi yang paling 917 

penting yang kita perlu antisipasi, menurut saya sudah terjadi, terlambat yaitu 918 

asing, asing itu sudah sangat main di dalam konsep komunikasi itu. Itu main 919 

mereka dan spektur frekuensi adalah sasaran utama yang paling mahal di anatara 920 

semua sumberdaya infrastuktur yang ada. Sekarang ini di kuasai oleh mereka ... 921 

kita terbatas sekali alokasinya, terus kalau kemudian di kuasai oleh… seperti itu 922 

karena sifatnya itu seperti infrastruktur maka orientasinya memang…hanya 923 

memang sebatas komersialisasi bagaimana dapat keuntungan sebesar-besarnya 924 

mereka tidak peduli dengan konten padahal di satu sisi itulah konten yang menjadi 925 

persoalan berikutnya. Bagaimana mereka sebagai penyelenggara infrastruktur itu 926 

harus paham bahwa apa yang mereka selenggarakan itu punya dimensi public, 927 

punya dampak untuk Negara in, terkonteks regenerasi karakter bangsa dan 928 

seterusnya kalau mereka tidak tau seperti itu, itu yang berbahaya seharusnya kan 929 

memang pembangunan nasional kita di kemas secara utuh gitu. Bagaimana 930 
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Saksono 
 
Pak Bambang : Orang-orang keturunan Tiong Kok, karena mereka mendapatkan 
hak untuk berdagang. Jadi waktu zaman Belanda, temen-temen tahu kan kalau 
membaca sejarah, dibagi menjadi tiga cluster atau tiga kelompok. Orang-orang di 
Hindia Belanda yaitu orang-orang Eropa kelas pertama, kelas kedua itu adalah 
orang-orang Arab dan Tiong Hoa dan kelas ketiga adalah Pribumi yang paling 
rendah. Dan orang-orang Arab dan orang Tiong Hoa  ini mendapat hak untuk 
berdagang, orang Pribumi tidak boleh berdagang. Karena mereka mendapat hak 
berdagang itu sebagian dari mereka menjadi kaya dan mereka semakin terdidik. 
Tapi mereka mempunyai problem karena mereka dikelasduakan dibandingkan 
orang Eropa dan kadang-kadang orang Eropa dalam hal ini penguasa Belanda 
merasa turunan orang Tiong Hoa ini sudah kurang ajar, ya kalo perlu dihajar terus 
dibunuh. Bahkan pernah dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang 
Tiong Hoa di Indonesia, sehingga mereka mulai merasa “wah kita harus 
melawan!” dan kemudian mereka waktu itu kan karena selalu dipropagandakan 
bahwa orang kulit putih itu paling hebat dan takut untuk melawan orang kulit putih 
ini. Sampai terjadi revolusi di China oleh Sun Yan Tseng yang menimbulkan rasa 
Nasionalisme di kalangan keturunan Tiong Hoa dan itu menyebar ke seluruh 
dunia, termasuk ke kalangan Tiong Hoa di Indonesia. Sehingga mereka merasa 
perlu ada satu gerakan pesat penyadaran tentang hak-hak dari kaum Tiong Hoa di 
Indonesia dan mereka mulai mendirikan koran-koran. Jadi, koran kedua di 
Indonesia adalah koran-koran yang didirikan oleh kelompok-kelompok pemikir 
dan pergerakan kelompok Tiong Hoa di Indonesia dan kemudian juga dalam lini 
yang lebih kecil adalah keturunan Arab. Tetapi kita juga tahu bahwa setelah itu 
baru kita tahu bahwa sebagian kelompok Pribumi itu kan juga ada yang belajar di 
luar negeri terutama ke Arab ya, dan pulang mereka membawa ide-ide tentang 
blok, “kenapa kita harus jadi warga kelas tiga?” dan mereka mulai berdagang juga. 
Kita tahu bahwa Sarikat Islam organisasi pertama berdiri di Pekalongan, itu kan 
oleh kaum pedagang yang terutamanya adalah orang-orang pembatik yang merasa 
terancam oleh masuknya batik cetak dari kelompok Tiong Hoa, sehingga mereka 
banyak yang mulai bangkrut dan akhirnya mereka melakukan perlawanan dan 
mereka terinspirasi juga oleh Sun Yan Tseng dalam meghadapi Belanda tapi 
mereka juga terinspirasi oleh gerakan-gerakan pemberdayaan dari Muhammad 
Abdul dari Timur Tengah bahwa “kita engga bisa terima dong kita sebagai kelas 
tiga, apa bedanya kita dengan orang Tiong Hoa, dengan orang Belanda?” Sehingga 
mulailah muncul orang-orang pergerakan dari Indonesia, Melayu yang mulailah 
muncul koran-koran Melayu yang isinya adalah mempertanyakan sebetulnya 
awalnya seperti orang hitam di Afrika Selatan bukan mempertanyakan 
kemerdekaan, mereka cuma nanya “kenapa kita diperlakukan berbeda? Kenapa 
kita dianaktirikan di tanah sendiri” sebetulnya itu. Jadi semua pemberontakan 
merdeka itu diawali dengan “perasaan kita orang Pribumi kok diperlakukan 
sebagai anak tiri” itu yang makanya kita bisa paham kenapa temen-temen, sodara-
sodara kita yang berada di Papua kadang-kadang pengen merdeka atau di Aceh 
dulu. Karena mereka merasa sebagai orang Pribumi kok dianaktirikan. Itu adalah 



suatu cara yang paling efektif  untuk menumbuhkan suatu Nasionalisme yang 
hebat. Nah, itu karena orang Betawi juga untung pernah jadi gubernurlah, kalo 
engga jadi. Tidak merasa dianaktirikan walaupun digusur dengan orang Solo 
sekarang, tapi melalui pemilihan. Nah, itu adalah di dalam semasa sebelum 
merdeka. Tapi bagaimana sesudah kemerdekaan, sesudah kita merdeka. Ketika 
koran-koran Melayu terutama, kemudian menjadi suara untuk kemerdekaan 
Indonesia, lalu ketika kita merdeka apa yang terjadi? Nah, saya membaginya dalam 
beberapa periode yang sesuai dengan perkembangan kita sebagai bangsa. Yang 
pertama adalah misalnya pada periode Bung Karno sampai beliau keluar dari 
kekuasaan tahun ’66. Pada waktu itu jangan salah ya, Bung Karno bahkan sampai 
menerapkan deklarasi 5 Juli kembali ke oposisi karena, kalo temen-temen ingat 
mungkin ya dalam pelajaran sejarah bahwa ketika kita mau merdeka dan para 
Bapak Bangsa sebetulnya elit kita, itu bertanya tentang kalo kita jadi merdeka buat 
negara, negara yang seperti apa? Lalu para pemimpin kaum Islam “loh kita mau 
negara Islam dong.” Lalu kelompok yang non-Islam dan kelompok Nasionalis 
bilang “Engga-engga kita mau negara sekuler atau negara yang berwawasan 
kebangsaan.” Lalu kita ingat jasanya Bung Hatta, Agus Salim, dan siapa lagi itu 
ya.. yang ketika itu mau buntu lalu mereka Bung Hatta dan Agus Salim 
meyakinkan pemimpin-pemimpin kelompok Islam ini kalau kalian maksa sebagai 
negara Islam Indonesia, temen-temen non-islam terutama Indonesia Timur tidak 
mau jadi bagian dari Indonesia. Jadi kita terpecah belah. Jadi udah terima aja dulu, 
ya karena kan tadinya ada Piagam Jakarta itu “ketuhanan yang Maha Esa dan 
Syariat Islam diberlakukan sebagai kewajiban bagi yang menganut agama Islam” 
nah itu ga bisa diterima buat yang nonislam atau buat yag kebangsaan. Sehingga 
mereka, tapi Hatta kan orang yang baik dan juga Agus Salim orang yang pintar 
berdiplomasi, mereka bisa meyakinkan “ginilah, setuju aja dulu Pancasila ini, toh 
ini cuma sementara aja. Karena nanti kan kalau kita udah ga perang lagi kita bisa 
duduk bersama, kita serahkan pada rakyat untuk menentukan” dan pada waktu itu 
kelompok Islam bisa menerima karena mereka yakin sekali rakyat pasti super 
mayoritas karena mereka mayoritas, merasa mayoritas, super mayoritas pasti akan 
mendukung mereka. Oleh karena itu mereka bilang “oke, setuju.” Sehingga 
kemudian bisa lahir pidato Presiden Soekarno tentang Pancasila yang mengatakan 
bahwa “ini adalah undang-undang kilat” ya jadi ketika membuka Undang-undang 
Dasar ’45 itu jelas pidato Preiden ini adalah Undang-undang Sementara. Karena itu 
pasal-pasal peralihannya itu cukup panjang yaitu memang Undang-undang Dasar 
yang dirancang untuk sementara aja supaya kemudian diganti. Dan ini semua 
perdebatan ini sampai ke masyarakat melalui media. Tentu waktu itu terbatas, 
jangan salah loh elit Indonesia pada waktu itu kecil sekali kalau kita bicara tentang 
misalnya majalah Pujangga Baru yang dianggap sangat berperan dalam 
perkembangan budaya Indonesia itu oplahnya mungkin cuma 180 dan itu diantar 
pake sepeda penerbitnya ya. Dianterin satu-satu untuk menunjukan betapa kecilnya 
elit Indonesia ketika waktu itu yang berpikir sekedar cari makan dan hidup. Lalu 
kita lihat di situlah mulai ada kebijakan tentang apa peran dari media dalam 
masalah kebangsaan. Jadi waktu kita merdeka pertanyaan pertama adalah negara 
Indonesia ini ideologinya ini ideologi apa? Karena waktu itu Pancasila baru 
diterima sebagai ideologi sementara karena Masyumi misalnya mau Indonesia 
yang berdasarkan negara Islam, PNI mau sekular, dan seterusnya. Dan kita lihat 
bahwa itu ga bisa diselesaikan di dalam konstituante. Ketika kita mengadakan 
pemilihan umum tahun ’55 stuck itu, berkali-kali berdebatan itu ga selesai-selesai. 
Sehingga akhirnya kemudian praktis akhirnya tentara mengambil alih membujuk 



Presiden karena ketika itu bagian dari kelompok Islam yang radikal merasa “ga 
mungkinlah ini mendapatkannya secara demokratis” yaudah, Karto Suryo berontak 
dengan Negara Islam Indonesia dengan Darul Islamnya. Dan jangan lupa pada saat 
itu semua pemberontakan yang terjadi saat itu baik itu Karto Suryo maupun RMS, 
semua itu tidak ada yang mempertanyakan bahwa negaranya itu Indonesia. 
Bedanya di mana? Kalo sebetulnya Negara Islam Indonesia itu kan dia cuman mau 
ideologinya harus Negara Islam Indonesia, walaupun wilayahnya tetep Indonesia. 
Kalau kita lihat PRRI Permesta, mereka kan masalahnya masalah otonomi daerah 
mereka tetep mau Republik Indonesia tetapi tiap-tiap daerah itu otonom, tidak 
terlalu dikuasain Jawa apalagi Jakarta. Kalau kita lihat RMS sekarang tuh ada 
penyusutan sejarah seolah-olah RMS itu mau mendirikan negaranya sendiri 
padahal sebetulnya kan tidak, RMS itu dia bilang loh kan dalam kesepakatan 
Konferensi Meja Bundar. Yang namanya Republik Indonesia kan Republik 
Indonesia Serikat, federal, dimana Republik Maluku Selatan adalah salah satu dari 
anggota federasi. Tapi federalserikat jadi anggota dari Republik Indonesia Serikat. 
Lalu secara sepihak sebagian dipimpin terutama oleh Bung Karno dan kawan-
kawan. Republik Indonesia Serikat ini diubah menjadi Republik Indonesia yang 
Undang-undangnya pun sederhana cuma diubah kata Republik Indonesia 
Serikatnya yang Serikat itu diubah menjadi NKRI itu aja. Dari RIS menjadi, dari 
konstitusi 1950 menjadi konstitusi sementara. Nah, yang kemudian tahun ’56 
kembali menjadi ’45. Kalau waktu itu semua media termasuk Kompas, ketika 
didirikan itu izinnya diberikan kepada partai politik. Karena waktu itu Bung Karno 
menganggap ga usah perang dalam ideologi ini, tiap partai boleh bikin koran, 
pengaruhi rakyat untuk mendukung ideologinya. Sehingga kita waktu itu ada koran 
Duta itu Partai NU, koran Merdeka itu izinnya ke PNI, jadi semua orang itu, koran 
Indonesia Raya itu PSI. Jadi partai yang dikasih surat izin lalu silahkan terbitkan 
untuk mencari pengikut. Ketika Bung Karno, tetapi saya harus katakan apapun 
kritik kita pada Bung Karno ketika dia meninggalkan kekuasaan, sebetulnya Bung 
Karno itu menciptakan Indonesia dengan pemerintahan oleh orang Indonesia yang 
belum ada ketika Bung Karno belum berkuasa. Jadi waktu Bung Karno 
meninggalkan kekuasaan secara ideologi praktis sudah selesai lah. Bahwa kita 
negara Pancasila, bahwa ga ada lagi perdebatan soal itu. Tapi yang dia belum 
berhasil itu menyatakan ekonomi Indonesia itu ekonomi apa? Itu yang kemudian di 
zaman era Orde Baru sebetulnya perdebatannya itu. Ekonomi Indonesia itu seperti 
apa? Karena itu kita lihat kalau di zaman Bung Karno perangnya itu, perang 
medianya itu adalah perang ideologis, koran-koran menyuarakan partainya tentang 
Indonesia. Kalau kita lihat di era Orde Baru media korannya itu perang tentang 
ekonomi Indonesia itu seperti apa? Termasuk korbannya pertama itu Sarbini ya 
dengan koran harian Kami Wijoyonomik, Habibienomik, dan sebagainya. Jadi 
ketika itu, karena apa korannya pun bukan lagi diberikan pada partai tapi sebagai 
industri. Pertama kali koran beralih dari terompet partai menjadi industri, itu pada 
zaman era Orde Baru. Karena itu kepentingannya ekonomi, karena itu 
pertarungannya ekonomi. Setelah Soeharto runtuh, terlepas negara kritik kita pada 
Soeharto yang membredel Tempo dua kali tetap saya akan mengakui ketika 
Soeharto akan meninggalkan gelanggang kekuasaan, dia itu meninggalkan 
ekonomi Indonesia yang relatif terbuka dan kita semua kira-kira sudah sepakat 
inilah ekonomi Indonesia. Nah, tetapi yang belum dia selesaikan adalah civil 
society Indonesia yang seperti apa? Itu tugasnya era Reformasi ini kaki ketiga dari 
Pilar Kebangsaan. Nah sekarang, menurut saya pertarungannya adalah antara civil 
society Indonesia. Apakah orang-orang PKS ingin civil society Indonesia yang 



berdasarkan nilai-nilai Islam. Tentu PNI atau PDIP sekarang nilai kebangsaan, 
Golkar kalau dia konsisten dengan visi misinya adalah kekaryaan nasional dan 
seterusnya. Sehingga menurut saya ini yang akan jadi. Karena itu peran sosial 
media penting di sini. Karena sekarang civil society bisa langsung tanpa memiliki 
koran ikut berperan serta. Kalau misalnya si Beni Handoko, boleh ga sih orang 
berdebat di Twitter dengan keras. Atau ibu Prita, boleh ga sih orang complaint 
tentang servis di rumah sakit? Rumah sakitnya marah dipenjara dia. Masyarakat 
marah, engga dong, boleh dong. Sehingga akhirnya dilepas. Nah ini menurut saya 
pertempuran ini bermuara di Undang-undang. Jadi orang-orang yang anti 
pornografi berupaya masuk bikin Undang-undang Anti Pornografi. Merasa 
terancam oleh itu, melawan tapi ujungnya adalah komprominya adalah Undang-
undangnya seperti itu. Di sini peran media adalah mensosialisasikan nah tapi ujung 
akhirnya ini adalah pada dasarnya kebangsaan kita adalah apakah kebangsaan kita 
itu yang ditentukan dari atas? Pemerintah menentukan kita “NKRI Harga Mati” 
inilah nilai kebangsaan kita atau kebangsaan itu kembali kita pada nilai-nilai 
Sumpah Pemuda bahwa kebangsaan kita itu adalah semua orang yang dari Selebes, 
dari Ambon, dari mana-mana duduk bersama dan mengatakan “kayaknya kalau 
kita bersatu, kita semua untung. Karena itu mari kita bersatu” dalam hal itu 
menghadapi penjajah Belanda. Tapi sekarang kita bersatu menghadapi apa? 
Apakah kita bersama-sama akan lebih menguntungkan untuk memerangi 
kemiskinan, membuat kita semakin sejahtera, pendidikan lebih baik atau sendiri-
sendiri? Dan kita lihat tidak semua anak bangsa berpikiran seperti kita yang merasa 
betul kita setuju. Ada temen-temen sodara kita di Papua berpikiran “ah, Papua 
sendirian malah lebih maju, malah lebih adil.” Di Aceh dulu ada, tapi setelah 
negosiasi “ah, lebih baik kita bersama.” Nah peran media  itu sekarang menurut 
saya adalah komunikasi antara semua anak bangsa ini dan inilah gelanggang untuk 
perdebatan. Apakah kita secara bersama-sama memang akan lebih baik ketimbang 
kita tercerai berai. Menurut saya itu sesensi dari yang harus dilakukan media 
sekarang ini. Jadi kami ingin membedakan ini dengan apa itu yang saya bilang apa 
yang dilakukan oleh Bung Karno dulu adalah sebetulnya seperti Majapahit, Jawa 
menguasai atau Pak Harto lah menurut saya, Jawa menguasai luar Jawa menjadi 
satu wilayah yang bernama Indonesia. Dulu namanya Majapahit, kira-kira luasnya 
hampir sama. Ada perlawanan sebelumnya ini reaksi terhadap Sriwijaya. Sriwijaya 
itu luar Jawa menaklukan Jawa menjadi sangat besar. Nah menurut saya dua-
duanya ga menarik bagi orang yang dijajah. Kalau orang jawa yang menjajah non-
jawanya ga enak. Kalau non-jawanya yang menjajah, orang jawanya yang ga enak. 
Nah menurut saya kita harus kembali pada Sumpah Pemuda kita. Bahwa kita 
bersama-sama bukan karena yang satu menjajah yang lain, tapi karena kita duduk 
bersama-sama kita menghadapi musuh bersama dan kita bisa mendapatkan 
manfaat dari kebersamaan itu. Saya tutup dengan contoh saya dulu pernah 
dipanggil sama Panglima TNI waktu konflik Aceh. Kebetulan Panglima TNI-nya 
kenal saya pribadi kita ga ragukan Nasionalisme masing-masing. Ketika dia 
mendapat laporan dari anak buahnya Tempo dan Bambang Hari itu pengkhianat 
karena tidak membela TNI dalam melawan GAM, saya dipanggil dia bilang “kita 
panggil aja dia, suruh mempertahankan pendapatnya” saya dateng dikelilingin para 
Jendral, beberapa Jendral ngomong “Amerika aja, yang perang Irak. Media 
membela negaranya” udah, saya dimaki-maki habis setelah itu oke, saya dikasih 
kesempatan menjawab. Saya bilang gini “para Jendral yang kami hormati, saya 
ingin bertanya. Apakah orang Aceh itu bukan orang Indonesia? Sehingga dalam 
pertempuran TNI dan GAM saya harus berpihak pada TNI karena TNI melawan 



bukan melawan orang asing. Saya merasa orang-orang Aceh adalah orang 
Indonesia karena itu ga ada peroalan patriotisme di sini. Kecuali tapi kalau para 
Jendral-jendral ini menganggap Aceh itu adalah orang asing, apakah salah mereka 
menyatakan diri merdeka? Bukan bagian dari Indonesia” terima kasih. 
Bu Sri : Terima kasih nama saya Sri Nur Hidayah dari Dompet Dhuafa, ingin 
menanggapi mas Budi. Bagaimana komitmen kebangsaan dibangun di generasi 
muda? Sebenernya terus terang mas Budi saya sangat mengapresiasi Kompas 
karena sebenarnya ada beberapa yang Kompas lakukan itu betul-betul memantik 
anak-anak muda kita untuk berkomitmen terhadap bangsa ini. Yang pertama 
Kompas Muda, Kompas Muda itu hanyalah ..... tapi gara-gara Kompas Muda itu 
kita akhirnya langganan beberapa eksemplar karena anak muda bilang ini buat 
komisi kita. Menurut saya Kompas Muda mewadahi ini dengan sangat baik. Lalu 
yang kedua juga Kompas Siang mahasiswa kita itu hampir ..... sama Kompas 
Siang. Saya sendiri ini terus terang mengenal Kompas Siang dua tahun lalu dari 
anak-anak. Jadi anak-anak itu bilang bahwa kita ..... terbaik di situ. Setidaknya ada 
sepuluh orang yang membaca gagasan dari kita. Dan berikutnya yang saya cukup 
tertarik adalah ketika NGI Nasional Geographic Indonesia bikin lomba fotografi 
saya agak terkejut ketika anak-anak bilang “wah mau masuknya susah banget. 
Yang daftar banyak sekali.” Waktu itu tentang pendidikan orang-orang tua mereka 
yang ...... bekerja sebagai ...... . Bagi saya itu semua adalah pintu-pintu masuk 
membangun kembali komitmen kebangsaan. Termasuk juga waktu Tempo edisi 
khususnya. Jadi edisi khusus Tempo ketika melihat temen-temen bupati yang 
berhasil membangun daerahnya itu diminati anak-anak, anak-anak mennjadikan 
tooh-tokoh itu sebagai salah satu sumber untuk menceritakan membangun kembali 
Indonesia itu yang pertama. Menurut saya, anak-anak zaman digital ini masih bisa 
kita bangun dengan cara-cara yang tentu saja kreatif. Yang kedua justru yang kita 
khawatirkan saat ini adalah mereka yang menjadi orang tua. Hari ini sudah banyak 
surat kabar di Indonesia, tapi hari ini juga tidak ada yang membekali orang tua itu 
adalah ...... bukan anaknya. Teman-teman ...... mungkin memutuskan tidak lagi 
memiliki surat izin di rumah, atau kalaupun ada televisi mereka hanya buka 
channel Nasional Geographic, Animal Kingdom dan seterusnya buat anak-anak. 
Ini sebenarnya menyedihkan juga ya tetapi saya kira memang perlu terobosan 
media massa untuk memandu mereka yang memangakan jadi orang tua, memandu 
rumah tangga-rumah tangga di Indonesia. Satu hal yang cukup menarik adalah 
ketika mengajak anak-anak menonton Ekpedisi Cincin Api. Susah banget, Cincin 
Api ini kan rame, sulit juga orang tua mau cerita-cerita “yah udah deh cape nih” 
ceritanya. Seperti juga ketika Youtube beberapa anak kita yang pernah melihat 
pidato Bung Tomo hampir ga ada, sedikit sekali. Tetapi begitu di tanya tau ga 
senam “ya iyalah” semuanya tau. Sampai “ya iyalah” itu menggantikan pidato 
Bung Tomo. Begitu saja terima kasih. 
Fadhilah : baik terima kasih moderator, Fadhilah Daniel dari Perkumpulan .... dan 
Demokrasi saya ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama ...... buat saya 
dalam konsep demokrasi, dalam negara demokrasi hukum pers atau media suatu 
institusi yang terpercaya. Artinya jika sebuah negara telah menyatakan diri sebagai 
negara hukum dan demokratis maka ada pers yang bebas dan bertanggung jawab 
akan keadilan. Artinya .... di sini saya tadi menangkap apa yang disampaikan Pak 
..... bahwa hasil survei Kompas terhadap kepercayaan publik dalam beberapa 
diskusi demokrasi itu, ini dari media. Artinya jika kita bandingkan dengan institusi 
demokrasi seperti partai politik dan sebagainya. Jika melihat fenomena atau 
menyongsong Pemilu 2014, media punya peran penting di sini, memang kita 



mengembalikan komitmen kita sebagai anak bangsa. Kenaa saya katakan 
demikian? Karena jika kita melihat sekarang bagaimana Apatisme pada generasi 
muda terhadap proses pemilu dan setiap lingkup kehidupan politik kita, ini sudah 
masuk pada tahap yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa diskusi di beberapa 
kampus, sempat bercerita dengan beberapa teman-teman mahasiswa mereka 
menyampaikan bahwa ........ karena bagaimanapun rancangan sistem pemilu yang 
akan dilaksanakan, tidak memberikan efek apa-apa pada perbaikan. Karena ini kan 
nada yang sangat mengkhawatirkan sekali. Oleh sebab itu, saya berharap partner 
media yang mempengaruhi kepercayaan publik. Ketika kita dengan institusi 
demokrasi. Dengan artian bisa memberikan atau menyampaikan optimisme bahwa 
pemilu 2014 itu masih ada harapan. Dengan prinsip bahwa kita mengantisipasi 
dalam bentuk ikut memilih dan juga mengawal dalam proses itu secara adil. Nah 
saya harapkan seperti itu bahwa media bisa menyampaikan apa sih pentingnya 
pemilu? Apa sebenarnya filosofi pemilu itu dilaksanakan pada 2014? kemudian 
apa yang bisa diharapkan dan  apa peruntungan yang bisa diberikan jika kita 
berpartisipasi dalam pemilu. Saya katakan media bisa mengambil peran ini dan 
kemudian dari Kompas dan lagi Tempo. Dalam menyongsong pemilu 2014 ini 
media mengambil peranan penting untuk mendapatkan komitmen kebangsaan 
negara kita. Terima kasih assalamualaikum. 
Fita : assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fita, ada 
beberapa pertanyaan dari saya yang ingin saya sampaikan. Kembali lagi pada tema 
saya mohon kepada narasumber di sini bisa menjawab tema kita. Pada dasarnya 
hari ini ...... dimana menjadi strike dan visi media dalam menanamkan nilai 
demokrasi warga, itu satu. Yang kedua ketika mendengar pembahasan dari Pak 
Budi, saya sedikit risau pertimbangan industri media cetak di Indonesia, jadi 
bagaimana kesiapan industri media cetak dalam sepuluh tahun ke depan? Apakah 
kita perlu mengkonvert media cetak dalam media digital? Jangan sampai akhirnya 
...... lalu ketiga kita sudah masuk ke ranah cyber nih jadi dari apek security dari 
aspek sosial kita berharap betul, dan ini bisa menjadi pembanding untuk pertemuan 
berbagai ....., tapi banyak hal yang perlu kita kerjakan terutama dari aspek Undang-
undang, peraturan dan juga bagaimana persiapan pemerintah dalam mengelola 
media baru. Ini bagimana ? 
E : nama saya ...... dari ...... saya tidak tau ya, apa pertanyaan saya tidak 
berbobot, tapi saya ingin menegaskan sebetulnya media ....... membangun bangsa. 
Dengan tentunya pasti adanya pemahaman situasi dan fakta. Misalnya seperti 
sekarang ini atau beberapa tahun ke belakang ini masih dalam tokoh demokrasi 
berarti dengan dalam masuk ...... pastinya masih ada perpecahan dalam 
masyarakat, sehingga perpecahan itu menjadi kontroversi ya. Nah bagaimana, apa 
memang media ini strategi membangun bangsa dengan pemahaman kondisi pada 
saat ini? Kemudian yang kedua adalah seberapa jauh pengaruh ........ media, sejauh 
mana kepemilikan modal media atau saya bilang media cetak, terkadang misalnya 
kebangsaan kita, karena tergantung pemilik modalnya atau itu sampai sejauh mana, 
Pak Budi, Pak Bambang, dari PWI agar kami lebih memahami. Jadi kesulitan kami 
itu sekarang pemerintah pada saat ini pemerintah adalah seperti kita ingin 
mencerdaskan tapi ketemu dengan yang tidak mencerdaskan misalnya. Jadi di ...... 
strategi komunikasi di publik. 
Pak Budi : oke terima kasih atas empat pertanyaan, yang saya kira tetap ..... 
menurut perjanjian de facto, spesifik juga ya pertanyaannya. Dari yang pertama itu 
saya kira banyak menyinggung tentang .... Kompas Muda, Media Indonesia juga 
ya, yang makin tercekik-cekik lah istilahnya karena ga ada yang tertarik untuk 



tahu. Ya itulah, mungkin gini ya sekaligus menjawab, tadi juga ada pertanyaan 
media yang kita memang sudah menyadari bahwa pada akhirnya media cetak itu 
sebagai sebuah....... industri yang sebentar lagi digerakan oleh pemerintah atau ...... 
society retas ...... di sini engga tau analisisnya jadi ..... dan. Yang cukup terencana 
yang mungkin kita gagal waktu di pertelevisian yang di se-Jawa Barat itu gagal 
total. Di situ kan pada teknologi kami tak menyangka lebih cepat ..... di telivisi, 
kalo sekarang kan KTT itu kan bukan PT Nasional ....... itu skala operasionalnya 
lebih terbatas dan kita kan hanya konten profider, ga boleh memanjangkan siaran, 
di hapus, hanya menyediakan konten profider dan harus menjadi partner logam. 
Makanya kan cuma di bilang di seluruh provinsi nah itu lah operasional shield tapi 
tetap proses ...... itu lalu membuat wejangan-wejangan finansial terutama ya yang 
cukup memukul, karena sekarang misalkan kalau contohnya itu kan mungkin 
iklannya banyak tapi kecil penilaiannya forumnya gede, tapi nilainya kecil. Contoh 
di televisi juga begitu sama ga sebesar di koran ya kalau penyampaiannya kalau di 
koran itu misalnya itu mendekati satu deal ya. Apalagi sekarang adalah ..... segala 
macem ya itu. Dan ..... spot itu Cuma 30 detik kalau ga salah, kecil itu bahkan di 
...... ada yang 20 juta jadi itu kesulitan kami, jadi kami memang di koran itu 
terutama yang menjadi saksi terang mulai menghitung bahwa melakukan ..... itu 
tidak semudah yang dibayangkan. Kita baru ..... setelah terakhir saya .... itu 2007 
atau 2006 jadi satu tingkat, jadi ada koresponden giro yang dijabarkan. Kalau dulu 
itu kan giro itu kan dia punya organisasi yang cukup besar, ada korespondennya, 
ada sirkulasinya, ada iklannya, sewa rumah, sewa kantor, dan akhirnya orang akan 
........ jadi memang harus di perhitungan-perhitungan ini sangat merugikan paling 
tidak itu ...... jadi masih ..... lah kira-kira begitu ya, .... ini kan semua orang tau ini 
di banyak media, staff kerjanya di, reformasikan didirikan PT-PT dimulai dikasih 
delegasi kepemilikan di ...... bukan hanya .... di level 7 ..... ini kenyataan juga 
menimbulkan pemerintah, kami wartawan. Lalu waktu soal pertanyaan Ibu yang 
pertama yang soal hubungan waktu dan makna saya ga banyak comment  karena 
memang bukan wilayah saya sayangnya. Dan pertanyaan kedua tentang ........ 2014 
itu menarik ya saya kira, menarik karena menurut saya pribadi ada sedikit ..... yang 
terjadi sekarang jadi kita .... tiap hari di televisi terutama ya semua tau Metro ke 
mana, MNC ke mana, sekarang ini demam parpol. Nanti semakin mendekati 
tanggal-tanggal pemilihan akan semakin ..... jadi ga ada ...... itu saya sinis sekali. 
Dan menurut saya memang sudah sedikit menyinggung verinya itu sejak lahir 
ketika merdeka ’45, sampai sekarang. Itu dulu pers itu perjuangan, seperti zaman 
Bung Karno, partai sebagai contoh itu politik, zaman Pak Harto itu untuk 
mendukung politik. Tapi yang mendukung itu ya pasif. Kembali ke zamannya 
Bung Karno mendukung politik partai masing-masing. Jadi jangan berharap pers 
itu kalo menurut saya itu udah ga mungkin ya, oke ada yang sedikit banyak yang 
.... seperti Tempo, Kompas dan ada beberapa lagi yang tidak punya aplikasi politik. 
Tapi siapalah kami dibandingkan dengan mereka yang punya pengaruh televisi 
yang sangat besar. Malah sekarang sudah ada kalangan yang menganilisis 
bagaimana kompetisi diantara mereka, dan ternyata MNC itu yang paling kuat. 
Sebagai seorang wartawan pribadi ya saya salut sama MNC, karena dia punya di 
semua lini, dari radio, TV, semua dia punya, hebat itu. Jadi bohong itu kalo ga ada 
hasilnya untung menunjang popularitas Wiranto-HT. Bohon kaloo itu bukan untuk 
popularitas, pasti naek. Jadi mereka itu sangat sadar, bahwa media massa ini harus 
dipakai harus dimanipulir semaksimal mungkin demi keuntungan mereka ga malu. 
Karena nanti dibuka, kesimpulannya seperti itu. Pemimpin dengan elit makin tipis, 
mereka bukan hanya mencampuri, tapi mereka menggerecok masuk dan itu di 



Kompas tetep karena ada seorang lawyer satu dua orang sebagai pemegang saham 
saja. Apapun saya ngomong Kompas itu urusan netral tetep kalau ada masalah 
dengan urusan politik ikut ke dalam pesan editorial dan pada akhirnya mereka 
seperti kita dukung mereka, selesai. Karena apa? Karena kita juga pemegang 
shamnya dari partai politik. Jadi sudah ada semacam ....... atau politisasi ideologi 
berlangsung bertahun-tahun sehingga tidak mudah dibahas. Pebisnis oriented atau 
profit oriented, membuat koran untuk dagang, menurut saya itu banyak sekali 
terutama di daerah, kelompok-kelompok kecil. Mereka punya sistem menejemen 
itu terencana, karena bisnis laen mereka bekerja sama dengan universitas setempat, 
dengan lembaga-lembaga setempat, duit ini dan itu menguntungkan. Ya, jdai saya 
ga punya jawaban untuk strategi media untuk apa yang harus dilakukan yang saya 
kira kita harus mengacu pada itu ya, karena peran berpikir dalam komitmen 
kebangsaan, itu memang susah ya. Makanya saya kembali dengan apa yang harus 
kita lakukan, selama ini kita telah merasa melakukan, ya kita lakukan ya sosial tadi 
dan sekarang ini media sosial sampai di mana praktiknya belum persadaran. Kan 
sebenernya itu merakyat antara media sosial dengan media mainstreem itu yang 
nyata sekarang dan mungkin untuk sementara wartawan itu termasuk dalam media 
sosial, terbukti dalam media sosial tidak sebagus dan ideal yang kita bayangkan 
karena ga punya keahlian dan kemampuan jurnalistik seperti wartawan, itu 
masalah pokoknya jadi saya menampilkan fitnah, tudingan, macem-macem lah 
sekarag media sosial itu sehingga akhirnya media mainsreem tetap menjadi media 
paling. Saya kira begitu untuk sementara ya. Terima kasih. 
Pak Bambang : terima kasih, wah saya cukup tergelitik ini dengan pertnyaan 
adek-adek ini mengenai ini sudah apatis mengkhawatirkan dan tidak ada efek apa-
apa. Mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Dalam konteks mungkin kita 
ini kan bangsa besar, kita bangsa pejuang, mungkin kalo kita harus pesimis saya 
kira enggalah, masih ada harapan ke depan cuma ini kan memotret keadaan terkini. 
Kalau itu dipotret sekarang saya agak setuju memang, saya agak setuju dengan 
keadaan seperti dan sekarang upayanya bagaimana kita tentu media ini dapat ikut 
berperang di dalam mengatasi hal itu saya ingin menyampaikan sedikit dulu. Jadi 
beberapa waktu lalu di daerah Kabupaten Bekasi itu ada seorang anak naik sepeda 
kemudian kesenggol akhirnya dia jatuh, setelah anak itu jatuh berita yang 
berkembang itu adalah kebetulan si anak ini dari keluarga Betawi nah yng 
nyerempet ini kebetulan dari suku lain. Nah itu setelah diberitakan media itu dia 
meninggal karena itu yang dimuncul kan waraga A ditabrak ini gitu loh. Dan 
banyak kenyataan lain yang nyatanya ini terjadi di negara kita. Saya melihat, kalau 
saya mau to the point ya sekarang kita bertanya pada diri kita apakah di negeri kita 
tercinta ini masih ada pemimpin yang bisa dijadikan contoh teladan. Ataupun 
pemimpin dalam strata apa saja, apakah masih ada yang bisa dijadikan pemimpin? 
Masih menjadi teladan gitu padahal kita semua terutama anak-anak muda atau 
anak-anak dalam keluarga kan melihat contoh itu orang tuanya lah, ayahnya itu 
ngapain gitu, dia bertindak seperti apa dan dia mencontoh, di dalam keluarga juga 
begitu dalam konteks society masyarakat mereka melihat mana bisa dijadikan 
contoh, yang sudah sarjana dalam posisi menduduki tempat yang sangat terhormat 
dan tempat itu udah sangat terhormatlah ada lagi yang memberi punishment seperti 
Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, itu pun akhirnya seperti itu. Kemudian apa 
lagi yang harus kita lakukan. Nah, itu menimbulkan tentu image atau suatu kesan 
yang mendalam tentu sudah rusak ini negara kalo begini caranya. Tapi di sisi lain 
tentu melihat fakta atau kenyataan, kita lalu bagaimana dan berbuat seperti apa. 
Tadi menyangkut peranan pers seperti yang dari Bapenas tadi itu. Kalau selama ini 



kan antara pemerintah dengan pers itu kan selalu berada di tempat yang lain 
seolah-olah. Kapan negar itu hadir pada saat pers punya kepentingan barang kali 
itu pun mesti dipertanyakan kapan negara hadir, mungkin sekarang saatnya negara 
itu juga hadir di situ, bukan berarti kita bekerja sama saling menguntungkan 
kemudian kita saling mempengaruhi menurut saya tidak juga tapi kalau kita berada 
ditempatkan pada outsider di luar, nanti kejadiannya akan tetap saja. Jadi mungkin 
saatnya kita kalau saya menggunakan istilah “sinergi”-lah mungkin sinergi itu 
yang paling tepat, kita bisa bekerja sama bermitra tapi kita tetap menjalankan visi 
kita, fungsi kita social controltetap kita jalankan. Smentara pemerintah, negara itu 
melakukan apa itu melakukan sesuai denga apa yang bisa di lakukan. Kalo 
konteksnya itu kemudian seperti ini ya akan tetap terjadi bahwa kepentingan 
permerintah seperti ini, peranan pers seperti ni, ya memang akan seperti itu. Tidak 
akan memuaskan gitu makanya kita sering Pak SBY itu mengatakan “kalau yang 
baik-baik mbok ya diberitakan, disiarkan gitu, yang baik-baik tidak pernah 
disiarkan” pemerintah juga begitu, beberapa kementerian juga sering kita 
dengarkan seperti itu “Ini sebenarnya kita sudah berbuat, tapi kok tidak pernah 
disiarkan, tidak pernah dimuat gitu ya” sekarang Bapak Ibu sekarang merasakan 
kalo konteksnya itu ya sarahsehan atau program apa, itu bagi teman pers kan bukan 
dagangan yang laku dijual, ya untuk apa disiarkan kan begitu. Mungkin ini yang 
terjadi kan faktanya seperti itu tapi baiklah nanti kita sinergikan bagaimana ini, 
sebenarnya masalahnya ada di mana ini? Supaya hal yang penting, ya contoh 
konkritnya itu adalah kalo kita ngomong atau kita punya program namanya 
Pancasila mana, ga pernah ada itu, kalau Pancasila itu tidak menarik. Padahal itu 
dasar negara loh itu. Nah ini ada di mana ini nanti letaknya karena kita sedang 
hidup sebagai satu nationyang kita semua kumpul, kita kan kumpul dalam satu 
rumah ini. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin ke depan bisa, ya Bapenas-lah 
sebagai Badan Perencanaan Pembangunan mungkin merumuskan sebenarnya ada 
di mana itu, nanti kita bisa berkomunikasi sehingga mencapai titik temu. Saya pikir 
tambahan saya itu pak. Terima kasih. 
Pak Ermiel : ya sedikit aja pak, barangkali saya tertarik dengan ....... sampaikan 
sesuatu rasanya logis. Saya melihat kalau kita membicarakan tentang soal keadilan 
dan kemanusiaan rasanya itu fudamental yang bukan episode yang umum ....... 
karena akan terus dibicarakan, saya mau bertanya, dengan kondisi kayak gini ....... 
itu hidupnya episode engga? Dalam arti besok belum tentu makan. Terus kita 
jangan melihat yang sebagian dari pakem yang ...... artinya agak brutal. Tetapi 
kalau memang begitu, yang kedua adalah tolong dihargai bahwa pembaca ...... ga 
mesti ....... membangun bangsa. Bapak-bapak di sini hari ini membangun bangsa 
dalam konteks individunya. Nah di sini media bisa ga menyediakan sumber 
dayanya? Dimana istilahnya berbagai elemen kebangsaan editorial itu mulai 
ditelaah. Sehingga terkai dengan visi bangsa. Saya inget dulu Kompas kalo ga 
salah, amanat kepada rakyat. Ga mungkin editorialnya ga ada Presiden, kalau saya 
..... amanat kebangsaan rakyat dan kebangsaan Indonesia artinya sebagai survei 
dimana hati nurani, berarti Brand-nya sendiri harus prespektif itu yang kedua. 
Yang ketiga barangkali saya ingin membantu. Kutipannya begini “tidak 
kuwajibkan umatku belajar, hingga yang cerdas mengajar” kalo bangsa ini bodoh, 
maaf, semua yang ada di ruangan ini berdosa. Jadi kalau media ga mencerdaskan 
yang berdosa ini bukan rakyat yang bodoh. Sekarang tinggal kaitannya adalah 
unsur pencerdasan ini. Nah saya kira mengacu prosesnya pendekatan. Kita sebagai 
bangsa Indonesia pak kalau Bapak lihat Indonesia dibandingkan dengan kongres-
kongres kebangsaan kita dengan bangsa lain kita katakan hal itu “we are so bad.” 



Apa lagi sekarang yang namanya ...... Islam itu sekarang udah pada ambruk, dulu 
kalo Amerika nanya Islam yang bener Mesir, Turki dll, sekarang udah pada 
ambruk semua, tinggal kita corongnya. Perlu media memperkaya hubungan kerja 
sama internasional dalam konteks program. Bagaimana riset-riset dalam wawasan 
kebangsaan itu dalam konteks regional. Jadi tidak lagi tantangannya dari Aceh 
hingga Papua. Tapi tantangannya ASEAN, jadi kita ga perlu ributin lagi Indonesia 
sebagai Indonesia, ketika ke depannya menempatkan bangsa Indonesia di luar ...... 
mudah-mudahan memberikan semangat kebangsaan. Tertuama masyarakat-
masyarakat anak-anak negeri kita yang sudah agak “inggris-inggri-san” lah sudah 
global citizen gitu ya. Jadi itu saja barangkali. Terima kasih. 
Pak Bambang : kalau saya tadi ga terlalu khawatir kalau Ibu yang dari Dompet 
Dhuafa ya. Menurut saya itu ga cuman di Indonesia kok, anak-anak diajak nonton 
Nasional Geographic, kelompok kecil anak-anak aja yang mau. Di Amerika, di 
Rusia, di mana-mana lah mereka lebih suka nonton MTV daripada Nasional 
Geographic, jadi itu ga spesifik Indonesia, saya ga terlalu khawatir soal itu ya. Dan 
problem orang tua ini juga, nah kalau ini saya agak setuju. Karena kebetulan belum 
lama ini penelitian Australia membuat pengamatan yang amat besar tentang 
Indonesia, persepsi masyarakat di Indonesia. Kalau dibagi beberapa universitas 
masuk universitas bermutu yang kebetulan saya diperbolehkan melihat hasil 
awalnya. Yang menarik adalah ternyata menurut mereka bangsa Indonesia itu 
termasuk ada dua kategori perpendapat yang sangat ekstrim sehingga itu sangat 
menonjol dari hasil penelitian mereka, dari Sabang sampai Merauke. Yaitu antara 
orang tua dan anak muda. Di mana orang tua itu cenderung sangat pesimis dan 
mengomel dan anak muda itu sangat optimis tentang masa depan Indonesia. Dan 
mereka keindonesiaannya sangat gentar. Jadi buat saya agak, mula-mula saya 
terkejut tapi setelah saya ngomong-ngomong dengan banyak, saya merasa betul 
juga kalo ngomong di kalangan orang tua semuanya maki-maki Indonesia dan 
pesimis dengan masa depan Indonesia. Tapi kalau saya lagi bikin diskusi dengan 
mahasiswa dengan anak-anak muda memang umumnya mereka sangat optimis dan 
keindonesiaanannya itu kental walaupun mungkin beda. Dan terutama setelah saya 
mengikuti acara-acara menjadi Indonesia yang memilih anak-anak muda Indonesia 
dari Sabang sampai Merauke, dikumpulkan di camp dan beberapa ribu anak muda 
yang terlibat itu kayaknya peneitian Australia ini bener, coba Bapak Ibu camkan 
deh, pergi ke kerumunan orang tua di Indonesia, bicara tentang masa depan 
Indonesia pasti isinya kemungkinan besar maki-maki, pesimis, ngomel. Tapi coba 
ketemu anak-anak muda Indonesia dengerin mereka berbicara tentang Indonesia. 
Saya rasa penelitian Asutralia ini agak, cukup memang akurat. Lalu tentang pers 
dan demokrasi saya kira memang yang namanya pers itu penting bagi demokrasi 
tapi kita tahu yang namanya pers itu kan ada dua unsur utama yaitu unsur berita 
dan unsur hiburan dan dimanapun di dunia yang oplahnya yang paling tinggi itu 
hiburan, yang berita apalagi berita serius itu oplahnya ga tinggi tetapi di baca oleh 
orang-orang yang berpengaruh secara politik dan ekonomi dan sosial atau kalangan 
elit lah. Sebetulnya kalau media serius yang berita itu lebih konsumsi elit, kalo 
temen-temen dateng ke media aja yang online, media online itu enaknya kita bisa 
tau saat detik ini siapa yang mengirim berita. Itu terus terang yang selalu tinggi itu 
kan berita Farhat lawan siapa gitu.. ya pokoknya tinggi sekali dibandingin dengan 
hasil diskusi kebangsaan di Bapenas, itu sedikit sekalli yang akses, iya kan. Tapi 
beda juga orangnya yang akses itu ya memang mungkin menteri, anggota DPR, 
sedangkan yang mengakses berita Farhat itu ya anak-anak muda yang memang ga 
peduli. Tapi apakah itu berarti bahwa kita harus Follow the craud ga juga, saya 



pikir ini ga cuman di Indonesia juga. Mau liat New York Time,mau liat di mana 
ya, yang namanya koran kuning itu oplahnya jauh dibanding koran serius. Berita-
berita entertaiment itu pasti ratingnya lebih tinggi. Ini yang jadi pengecualian itu 
memang di negara-negara yang memang sudah sangat menurut saya perdabannya 
jauh lebih tinggi dibanding kita. Misalnya saya kagum di negara-negara 
Skandanavia, itu program TV dan radio publiknya selalu menduduki peringkat 
teratas. Sehingga di Norwegia itu tidak ada swasta yang berani buka free to ..... 
TV. Karena pasti rugi, karena semua orang nonton  TV publiknya Norwegia, 
mereka merasa bahwa kalau nonton hiburan di akhirnya di cable padahal jadi 
kosong itu, karena lini yang disediakan untuk swasta. Sebaliknya dengan kita, di 
kita ga ada yang nonton TVRI, dan RRI. Hampir ga ada, sedikit lah ya. Karena 
apa? Ya saya kira banyak faktorlah itu bisa jadi. Tetapi yang menarik buat saya 
adalah belum lama ini ada satu penelitian besar-besaran yang  dilakukan di Eropa, 
terhadap seluruh TV-TV di Eropa, karena ada kekhawatiran bahwa TV ini menjadi 
produk sampah, karena setelah dibuka ....... maka masyarakat jadi pembodohan. 
Ternyata setelah, kan kira-kira hampir 20 tahunan lebih ya terjadi apalagi di negara 
bagian Eropa Timur, yang tadinya tidak punya TV swasta menjadi punya swasta. 
Saya bacanya Milan ini kesimpulannya ini saya jadi optimis, kenapa? Karena 
ternyata hampir semua TV-TV dan radio yang sukses secara komersil, programnya 
itu paling mirip dengan programnya BBC, program ini, Nasional Geographic terus 
menerus menjadi populer, karena ternyata masyarakat itu cuman awalnya aja 
seneng abis itu bebas dia seneng nonton sinetron yang kacau balau, yang slekstik, 
ternyata itu proses aja. Setelah berapa lama itu orang jenuh oleh itu lalu dia mulai 
ke yang lain, seperti pornografilah, pornografi itu kan ketika dideregulasikan, 
Denmark itu lah negara yang pertama menderegulasi pornografi, membuat dia jadi 
legal itu dalam dua tahun kemudian hampir semua industri sex di Denmark itu 
nyaris bangkrut. Karena orang udah ga tertarik lagi, sehingga akhirnya dia hanya 
tertolong karena program-program itu dieksport ke negara yang masih 
mengkriminalkan pornografi. Dan juga turis-turis dari negara yang ingin melihat 
pornografi karena di negaranya itu melawan hukum. Apa pentingnya bagi 
demokrasi Indonesia Paul Walker itu? Tapi itu menurut saya ya itu memang begitu 
itu ya, nanti kalau ada krisis baru MetroTV, TVOne, koran dibaca kalau ada krisis. 
Saya yakin di Thailand sekarang pasti itu media-media yang serius lagi dibaca 
orang, karena negaranya lagi kacau. Justru keadaan makin baik, orang makin ga 
terlalu peduli dengan berita itu. Lebih suka yang entertaiment atau sesuatu yang 
enhansing seperti Nasional Geographic itu kan kita kayak kuliah, kayak belajar, 
jadi menurut saya don’t give up-lah tapi karena kita termasuk yang tua-tua ya 
wajarlah pesimis. Kemudian ya masih ada harapan. Ya jadi menurut saya, ini 
perkiraansaya, mudah-mudahan saya bener. Pada media di tahun 2014 ini akan 
berbeda dengan tema pemilu sebelumnya dalam meliput pemilu. Saya kira kali ini 
kebanyakan media yang serius, kalau dulu kan kita akan bilang “jangan pilih si A!” 
gitu karena dia begitu. Kalau sekarang saya kira media-media akan kira-kira 
bersepakat kalau kalian mau milih anggota legislatif ini list yang oke lah kalau 
dipilih, kita udah periksa. Artinya kalau yang di luar list itu, tau sendirilah. Tapi ini 
menurut saya orang udah cape dengan yang negatif-negatif, mulai ingin lihat yang 
positif-positif. Sehingga kita liat kan program-program kayak seperti Andi F. Noya 
inspairing stories itu sekarang mulai rating-nya tinggi dan saya kira motivator-
motivator menjadi laku sekarang ini. Ceritanya kan itu-itu aja sebetulnya. Lihat 
Mario Teguh kan jadi heboh. Dan ini bagian dari proses ya.  Kalau kita lihat 
sejarah Amerika ini kan mungkin tahun 1910 gitu, kalau kita lihat Jepang tahun 



berapa semuanya, ini bukan unik Indonesia-lah. Kita lihat aja, kalau saya selalu 
mengatakan sekarang pada orang “kalau orang-orang yang ingin sukses bisnis atau 
di politik banyak-banyaklah mempelajari Brazil” karena kira-kira apa yang terjadi 
di Brazil sepuluh tahun yang lalu itu yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau sekarang 
populer Jokowi, sepuluh tahun yang lalu itu Lula. Mirip tuh, dengan bisnis-
bisnisnya semua kira-kira sepuluh tahun di depan kita lah. Ribut-tibutnya 
Mahkamah Konstitusi dan sebagainya itu mirip banget. Jadi itu buakan sesuatu 
yang unik juga di Indonesia. Lalu bagaimana media ya Bu Fita ya. Bu Fita kalo 
menurut saya si di Indonesia itu di industri media itu beruntung. Karena menurut 
saya apa yang terjadi pada media cetak tidak sedratis di Eropa dan Amerika 
sehingga masih ada waktu gitu ya. Jadi betul mungkin ya saya pikir, banyak 
media-media besar mengalami penurunan oplah cetaknya. Tapi di Indonesia itu 
menurut saya total oplah cetak masih tumbuh. Tadi misalnya cerita, mungkin 
Kompas mengalami dalam tujuh tahun sekitar seratus ribu mungkin turun tapi 
jangan dulu, sekitar tujuh tahun itu Jawa Post mungkin seratus lima puluh ribu 
koran baru. Kalo katakanlah masing-masing oplahnya lima ribu itu ada tujuh ratus 
lima puluh ribu tambahan oplah. Dalam tiga ribu aja lah kita diskon, itu tambahan 
empat ratus lima puluh ribu hanya dari Jawa Post. Karena banyak dari daerah-
daerah provinsi dan kabupaten yang dulu ga ada koran, itu sekarang ada koran. 
Sekarang di Merauke ada koran, dulu itu kan ga ada. Di Nabire di mana, yang dulu 
ga ada koran sekarang ada koran, ada majalah, dan banyak. Dan itu sebenernya 
kalo kita lihat konsumsi kertas koran aja kelihatan pertumbuhan di Indonesia itu 
masih cukup pesat. Nah memang yang tadinya kita-kita yang terproteksi di Orde 
Baru karena Orde Baru kan pilihannya itu aja ga ada view baru keluar. Jadi 
masyarakat ga ada pilihan kan? Hanya beli itu aja. Ketika dibongkar setiap orang 
bisa bikin koran, bisa bikin macem-macem. Sehingga tiba-tiba pemainnya banyak. 
Oleh karena itu kalau saya lihat si total oplahnya naik cukup drastis. Tapi bagi kita-
kita yang mainnya di zaman Orde Baru misalnya Tempo, ketika kita dibredel dulu 
oplahnya mungkin hampir tiga kali lipat dari oplahnya sekarang gitu. Tapikan 
sekarang ada ......., ada majalah macem-macem gitu tapi total oplah majalah 
menurut saya mungkin lebih tinggi daripada ketika zaman dulu. Nah tapi 
untungnya, tapi saya lihat juga pasti ina akan melambat dan akan turun juga. Nah, 
masalahnya tinggal pada saat yang sama yang online itu naik. Naiknya tuh luar 
biasa online itu, baik keterbacaannya maupun iklannya. Nah sekarang itu saya kira 
menurut ....... pendapatan online itu hanya 5%-10% dari cetak. Tapi 
pertumbuhannya itu double dikit. Mungkin 70% bahkan kadang-kadang di atas 
100% per tahun. Harapan kita di Indonesia ini mimpi orang-orang kayak CEO 
media cetak. Pada saat dia mulai diklaim lewatin gitu, sehingga dan buat orang 
kayak saya si sebenernya saya lebih suka engga usah nyetak. Kita ga perlu nebang 
pohon, dan kertas itu cost production yang paling tinggi dari media cetak. Kalo 
kita ga harus pake media cetak engga usah distribusi dan kedua cost yang tinggi itu 
dari distribusi. Kalo kita kehilangan ongkos kertas dan ongkos distribusi tapi kita 
bisa menyampaikan informasi yang kita inginkan itu buat saya satu keuntungan 
besar, suatu berkah, bayangin Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu 
logistik nyebarin koran kayak apa pusingnya. Sekarang satu detik semua orang dari 
Sabang bahkan di Amerika juga bisa baca dalam tempo satu dua detik. Ini kan satu 
berkah yang luar biasa begitu. Tinggal konektisasinya itu, nah itu kuncinya 
bagaiamana ....... dari keterbacaan ini. Nah kalau kita lihat dari Amerika pun sudah 
menyenangkan sejak 2010 koran-koran di Amerika itu pembacanya naek, kenapa 
pembacanya naek karena sejak 2010 lembaga audit di sana tidak menghitung 



membedakan antara cetak dan online. Tapi dia menghitung jumlah dari rider cetak 
maupun rider dari media online. Dan sejak 2010 itu naik terus dia, dan bagi kami 
media kita engga penting kok. Apakah informasi kita itu di-print di elektronik atau 
di mana. Yang penting itu informasinya sampai dan dinikmati oleh pembaca kita. 
Jadi ini buat wartawan kita berkah, kenapa ga dari dulu-dulu gitu. Alo ga kan kita 
ga perlu nebang pohon, bikin kertas, nyampah dan lain sebagainya. Nah apakah 
media memiliki strategi membangun bangsa? Kalo menurut saya si, kalo menurut 
saya itu kayak gini, media itu memperkuat unsur civil society atau masyarakat dari 
bangsa. Karena sebuah bangsa itu kan ada pemerintahnya, ada rakyatnya, ada 
wilayahnya. Kebangsaan itu kan sudah menyangkut rakyat dan pemerintah. Kalo 
pemerintah itu punya bin, kalo perlu nyadap-nyadap ke orang lain untuk 
mendapatkan informasi, rakyat ini dapet informasi dari siapa? Nah menurut saya 
pers itu tugasnya adalah menjadi bin-nya masyarakat. Sehingga kalau pemerintah 
mau ngumpet-ngumpetin apa yang merugikan masyarakat dibongkar lah. Kita 
master kita tuh rakyat memastikan antara lain fungsinya memastikan pemerintah 
tidak mengkhianati rakyat. Karena itu kalau pemerintah kadang-kadang hanya 
pemerintah yang mengkhianati rakyat yang benci sama pers. Kalau pemerintah 
yang cinta pers, dia seneng sama pers, ...... dikritik tiap hari dia justru menganggap 
pers yang tidak mengkritik dimarahain ama dia. Karena dia bilang “pers yang baik 
itu yang mengkritik saya sehingga saya bisa melayai masyarakat dengan lebih 
baik.” Kepemilikan media ini ada studi yang menarik dan didownload tentang 
kepemilikan media Indonesia kepada independensi yang dilakukan oleh orang-
orang pinter Indonesia dengan biaya cukup mahal. Tapi mearik buat saya, 
kesimpulannya apakah kepemilikan mempengaruhi independensi media itu? Ya, 
tapi apakah di Indonesia saat ini kepemilikan media itu membuat masyarakat tidak 
mendapatkan media yang independen. Tidak, karena apa? Karena kita dapat 
berkah para pemilik media itu bersaing terus satu sama lain. Di Golkar aja Surya 
Paloh berantem sama Bakrie, sehingga setiap kali ada berita yang tentang Bakrie 
yang terus menerus disiarkan oleh ..... dan ......  
Pak Bambang : Hampir tidak ada, tapi saya tetep khawatir. Karena menurut saya 
Undang-undang Penyiaran itu tidak melarang Hari Tanu punya tiga TV, dia hanya 
boleh satu, tapi ada ga orang Kominfo di sini? Tapi orang Kominfo ini kok diem 
aja gitu loh. Ga boleh. Chairul Tanjung, saya bilang sama dia “kamu ga boleh 
punya TV dua, kamu punya Trans 7, 55% Undang-undang bilang maksimum 49% 
, 6% kasihin dong ke karyawannya” karyawan Trans TV, iya kan? Supaya mereka 
lebih sejahtera. Tapi masalah kepemilikan media ini masalah nyali regulator aja, 
pemerintah terutama Kominfo lah sorry to say ya kalo saya jadi Menkominfo saya 
bilang ga bisa, lah pasti frekuensi itu punya publik kok, bukan punya mbahmu. 
Radio juga frekuensi disewa-sewain, yang pemilik pertama udah mati, anaknya 
merasa sebagai mewarisi, memangnya ini punya mbahmu? Frekuensi ini, tapi 
dibiarin aja. Ya kalo menurut saya ini kesalahan pembiaran dari pemerintah yang 
punya kewenangan untuk menindak itu semua. Sebenernya itu ya, ya 
pemerintahlah yang ngomong nanti, dan saya si berdoa sampai pemerintah punya 
nyali untuk menegakkan perundang-undangan penyiaran ini yang mudah-mudahan 
para konglomerat pemilik media masih bersaing dan bertempur, sehingga kita  
masih dapat media yang relatif bebas gitu. Kalo engga nanti kita akan 
menghasilkan ....... di Italia yang ancur-ancuran sekarang, kita lihat Taksin di 
Thailand yang sekarang juga lagi ancur-ancuran. Nah, ga cuma di media, saya 
meneliti itu, 44 Presiden Amerika yang dipilih dari berbagai profesi, dua itu 
konglomerat dan ternyata yang paling ancur-ancuran ekonomi Amerika itu justru 



ketika konglomeratnya menjadi presiden. Jadi ya kita belajar aja dari pengalaman 
Amerika, kecuali ya kita merasa orang Indonesia ya lainlah sama orang Amerika. 
Mungkin kalo presidennya konglomerat malah Indonesia tambah kaya raya. Kalo 
menurut saya kalo presiden kota konglomerat malah tambah melarat. 
B : dua itu siapa? 
Pak Bambang : Bush, dan Herbet Kuffer, 
Pak Bambang : izinkan kami menyimpulkan beberapa point tentang diskusi 
singkat kita. Kurang lebih ada empat point. Yang pertama media massa cetak 
sekarang pada era ...... sunsetpada saat dia mengalami ...... industri tapi pada saat 
itu juga masyarakat belum memilih alternatif yang kira-kira memadai menjadi 
sumber informasi kira-kira teman pers mendekati apa yang harapankan sebagai 
penyampai kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan 
Pak Bambang terakhir bahwa media itu berkembang  adalah berperang 
memperkuat unsur civil society dari suatu bangsa. Kalo pemerintah itu punya tim, 
nah media massa itu adalah timnya masyarakat sebagai mata dan telinga untuk 
menyampaikan kebenaran itu kan media yang harusnya disampaikan oleh media 
massa. Tapi ada berita menggembirakan dari Pak Bambang terkait dengan studi, 
apakah kepemilikan mempengaruhi independensi? Iya, tapi apakah kepemilikan itu 
mempengaruhi hak masyarakat unruk mendapatkan kebenaran? Tidak, karena 
media massa punya pemilikan satu, media massa yang satu lagi dimiliki yang lain, 
tinggal diambil saja. Kebenaran akan didapat dari pertempuran para raksasa-
raksasa media itu. Nah di lain pihak media massa tetap diharuskan memainkan 
peran mencerdaskan masyarakat. Nah itu yang, apa lagi mendekati pemilu 
tolonglah media massa memberitakan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. 
Pak Bambang : saya boleh menambahkan satu lagi? Saya ada usulan terutama 
temen dari Bapenas tadi ya, gini ni, ini tuh kalau kita lihat keadaan media daerah 
terutama sekarang ya, kebanyakan tuh yang hidup secara ekonomi itu hidup atas 
belas kasihan Pemda, akibatnya mereka kurang kritis bahkan boleh dikatakan tidak 
kritis terhadap Pemda. Nah menurut saya, ini berbahaya karena akhirnya siapa 
yang mengawasi Pemda, binnya, seolah-olah binnya kita dibeli oleh Australi gitu, 
binnya kita digaji oleh Australia gitu, kan pemerintahnya ga dapet informasi yang 
bener gitu. Nah ini rakyat kita ini di daerah ini tidak mendapatkan informasi karena 
banyak sekali media lokal itu hidupnya dari Pemda. Nah menurut saya sebetulnya 
media lokal hidup dari pemerintah daerah itu tidak harus membuat dia tidak 
independen kalo itu menjadi suatu ketetapan seperti undang-undang. Contohnya di 
negara-negara Skandinavia itu justru undang-undangnya adalah kalau di satu kota 
atau satu wilayah hanya ada satu media yang bisa hidup secara komersial maka 
pemerintah wajib memberikan subsidi supaya minimal ada dua media yang 
bersaing, supaya masyarakatnya itu mendapatkan informasi yang ..... nah itu 
dilakukan, media yang mendapat subsidi ini kan tidak merasa ini dapet karena 
Pemdanya ini baik sama dia, tapi justru karena dia harus memberi saingan kepada 
media yang secara komresial. Sehingga masyarakat dapat informasi yang baik dan 
sehingga kepemerintahan termasuk mengontrol penggunaan uang dan juga 
kebijakan pemerintah daerah itu. Kalo engga inilah antara lain sebabnya 309 
kepala daerah Indonesia itu kalo udah divonis di penjara itu dalam proses menuju 
ke penjara. Nah ini kan 309 kepala daerah dari wilayahh kita yang hampir 500, nah 
ini agak terlalu tinggi buat saya. 
C : Nambahi ini ya, mungkin saya pernah baca Kominfo Pak ya, aturan 
pemerintah No. 7 mengenai kemitraan strategis ini ya. Mungkin model yang 
seperti ini bisa dilakukan ya di Kementerian yang lain. Artinya itu kan tidak saling 



mempengaruhi. Kemudian Kominfo “eh kamu nurut aku!” ya ga begitu juga, kan 
di situ sudah diatur rambu-rambunya. 
D : Terima kasih Pak, kami juga mau menyampaikan beberapa permasalahan 
yang dihadapi, sebagai contoh karena ada dua faktor yaitu karena kepemerintahan 
kita itu dipengaruhi oleh multipartai, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah ini 
juga mempengaruhi yang namanya komunikasi pemerintahan media pak. Kami 
depresi juga itu di Kominfo itu berpikir, sebagai contoh pak, di mana posisinya 
sebagai komunikasi itu sebagai kita melakukan komunikasi itu untuk kepentingan 
negara. Saat ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik ada di Kementerian 
Kominfo itu kesulitan untuk mengawal mengkomunikasikan kebijakan 
kenegaraan. Karena kalau di otonomi daerah kita sudah masuk dalam proses 
penyanggahan pemerintahan itu berbasis program, kalau berbasis program maka 
aktifitas komunikasi itu melekat pada program teknis, bukan kepada program 
komunikasi. Kalau di daerah, program komunikasi itu hanya ada di bagian humas, 
humas ini melayani kepentingan kepala daerah. Kalo kami melahirkan ....... bidang 
Kominfo, bidang Kominfo itu sebagai perpanjangan antara Kominfo dalam arti 
......... ini pun kesulitan untuk menganggarkan. Karena program komunikasinya 
susah melekat di humas. Kalo kita buat contoh di NCV ini bisa diprotes oleh 
bagian ...... humas, kalo kami bicara tentang sosial bisa diprotes oleh Dinas Sosial, 
kalo kami bicara tentang pemilu bisa diprotes di KPU. Jadi ini sulit mengawal 
komunikasi pemerintahan di level daerah. Sedangkan di level besar ....... posisinya 
dulu ada wacana di tarik ke ...... kalo ditarik ke kementerian dalam negeri seperti di 
Jepang itu kementerian dalam negeri dalam komunikasi sedangkan ....... 
kementerian dalam negeri dipusatkan itu administratif dan dengan komunikasi. 
Kalo ditarik ke Kemhan nanti ...... membuat rezim otoriter, seharusnya oposisinya 
menurut kami di ...... itu kepentingannya bukan di ......... tapi inilah yang paling, 
kalau kita mendorong sektor A, sektor A kemudian memiliki kepemimpinan 
politik jadi mana yanng berbicara soal negara? Yang ini, kemudian ke depan untuk 
tadi Pak...... mengatakan apa yang perlu dijual saya rasa seluruh masyarakat itu tak 
seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Kaum pekerja kita itu sangat 
memperhatikan perjuangan mengenai HAM, perjuangan mengenai kepentingan 
orang miskin, fakir miskin dan orang terlantar. Kalau kita ambil contohnya juga 
kaum pekerja kita itu sangat memperhatikan kerusakan yang terjadi di negara ini 
dalam resource all, tetapi mengenai krisis bencana, negara kita masih terdiri dari 
negara yang kaya makmur. Sumber daya alam ini, dilempar batang ketela dia 
langsung tumbuh. Dia belum berpikir krisis seperti orang Jepang, krisis bencana 
alam. Kita belum berpikir ke sana masyarakat kita. Makanya cincin api kurang, 
tapi kalo kita mengeksplor kerusakan hutan di Kalimantan langsung itu blur. 
Perlakuan hak asasi seseorang diinjak-injak langsung direspon. Jadi masih ada 
perjuangan hati nurani kita untuk melihat ankonstitusi. Selain itu juga pelaksanaan 
pemerintahan otonomi daerah ini pak, dan ....... kalau di Inggris, ada hak untuk 
fakir miskin dan orang terlantar diberikan rumah singgah. Jadi fakir miskin, selama 
dia tidak mampu silahkan dia tinggal di sana tapi kalau sudah mampu keluar. 
Seperti tadi di Kementerian Sosial, bedah rumah, kasih-kasih rumah, ini udah 
melanggar konstitusi kita, diharapakan pers harusnya bisa melihat agenda, ternyata 
pemerintah kita ini banyak membuat agenda yang populis tidak sesuai dengan 
konstitusi ya mungkin itu lah. Terima kasih pak. 
C : ya saya rasa itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab. Itu harapan pers 
untuk ke depannya. 
Pak Bambang : dijawab susulan boleh ga pak? 



C : boleh silahkan. 
Pak Bambang : ini sebenarnya bisa dilakukan menurut oleh Kominfo. Yang 
gamang apa? Kan ada di dalam Undang-undang Penyiaran itu yang namanya 
Radio dan TV komunitas yang tidak boleh komersial. Nah sayangnya, ga tau 
kenapa dari paling engga petinggi Kominfo itu rada anti gitu sama radio dan TV 
komunitas. Kalo saya lihat di Timor Leste, dengan biaya sangat murah sekali, 
cukup dia bilang dia orang-orang silahkan biki radio dan TV komunitas. Itu kan di 
manapun akan disubsidi oleh pemerintah, ga tinggi-tinggi amat, mereka juga ga 
perlu uang banyak, mereka juga ga boleh komersial. Tapi ..... tiap jam enam pagi 
selama satu jam dan antara jam tujuh sampai jam delapan malem mereka harus me-
relay yang namanya pengumuman pemerintah. Jadi bukan propaganda pemerintah 
ya, jadi pengumuman, pegawai dibuka kantor sekian, pemerintah baru meng apa, 
pokoknya segala yang perlu diketahui oleh pemerintah. Oh itu efektif banget dan 
murah. Bayangin, radio komunitas kan cuma berapa harganya, dan frekuensinya 
udah ada. Tapi sekarang tuh kesannya, paling engga dari luar, orang .... itu. 
Kominfo tuh sangat anti kepada radio dan TV komunitas itu.  
C : Yang diberikan oleh Pak Hari Mukti memang benar, sebetulnya dari tahun 
2010 Kominfo telah membangun apa yang disebut ......... antara lain ....... bisa 
internet, internet itu menjadi dasar dan radio komunitas. Namun dalam perjalanan 
kerena menejemen pada ....... informasi itu barangkali kurang mendapat bimbingan 
dari Bapenas barangkali. Karena dia memanfaatkan apa yang disebut ........ pak. 
Nah dalam perjalanannya dalam 2012 tidak memenuhi target. Dengan target 500 
informasi barangkali kita tahu bersama bahwa itu mendapat peraturan dari ..... 
kemaren. Nah yang sekarang yang namanya media komunikasi yang di dalamnya 
ada radio komunitas, kami malah, kebetulan pak bukan dalam bidang kami tapi ya 
itu melaksanakan ...... yang di infrastruktur itu ada demikian kami di dalam 
pembinaan untuk pengoperasiannya oleh kita melalui kelembagaan apa yang 
disebut kelompok informasi masyarakat. Maka melaksanakan penyiaran apa yang 
disampaikan oleh Pak Bambang, kebetulan kami melihat sendiri di ....... berbatasan 
langsung dengan Malaysia. Nah dalam perjalanan ini 2013 kena ........ sehingga, 
tapi sudah tidak berjalan pak. Terima kasih. 
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Bu Yuli: Kita para petinggi Yayasan VIVA yang terdiri dari 11 orang  antara lain 1 

Bapa Lubis, Daniel Danidai, Bu Mutia Sari banyak ya 11 orang tapi kami melihat 2 

diperlukanya proyek-proyek atau program yang diperlukan untuk mensosiasikan 3 

jalan emansi terhadap kemudian kita penyidik dan mendapat dukungan kebetulan 4 

dari OSF (Open Sossiasi Foundation) yaitu yayasan didirikan oleh milyader Joys 5 

Soros dari situlah mulaiya waktu kita mulai itu programya bedasarkan 5 pilar 6 

utama yaitu media, pemerintah daerah terus capacity building dan itu memang 7 

yang kami galakan dulu adalah kebebasan kemudian jika pemerintah  apa namaya 8 

undang undang keterbukaan informasi dan sekarang itu yang menjadi utama tapi 9 

sub-sub itu misalnya sekarang sudah berapa tahun ini bekerja sama dengan 10 

beberapa lembaga untuk membantu te tet tk buruh migran. Dan itu berhasil sekali 11 

hasil konkretnya itu nyata jadi kita misalnya memberi mereka ee.. apa namanya 12 

kesadaran akan hak-hak mereka nah begitu jadi menjadi suatu fluksion ya. Saya 13 

dengar ibu lebih ingin mengetahui tentang media ya bu? 14 

Bu Dewi : Yah mungkin gini kita perkenalan dulu e.. pertama mugnkin kami 15 

mohon maaf direktur kami yang namanya surat itu Ibu Siliwanti tidak bisa ikut 16 

hadir beliau sekarang lagi bertugas ke Jepang jadi saya ditugaskan untuk indek gitu 17 

jadi direktorat politik dan komunikasi Bapernas mungkin gambaran sedikit kami 18 

ee.. bermitra artinya kami merencanakan program-program pembangunan dengan 19 

kementrian lembaga mitra kami satu kementrian polhukam, dua kementrian luar 20 

negeri, ketiga kementrian kominfo, khususnya yang non infrastuktur karena yang 21 

infrastuktur ada unit tersendiri kemudian KPU, Bawaslu, tekait dengan 22 

kepemipuan kemudian BNPT penanggulangan teroris, itu mitra kami nah 23 

kemudian khusus untuk hari ini kami memohon waktu sebenernya kami RPJMN 24 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) akan menyusun rpjn samapai 2025 25 

sedangkan tiap 5 tahunya RPJMN ini kami sekarang berada di rpjm ke 2 sampai 26 

dengan 2014 nanti nah menjelang berakhirya 2014 kami meyusun untuk 27 

background study untuk 2015 untuk rpjm yang ke 3 nah kami ini baru background 28 

study bu jadi kami bayak sekali yang kami minta masukan ada mungkin sekitar 90-29 

100 karena semua kl, kemudian itu misi, praktisi narasumber-narasumber yang 30 

terkait lainya nah itu akan di wawancarai seperti ini gitu. Nah ini kami kalau 31 

direktorat politik itu ada 3 subdid derektorat satu politik dalam negri politik luar 32 

negri dan saya di komunikasi dan publik nah kami jadi tugasya untuk terkait 33 

dengan komunikasi dan informasi publik oleh karna itu yang akan kami tanyakan 34 

yang berkait dengan itu ya tadi saya denger kaya ya kok media gitu pers gitu tapi 35 

saya ingin agak lebih apa lebih luas lagi gitu ingin mendengar gitu menurut 36 

pendapat ibu gitu kinerja pembangunan komunitas dan informasi sampai saat ini 37 

seperti apa gitu menurut ibu sudut pandang ibu  38 

Bu Yuli : Kinerja pemerintah maksudya? 39 

Bu Dewi : iya untuk pembangunan bidang informasi dan komunikasi 40 

Bu Yuli :  kalo media memang sudah berjalanya sudah kami sudah bisa 41 

mengatakan bahwa media itu Indonesia itu sudut cukup efektif dari segi kebebasan 42 

malah kadang kadang terlalu bebas tapi ya itu kami juga dalam hal itu melihat 43 

yang ada keseimbangan oleh karna itu juga kami kadang-kadang bekerja sama 44 

dengan lsm-lsm yang sebenarnya memantau bidang pers ya pocdog gitu jadi jika 45 

supaya ada ya itu kedua pihak itu saling mengawasilah gitu itu satu oleh karna itu 46 



maka itu saya berani mengatakan kalo saya sendiri  orang media saya dari majalah 47 

tempo kerjaan saya sehari hari adalah di majalah tempo kebetulan diminta untuk 48 

membantu sebagai wadman itu sudah berjalan baik yang kami anggap pemerintah 49 

kurang memberi kepada rakyat adalah keterbukaan informasi jadi banyak hal-hal 50 

yang sebetulya layak dan perlu diketahui oleh masyarakat tetapi tidak kebuka ya 51 

dan itu menurut hemat kami itu yang menujuk yang bisa menjadi masalah apakah 52 

itu korupsi/kesalahpaham memang itu kurang keterbukaan misalya saja soal APBN 53 

jadi proses ya bagaimana justivikasi dari jumlaha ataupun dana alaokasi  itu 54 

bagaimana itu di negara yang sudah terbuka itu sudah terbuka sekali ya sehingga 55 

sampai ke DPR mencari keabjahan itu kita juga bisa  membantu kalo perlu gitu 56 

tapi kini sepertiya masih kurang itu gitu gitu hanya mengenai budjet aja mengenai 57 

anggaran aja terus policy mengenai kebijakan misalya kalo soal terorisme saya kira 58 

dari pihak masyarakat ada ada pengertian bahwa beberapa hal memang perlu 59 

jangan di ekspos jangan di gugat tapi lain misalya mengenai pembelian alokasi dan 60 

pembelian senjata dari dan apa namaya peralat perabotan kementrian pertahanan 61 

itu bahaya di buka karna hihihi misalya ada ada yang dibuka ada yang engga tapi 62 

kalo ada kesan dari pemerintah dari masyarakat bahwa pemerintah itu semuaya itu 63 

terbuka itu saya kira bahwa masyarakat sudah puas sudah cukup informasikan ya 64 

saya ambil contoh dari skala yang lebih kecil lagi lagi kembali ke jakarta jokowi 65 

kalo kita mau bicara soal keterbukaan informasi gitu ya sekarang kita ambil beliau 66 

sebagai contoh ya itu cukup tapi beliau kan hanya soal jakarta ajah sekarang kita 67 

dari skala yang lebih besar nasional banyak dan itu itu haya dari kalo misalya dari 68 

inisiatif dari pemerintahya untuk menampilkan/mensosialisasikan belom lagi peran 69 

pemerintah sebagai pendukung gitu ya perluya tadi kan kita tadi bicara soal dari 70 

pihak pemerintah tapi pihak swasta itu apalagi mereka saya duduk di beberapa 71 

dewan penasehat antara lain bu yang dinama kan revino watch jadi mereka itu 72 

mengawasi pendapatan dari pihak pihak swasta yang kemudian di belikan konon 73 

oleh kepada pemerintah itu ga perlu terbuka bu apalagi di bidang minyak itu kita 74 

gatau berapa yang yang kataya si ada di website tetapi ga pernah,,pertamina 75 

masudya,,ke pertamina ajah tapi kan swasta misalya perusahan perusahan miyak 76 

swata itu kan harus memberikan royalti ke macan ke pemerintah itu ga pernah 77 

terbuka permiyak ini miyak loh kalo justru pertambangan lebih terbuka yang 78 

mereka mendapat desakan dari luar dari llesm yang mendesak itu lebih bayak lebih 79 

kuat tapi yang nah dari situ itu kurang sama sekali informasi sehingga kita melihat 80 

ke tempat tempat yang ada  industri ekstratif apakah itu  miyak gas kita miskin bu 81 

yang seharusya ya kan dilihat klo kita pikir segitu bayak bu itu gasampe itu gada 82 

gambaran sekali bagaimana dari awal sampe masuk kepemerintah sampai ke 83 

masyarakat seharusya itu nah itu yang itu dua dua dua sisi dari kinerja pemerintah 84 

yang kami lihat masih perlu bisa ditingkatkan kami untuk membantu dari bwrbagai 85 

hal apalagi di daerah sekarang setelah di sentralisasi itu bayal eee apa namaya tapi 86 

hak untuk perijinan itu ada di pemerintah daerah nah tapi mereka tidak siap tidak 87 

siap,,tidak siap dalam arti untuk mengeluarkan kebijakan yang sterilaya,, 88 

Bu Dewi : jadi belum pernah diajak tivan untuk apa sama sama 89 

mensosialalisasikan,, 90 

Bu Yuli : secara keseluruhan tidak karna kita munkin layakya kita harus bekerja 91 

sama dengan dalem negri dalam hal ini kan ya kalo kalo kalo per itu ada si kita 92 

pernah ya,,  93 

Bu Dewi : projek maksudya?? 94 

Bu Yuli : iya projec 95 



Pak Riza : Komisi informasi di daerah kita memberikan beberapa wilayah kita 96 

bahkan memberikan informasi,, 97 

Bu Dewi : informasi daerah maksudya?? 98 

Pak Riza : ya tapi kan gini di jogja kita bahas 99 

Bu Dewi : itu bedasarkan request 100 

Pak Riza : berdasarkan proposal jadi setiap tahun kita bikin proposal ke Jogja 101 

memang dijadikan salah satu main project dan e.. masyarakat yang sudah kita 102 

kasih tahu kita sekarang punya undang-undang informasi seperti teman-teman bisa 103 

bertanya kalo misalnya oleh pemerintah setempat  104 

Bu Dewi : itu ditawarkan ke semua posisi kenapa Jogja 105 

Pak Riza  : Jogja kita pilih itu karna awal-awal yang ini siap dicetak. Komisi 106 

informasi di daerahnya itu seingatku itu paling petama untuk bisa di cetak segera  107 

Bu Dewi : Bukan Jawa barat ya? 108 

Pak Riza  : Bisa di Bandung kita semua  109 

Bu Yuli : Kayanya belum 110 

Pak Riza  : Lalu di Semarang kita memberdayakan ibu-ibunya untuk meminta 111 

informasi tentang pemerintah jika dirasa pelayanannya kurang memuaskan di 112 

nasional juga  113 

Bu Dewi : Nasional pelatihan pusat kan 114 

Bu Yuli : Itu dari mana, kominfo 115 

Bu Dewi : Bukan komisi informasi 116 

Pak Riza  : Kalo Kominfo kita kerja sama untuk yang program internet itu, tapi 117 

kita kan punya program pc, jadi kita punya proyek pendidikan kita bikin warnet-118 

warnet untuk PKI kita pernah ngobrol sama temen-temen kominfo beberapa 119 

notulen telah kita terapkan di projek internet OJK. Kayanya Kp pernah ke sini 120 

orang aku lupa namanya 121 

Bu Dewi : Kalo ini bu kan kalo kita bicara keterbukaan itu sepertinya merubah 122 

mindset gitu semua tertutup kecuali yang di buka sekarang terbalik semua terbuka 123 

kecuali yang ditutup artinya kan merubah itu susah nah kan di undnag-undang KIP 124 

juga sendiri kan ada pengelompokan ya ada yang serta-merta, berkala, bahkan ada 125 

yang dikecualikan nah yang jadi masalah kan yang dikecualikan itu karena kita kan 126 

prinsipnya semua terbuka kecuali yang ditutup nah menurut pendapat ibu gimana? 127 

Kan tadi terkait misalnya halumvista itu kan memnag ada hall yang harus ditutup 128 

terkait dengan keamanan negara 129 

Bu Yuli : Tapi engga pernah ada kejelasan mengapa harus ditutupi jadi saya kira 130 

masyarakat publikitu akan terima asal jelas, gak bisa dong apalagi yang 131 

menyangkut security dan terorisme yang menjadi masalah terutama itu perlu ada 132 

penjelasan  133 

Bu Dewi : Jadi menurut ibu mana dulu gitu loh pemerintahnya harus paham dulu 134 

karena sampai saat ini pemahaman ee.. apa ya pimpinan layanan publik karna kan 135 

dengan undang-undang KIP tuh harus minimal dibentuk PPIT kan? Itu SKL 136 

kementrian lembaga itu udah semua tetapi kalo kita bicara propinsi itu masih 137 

belum, kabupaten kota apalagi masih banyak yang belum. Apakah kita ke 138 

pemerintahnya dulu apa masyarakatnya dulu? 139 

Bu Yuli : Mesti aparatur dulu kan penyelenggara bu yang pelaksana kalo 140 

pelaksananya ga tahu bagaimana menerima, mengetahui, bisa memahami jadi itu 141 

secara makro juga kalo melihat pelaksanaan otonomi juga begitu bu karna si 142 

pemerintahnya itu kurang memahami 143 

Bu Dewi : ya tapi dalam pengkajian memang sebenernya pemahaman belum apa 144 

ya belum baik terhadap keterbukaan itu sendiri ini kan menjadi merasa beban 145 



bukan merasa ini kan justru kalau terbuka berarti trust kan kalau trust itu didapat 146 

mereka memimpin itu lebih nyaman tapi seterusnya itu yang belum. Nah kalau soal 147 

sosialisasi sudah dilakukan ya oleh media KOMINFO tapi mungkin ke bawah lagi 148 

ya itu tadi misalnya VIVA bisa membantu saya kira karna kebetulan juga ada 149 

daerah yang bagus karena kebetulan kemarin kami ada FKIP tapi sebenernya 150 

mereviw kesejahteraan nasional tapi wak itu kami denger di Garut itu pemerintah 151 

Garut melakukan sosialisasi ke semua Kecamatan dibawahnya tentang keterbukaan 152 

ini saya juga... iya baru 2 minggu yang lalu saya ke sana nah kemaren kami diskusi 153 

seperti ini juga dengan pak kipo ketua KIP itu saya sampaikan beliau langsung 154 

saya catet ini karana saya bilang luar biasa karena tiap hari itu bupati atau 155 

sekdanya itu keliling jadi semua kecamatan di garut jadi saya kira kalo semua 156 

kabupaten melakukan hal itu luar biasa kan minimal paham dulu  157 

Bu Yuli : sekarang saya angkat satu hal yang mungkin kurang dilakukan yaitu 158 

publikasi terhadap proyek-proyek yang berhasil itu yang bisa dijadikan contoh oleh 159 

yang lain gitu bahkan mungkin bisa dijadikan semacem kompetisi atau apa ya  160 

Bu Dewi : saya kira sudah bu KIP melakukan itu jadi mana yang baik 161 

diperingkatkan 162 

Bu Yuli : dalam hal keterbukaan tapi kita gak tahu kan itu yang kurang jadi kalo 163 

memang sudah dilakukan  dan berhasil perlu diindikasikan jadi disitulah mungkin 164 

masyarakat bisa lebih mendukung lebih berpartisipasi dan saya tidak mau 165 

menguliahi tapi waduh kalo bisa digunakan sosial media hal-hal gaya gini luar 166 

biasa penggunaan sosial media pun oleh pemerintah itu sangat minim belum 167 

mungkin karena mungkin banyak yang belum bisa mneggunakan ya secara 168 

maksimal tapi saya melihat bahwa e.. peluang untuk pemerintah untuk 169 

menyebarluaskan itu masih kurang lewat internet ya  170 

Bu Dewi : Saya kira UKP4 juga punya upaya upaya itu ya kalo gak salah juga ada 171 

rapornas yang  melibatkan semua daerah karna ingin membuat semacam apa ya 172 

pendampingan daerah supaya mengapa PPID ini kam masih banyak sekali masih 173 

ratusan kan yang belum terbentuk di daerah padahal kan kalo secara undang-174 

undang tidak hanya PPID di ppnya juga ada ya bahwa setelah PPID harus buat 175 

SOP terus buat DIP daftar informasinya yang sebenernya e.. apa ya mungkin bagi 176 

badan itu beban sebenernya justru itu engga karna apa mereka rata-rata kebakaran 177 

jenggot tuh kalu udah ada kalau hanya minta sengketa dulu kalo minta sih masih 178 

bagus bahkan KOMINFO kami anggarkan untuk budaya dokumentasi untuk 179 

aparatur memang budaya dokumentasi kita masih lemah ya kurang baik tapi saya 180 

kira e.. sebenarnya aparaturnya paham gitu ya dan bahkan memang ada yang aneh 181 

Ibu dengar gak yang satu orang 182 

Pak Riza  : Oh itu kami diminta sama dia juga tuh Mohammad H.S. Jadi mereka 183 

minta informasi semua lembaga termasuk kita, jadi kita kan termasuk lembaga 184 

publik nah dari situ kita bikin PPID sama SOP kita juga disengketakan bu tapi itu 185 

menarik  186 

Bu Dewi : memang kalo dicermati dia itu sebenernya apa sih aneh banget pribadi 187 

tapi kemana-mana tapi ternyata dia ini outrecord yan karena setelah diteliti dia itu 188 

sebenernya memanfaatkan secra tidak baik ya informasi dari kota itu 189 

Pak Riza  : Mungkin dia mau bikin buku terus di jual  190 

Bu Dewi : Yah memang harus pandai-pandai tapi KIP tahu kok kalo mengahadpi 191 

dia harus diakui saya udah pahamlah itu  192 

Pak Riza  : Kita bahkan sampe cari tau dimana kontrakannya 193 

Bu Dewi : Dan sebenarnya kalo saya pribadi nih kalaupun minta apapun informasi 194 

tentang ini kan sebenernya kalo kita bener gak ada yang perlu takut bahkan sampe 195 



boarding pass misalnya nah kenapa engga kita kan pergi dinas memang betul dan 196 

memang ada motias kenapa harus takut cuman pertanyannya untuk apa jadi 197 

sebenernya kita gak perlu takut karna di pasal 51-57 kan yang pidana yang artinya 198 

memang gak terlalu besar makanya Pak Dirjen KP juga bilang karna ini sanksinya 199 

gak terlau besar jadi orang gak terlalu takut gitu dengan undang undang KIP. Kita 200 

juga gak perlu takut kan disitu jelas kalo dia menggunakan informasi dengan tidak 201 

benar jadi bisa dituntut juga makanya kan dia harus jelas dari mana alamatnya 202 

mana sampe ke kppnya dia minta itu untuk apa itu kan jelas itu yah kalo gak jelas 203 

kita boleh nolak kan apalagi kalau udah sampe situ 204 

Pak Riza : Jadi kita kasih laporan kita cuman semuanya di translate ke bahasa 205 

inggris  206 

Bu Dewi : Itu memang sudah sampe ke daerah dan tercium yang kurang baik 207 

kurang baik awal awalnya memang ini ya dulu sampe diminta di bank semua 208 

kementrian kan buat apa semuanya ditumpuk gaya perpustakaan tapi yaudahlah itu 209 

pembelajaran juga buat kita ya kalo sebenernya informasi apapun yang diminta kan 210 

sebenernya gak ada yang perlu kita tutupi ya kecuali di pasal berapa tuh yang 211 

membahayakan 212 

Bu Yuli : Yah persis pokoknya masalah masalah pertahanan dan saya kira publik 213 

bisa terima itu kok asal ada kejelasan  214 

Bu Dewi : Karna ketika menyusun daftar informasi itu begitu dikecualikan kan 215 

harus diuji konsekuensi apakah bener ini harus dikecualikan itulah susah sih bu 216 

membuat ini padahal itu wajibkan yah memang semua harus proses ya. Nah itu 217 

saya kurang tahu ya pokoknya setahu saya yang paling siap itu KOMINFO jadi 218 

kita BAPERNAS tuh belajar dari KOMINFO  219 

Pak Riza  : Mungkin ada 10 daftar yang dikecualikan tidak bisa diakses mungkin 220 

Bu Dewi : Nah itu harus diuji konsekuensinya dulu seperti apa uji konsekuensinya 221 

belajar dari KOMINFO atau KIP juga bisa  222 

Bu Yuli : Dua duanya aja kita cek kalu sudah dilakkan hasilnya bagaimana 223 

Bu Dewi : Saya kira uji konsekuensi itu penting, sebenarnya yang menetapkan 224 

dikecualikan atau tidak tuh badan hukum nya sendiri tapi kan harus diliat dulu ya 225 

saya kira uji konsekuensi perlu melibatkan komisi indormasi atau kementrian 226 

informasi 227 

Bu Yuli : Dan kita selalu bersedia untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga 228 

Bu Dewi : Atau kita cek aja di awal di per-i informasi apakah itu dia masuk di 229 

daftra per-i karna di per-i itu detail banget ini harus dibuka harus dibuka nah itu 230 

masuk engga disitu  231 

Pak Riza  : Atau dikasih tapi di itemin  232 

Bu Dewi : Yah kalo itu nanti teman teman komisi informasi  233 

Bu Yuli : Akhir bulan ini kan bapk wapres berangkat ke London beliau ini akan 234 

serah terima GOV akan dialihkan dari Inggris ke Indonesia dan sekarang puncen 235 

ya Indonesia mungkin nanti jadi cher. Tapi disitu akan diangkat bu kebetulan saya 236 

harus bicara soal media he’eh jadi akan diangkat masalah isu-isu ini  237 

Bu Dewi : Diva itu gak masuk di tim intinya oji ya. Karna di timnya oji tuh adalah 238 

fatiro kalao tidak salah tuh kemaren ada 3 OMS yang mau dimasukkan sebagai tim 239 

initatau akhirnya diputus kita  240 

Bu Yuli : Mereka itu di danai nya oleh pon foundation  241 

Bu Fita : Apa yang dikritisi mengenai VIVA? 242 

Pak Riza  : Nanti dijelasinnya soalnya program manager kita lagi berhalangan 243 

hadir  244 



Bu Yuli : Dan anehnya kita ini dalam posisi yang berlawanan dengan pihak yang 245 

memberi dana terbesar kita yaitu OSM  246 

Pak Riza  : OSM kan mendukung, mensupport kita ada beberapa komponen-247 

komponen  248 

Bu Yuli : Mereka justru menjagokannya opened kalo kita gak setuju kalo kita 249 

ngeliat yang kurang bener hak kita dong 250 

Bu Dewi : Kalo kinerja media kita udah seperti apa ya bu sekarang  251 

Bu Yuli : Kinerja dalam arti bagaimana bu 252 

Bu Dewi : Ya media apakah dia sudah SOS tadi ya seimbang, objektif, supertif 253 

Bu Yuli : Belum semua tapi itu yang yang yang disalahakan bukan undng 254 

undangya atau perundangan tapi media sendiri ada dua hal satu e.. kapasitas yang 255 

belum maksimal oleh pihak media tapi yang kedua adanya perubahan yang 256 

signifikan sekali yaitu kependidikan pada para media ini yang sebenernya menjadi 257 

ee.. keke khawatiran seperti badan seperti kita bagaimana nanti itu lodya bisa 258 

bergerak atau bisa bertindak bebas dan independen di bawah kepemimpinan 259 

kelompok yang nantinya akan menjadi baik yang akan sudah mengungumkan jadi 260 

capres jadi itu perlu dipikirkan lagi ini suatu perkembangan baru ya di Indonesia 261 

karna ini kan hanya terjadi 5 tahun 262 

Bu Dewi : Betul fungsi media tuh selain menghibur juga harus mendidik dan 263 

mencerads tapi fungsi mencerdaskannya  dimana sekarang malah politik masuk  264 

Bu Yuli : Jadi ini menurut saya ini e.. e.. suatu masalah yang harus kita hadapi 265 

bersama karna Tempo tidak jadi masalah karna tempo sudah menjadi pabrik 266 

company ya pemegang saham dari luar negeri karena kita ada pertanggungjawaban 267 

tapi misalnya saja Kompas Kompas kan belum kepmilikannya dari kelompok 268 

pertama 269 

Bu Dewi : Konglomerasi media itu masih dikit ya 270 

Bu Yuli : Baru cuman satu yaitu tempo tapi yang lain itu apalagi yang tv kan kita 271 

bicarakan Pak ARB bukan saja tv tapi  waduh beliau itu websitenya sudah banyak 272 

jadi itu itu perlu perhatian khusus 273 

Bu Dewi : Bagaimana dengan undnag-undang penyiaran gitu apa sudah direvisi 274 

Bu Yuli : Undang-undang penyiaran kalo kalau bertanya kepada media kita masih 275 

mengeluh kriminalisai itu bu yang menajdi memang undang undnag sudah cukup 276 

bebas sudah cukup memenuhi menampunglah aspirasi media tapi dengan 277 

beradanya apa namanya e.. butir kriminalisasi media dalam undang undang e... apa 278 

e.. apa e... apa KUHP 279 

Bu Dewi : Bentuknya seperti apa sih bu 280 

Bu Yuli : Jadi siapapun siapapun yang digugat yang dinyatakan bersalah yang 281 

me.... memberi informasi yang salah dan yang mencemarkan nama baik itu bisa 282 

menjadi kasus pidana sedangkan dimana-mana itu perdata bu jadi sudah berapa 283 

kali kami sudah diancam masuk penjara dari laporan orang yang gak seneng 284 

dengan berita kami ini  285 

Bu Dewi : Jadi harus tetep ada revisi undang undang 286 

Bu Yuli : Betul harus ada. Sudah berapa kali dari segi media, dewan pers, yang aji 287 

itu sudah ada berapa kali permohonan kepada ee.. mahkamah konstitusi untuk 288 

merubahnya dan 289 

Bu Dewi : Karna sekarang sedang berlangsung revisinya 290 

Bu Yuli : Dan itu anehnya iru berdasrkan undang undang zaman kolonial untuk 291 

menindas kita orang-orang pribumi pada orang kolonial belanda tapi kok masih 292 

dipertahankan terus sudah 60 tahun merdeka kita gak ngerti  293 



Bu Dewi : Itu ya agak dilematis juga untuk hal seperti  ini bagaimana dengan 294 

media itu yang belum SOS itu gimana  295 

Pak Riza : Kita sih punya beberapa program untuk penguatan terus kita juga bantu 296 

untuk pengatan set up ya kasus-kasus terdiri dari transisi media sebisa mungkin 297 

bawa ke bidang pers bukan ke pidana  298 

Bu Yuli : Slama ini memang kebanyakan kasus kasus itu bu yah jadi masih bisa di 299 

nego masih ada hak jawab hak kemudian itu masih berjalan tapi dengan adanya itu 300 

media masih merasa bahwa ada apa namanya yang kurang layaklah keraguan 301 

(suara telepon berdering) 302 

Bu Dewi : Tapi ibu sepakatkan kalau konglomerasi itu tidak  tidak terjadi karna 303 

konglomerasi 304 

Bu Yuli : Bu di Amerika maupun yang di Inggris ada yang dinamakan anti 305 

monopoli itu apa nama undang undangnya tapi pokoknya intinya anti monopoli itu 306 

tidak boleh khususnya di media bu sekarang terjadi masalah di di di e... karna 307 

Murdok kan kembali berkuasa karena pihak konservatif itu sudah naik jadi Tony 308 

Atut itu bisa dibilang beriring dengan Murdok ya bisa dibilang menguasai media 309 

grup di australia jadi suara yang keluar itu suaranya hadof  310 

Bu Dewi : Dan itu juga terjadi di Indonesia ya 311 

Pak Riza : Kaya transisi Indosiar oleh SCTV  312 

Bu Dewi : jadi sekarang yang masih netral hanya SCTV  313 

Bu Yuli : Susah ya apalagi mereka media yang paling medium yang paling 314 

berpengaruh karna orang kan nonton tv sampe kepelosok  315 

Bu Dewi : Kok tv kok semakin parah  316 

Bu Yuli : Semakin parah dan saya makin sedihnya begini bu yah saya ini 317 

pendukung TVRI sebagai lembaga yang seharusnya ngambil peranan yang bener-318 

bener lurus begitu sehingga seperti kalo di amerika bps kalo di Inggris itu bbc  319 

Bu Dewi : Sekarang di app tapi gak cukup karena di kta ga ada nomenklaturnya itu 320 

gak ada. Oh ada tapi lebih diajak kerjasama misalnya ada apa sih program 321 

talkshow apa yang ada kerjasama –kerjasama seperti itu sekarang juga udah mulai 322 

diprotes gitu karena sekarang dia udah pasang tarif kepada pemerintah pun dia 323 

sudah tinggi padahal sebagian anggarannya sendiri dari pemerintah. Nah sekarang 324 

ada wacana untuk membuat tv pemerintah menurut ibu gimana 325 

Bu Yuli : Kan udah ada TVRI kok bikin yang baru apa apa gak mungkin itu TVRI  326 

Bu Dewi : Karna TVRI itu berarti publik gitu ya kalau ini bener-bener untuk 327 

pemerintah misalnya tv apa menurut ibu gimana 328 

Bu Yuli : Saya kira persepsi masyarakat istilah tentang pemerintah sudah bias jadi 329 

akan timbul masalah kredibilitas bu jadi mereka akan melihat semua yang ada dari 330 

pemerintah itu adalah propaganda makanya saya usulkan aja kenapa gak diubah aja 331 

jadi undang undang tentang TVRI apa mungkin gak bisa diubah menjadi lebih ini 332 

gitu, tapi mungkin juga ya  333 

Bu Dewi : Karna kalau dia itu apa ya kalau lpp di pp itu di 11, 12 ampe 13 itu 334 

lembaga penyiaran seharusnya netral independen 335 

Pak Riza : Kalo irlangga boleh minta donasi gak  336 

Bu Dewi : Boleh tapi ada batasannya 337 

Bu Yuli : Yang gak boleh itu jual iklan tapi pasang tarif juga ya dan sekarang 338 

gayanya udah ada iklan deh kalo gak salah. Tapi kontennya itu yang menyedihkan 339 

sekali seharusnya satu itu bisa berdiri kembali lagi bu layak apa engga pemerintah 340 

membuat tv udah kebanyakan bu sekarang liat aja ini yang tersial belum yang klipo 341 

segitu banyaknya ini produk lokal bu banyak  342 

Pak Riza : Di daerah kebanyakan diisi sama program pemerintah itu  343 



Bu Dewi : karna kan kalo kita liat biantara kan kalo dibuat sekalian tv wacana 344 

seperti itu jadi khusus antara khusus untuk apa si menyampaikan program program 345 

kan 346 

Bu Yuli :  sekarang apa namaya pemberitaan antara menurut saya kadang kita ga 347 

seperti dulu lah jadi munkin juga ya saya perlu ditingkatkan lagi ya di survei perlu 348 

kajian karna yaitu terutama sudah kebayakan kedua resiko sama pemerintah itu 349 

yang sampe sekarang itu masih belum  350 

Bu Fita : Mungkin ada alternatif penggunaan media yang lain selain tv yang bisa 351 

dimamfaatkan menjadi corong pemerintah  352 

Bu Yuli : sosial media sosial media itu,  saya bilang tadi underyus oleh pemerintah 353 

bisa banyak melakukan lewat website ya tapi jangan jangan yang ini deh ya yang 354 

membosankan/kaku gitu harus ada website yang dari pihak pemerinyah yang  tapi 355 

yang yang bener bener menarik gitu ya?? 356 

Bu Fita : apalagi sampe menghina bu ya hahahaha bodo gitu   357 

Bu Yuli : jangan lupa bahwa penduduk indonesia kebayakan tidak anak muda dan 358 

merekalah yang akan membawa kita kedepan ya kan itu itu merupakan target yang 359 

kurang digunakan oleh pemerintah  360 

Bu Dewi : Ya itulah kalo menarik juga ya karna disini fokusya media ya yang 361 

terkait dengan kami kalo yang didemokratisasi apa ya bu? 362 

Bu Yuli : maksudya??  363 

Bu Dewi : yang terkait dengan demokrasi  364 

Bu Yuli : demokrasisasi itu merupakan hak ya jadi opsi opsi dari beberapa hak 365 

Pak Riza : Program buat tahun 2014 pemilukada kita juga menyamai termasuk 366 

ikat politik untuk khusus untuk pemula?? bahkan untuk jakarta kita kontrak poilitis 367 

dengan si foke gitu yang jokowi, terus  kita juga punya pemilu yangaudit untuk 368 

inspeksi 369 

Bu Yuli : semua itu untuk meningkatkan kapasitas  370 

Bu Dewi : jadi pendidikan politik ya itu kerja sama dengan lsm 371 

Pak Riza : dimakasar kita bersama walikota 372 

Bu Yuli : Kan bayak bu pemerintah daerah yang terus terang yang mengaku 373 

mengenai kurang dsilitasi dan mereka engga seganlah untuk. Bu nanti silahkan 374 

baca tapi sekarang saya bisa  katakan bahwa sekali lagi bahwa budjed kiita tidak 375 

lebih dari 3 juta us dollar per tahun lima setengah kalo kita tambah tambah tambah 376 

yang lain dari osm sendiri yang inti itu 3 jutaan ya kan yang lain misalya untuk 377 

program migran buruh tadiya kita dapat bantuan dari bank dunia kemudian dari 378 

OC nah sekarang baru ajah kita bicara permiyak program pabrik kita ditingkatkan 379 

karna semua termasuk osm itu sudah di wanti-wanti  380 

Bu Dewi : disini ada pak irman ya 381 

Pak Riza : irman baru,,pa irman dulu 382 

Bu Dewi : Jadi gini kita susun kita tetap mengacu rpjp ya kemudian rpjm yang 383 

berjalan nah nanti saat sudah terpilih di 2014 nanti kita ngikutin visi misi presiden 384 

terpilih ya kalo ini kan kita engga engga terus mengacu kepada sby juga engga 385 

tetapi kita terpacu kepada rpjp tetap kita pegang sambil kita melihat rpjmn yang 386 

sedang berjalan ini apa disesuaikan nah nanti kan ada yang bisa ngeliat kita 387 

lanjutkan atau munking sudah cukup segitu berhenti atau ya munkin perlu 388 

perbaikan program ya jalan tapi diperbaiki lagi nah biasaya ga terlalu jauh si kalo 389 

nanti sudah terpilih kita tetap mengacu tarhadap rpjpm yang itu biasaya kita 390 

sosialisasikan juga si ke caleg ya juga nah kalo ke capresya si belum, tentu 391 

munking ya perlu ya tapi harusya sih capres harus membaca donk rpjpn itu kan 392 

acuan sampai 2025 paling engga paling 4 tahun kalo rpjpn sampai 2025. Nanti 393 



begitu bakground study jadi ya ini bahan kita untuk ini kalo bakground study akhir 394 

tahun ini jadi kita bayak masukan nanti kita rangkum menjadi apa ya itu jadi bahan 395 

untuk rpjpmn di 2014 nanti menyusun rpjpmn ya jadikan ini udah jadi bakground 396 

ya nanti itu kita proses sampe ada terpilih nah itu ya waktu yang pendek itu biasaya 397 

pusing dah kan juli ya nanti juli masih ada periode ke dua sampai oktober bisanya 398 

yaa itu bearti diganti oktober itu tapi kan udah keliatan arahya kemana kita 399 

sesuaikan misi-misiya nanti kita di oktober stelah oktober penuh kita jadi nanti per 400 

januari 401 

Bu Dewi : Ya itu makaya media itu masalah ya itu lah kalo menurut ibu siapa si 402 

yag harusya mendorong untuk apaya memperbaiki 403 

Bu Yuli : yang harus menjadi acuan hukum 404 

Bu Dewi : ya tapi kalo undang undang tapi kan kalo yang maju pemerintah pasti 405 

curiga tuh 406 

Bu Yuli : harusya kan itu oms, Apalagi saya bu satu topik lsm satu topik media 407 

tapi kita yang menjadi media independen itu melihat bahayanya di situ kita 408 

sekarang ya sangat 409 

Bu Dewi : lebih apaya pencerdesanya itu makin jadi masyarakat kita belum belum 410 

Bu Yuli : bahwa di indonesia itu ya dalam bahasa indonesia ada terjemahan 411 

filatropi bukan saja hanya memberi uang tetapi memberi tenaga sumbangan tenaga 412 

dari dan melihat untuk kepentingan yang lebih besar ketimbang kita belum ada bu 413 

dan disitu harus dimulai sebetulnya dan kalo kita bener bener ya sekolah sekolah 414 

tapi itu suatu alam pikiran yang memang haru dirubah 415 

Bu Dewi : bahkan di awal metro tv saya tadi melihat 416 

Bu Yuli : lama lama tuh udah, 417 

Pak Riza : tapi masih mending daripada tv one 418 

Bu Yuli : tapi menarik bu kita ingin mungkinya mengikuti perkembangan usulan 419 

ini bu tentang tv yang lebih netral apakah itu nantiya negara/tvri/apa ituh juga kami 420 

tetap berhubunganya sapa tau kita dari kontens dari segi kontens itu kelak sudah 421 

jadi sudah terbentukya karna itu kita sering public information itu menjadi acuan 422 

kita  423 

Bu Dewi : Saya kira kan kalo misalya jadi itu tv misalya itu tv 424 

Bu Yuli : asal jangan disebut pemerintah 425 

Bu Dewi : tv antara misalya ece-ece gitu tapi kan bukan bearti dia juga engga 426 

terbuka untuk kritikan saya kira pemerintah saja sekarang itu gambaran buat kita 427 

kami sudah menyusun rpjmn rkp tahunanya kan rkp itu kami melibatkan omn loh 428 

bukanya tidak jadi sudah 3 tahun terakhir ini kami libatkan memag itu harus itu 429 

meskipun ini lagi lagi gitu ya mestiya pun dia mauya begini begini teryata setelah 430 

kita libatkan juga engga. Jadi nih  kita rpjmn sudah kita libatkan kemudian tiap 2 431 

tahun minimal kita 2 kali minimal itu kita ada forum kita sebutnya fkp forum 432 

konsultasi publik kita undang nih 120 oms nanti yang dateng 70 nanti kita 433 

kelompok nih kita kan beda beda politik ekonomi nanti itu dipisah cuman 5 434 

bayangkan kita tuh sampe tapi kan ga boleh engga kita tetep tapi ga boleh berhenti 435 

tetep harus kita libatkan apaun gituya jadi kadang-kadang kita berfikir ini omdo 436 

tapi teryata ga seperti itu kami di deroktirat agak-agak apaya agak aktif gitu ya jadi 437 

sering kita undang ayo kasih masukan ini loh matriks kita ini loh program kita 438 

tolong gitu nanti di bapernas itu juga sulit loh jadi direktorat kami yang bener-439 

bener mendorong itu dan kita katakan bahwa bermitra itu bukan bearti harus sama 440 

salah kalo kita bilang sama justru tapi toh akhirya keputusan tetep kita sendiri ya 441 

kan masukan banyak tapi kan tetep putusan tapi setidaknya teman teman itu ikut 442 



berproses ini sebenarya tuh diundang-undang memang kita memang harus 443 

mengundang masyarakat 444 

Bu Yuli : Saya diminta oleh apa forum demokrasi apa namaya pelatih demokrasi 445 

untuk membagi pengalaman dulu dengan mesir tapi mesir sendiri gagal sekarang 446 

kita lanjutkan dengan nmyanmar myanmar itu dengan posisi yang sedang 447 

berkembang dan meraka melihatya selalu ke indonesia tidak kenegara lain di asia 448 

dan munkin sudah 3-4  kali diadakan pertukaran dan ini selaluk kita angkat bahwa 449 

dan saya senang mendengar berarti saya bisa mengatakan bahwa Bapernas selalu 450 

dapat info dari luar betapa pentingnya itu itu  451 

Bu Dewi : memulainya susahya tapi kita kan kan makin sekian Karna merasa ya 452 

begitulah kan bayak yang berbeda pendapat bahkan pimpinan tertinggi bahkan 453 

agak agakya untung ada yg bisa lah direktur kami bu karna beliau tuh iya. Beliau 454 

kebetulan program doctor juga tentang itu apa masalah sipil beliau konsume sekali 455 

untuk melibatkan masyarakat bahkan beliau tuh melihat kaya misalnya tapi nanti 456 

kalo ketemu pasti bu sini pasti cerita tentang ICW yang sebenarya dia  kan terbuka 457 

juga  458 

Bu Yuli : ah engga bu, itu kritikan lsm-lsm itu sendiri mengkritik tapi kita pernah 459 

ya pernah  bilang mereka sendiri tidak mau  dkritik mereka tidak terbuka gitu dan 460 

itu universal bukan hanya di Indonesia 461 

Pak Riza  : Kita punya program penting bu sampai 2008  462 

Bu Dewi : Jadi VIVA itu sumber dananya enggak enggak satu ya? 463 

Bu Yuli : Engga satu, dulu memang satu waktu baru mulai world bank. 464 

Tergantung proyek  465 

Bu Dewi : Pak Irman canggih tuh  466 

Bu Yuli : Cuman beliau harus sekarang karna baru satu tahun ya kurang jadi masih 467 

harus perkenalan dengan macam-macam proses dan program kita ini yang terbesar 468 

di asia tenggara dari segi foundestion jadi ya 469 

Bu Dewi : Ya si kita kalo pas ketemu itu suka diledeki aja, dulu beliau itu  470 

lumayan juga tuh  471 

Pak Riza  : karena kebijakan si Toni Albert modelingnya itu harus sinergi dengan 472 

kebijakan luar negeri australia nah sekarang independen ya astralia. Ini tuh kaya 473 

zaman sesuai dengan kebijakan laur negeri  474 

Bu Yuli : Jadi walaupun di beri uang bantuan misalnya bantuan tuh harus 475 

memakai. Kita kembali ke konservatisme  476 

Bu Fita : kalo menurut ibu citra Indonesia di luar negeri itu bagaimana? 477 

Bu Yuli : citra Indonesia itu lebih baik di luar daripada di negeri sendiri terus 478 

terang 479 

Bu Fita : apa yang diliat dari Indonesia? 480 

Bu Yuli : mereka melihat negara yang memang benar-benar sedang berkembang 481 

ya hanya soal papua aja mungkin yang mereka menganggap masih belum selesai. 482 

Jadi mereka bahwa Indonesia itu pemerintah itu tidak membolehkan wartawan 483 

masuk ke itu dengan sendirinya sudah jadi banyak prasangka apa yang tertutup apa 484 

terbuka,  itu bener-bener gak boleh kalo asing gak boleh kalo kita boleh. Deplu, 485 

deplunya mungkin klarifikasi dengan, tapi yang memberi izinya tetep, termasuk ini 486 

bu duta-duta di sini walaupun sudah mendapat ya pekerjaan masih harus tetep 487 

minta izin banyak  488 

Bu Dewi : Kalo menurut sudut pandang itu sebenernya apa sih yang terjadi di 489 

papua sampai seperti ini? 490 

Bu Yuli : Saya pernah bicara dengan pakde beliau mengatakan gini loh sekarang 491 

ini e.. masih ada kelompok kecil masalah pemberontakkan nah biasanya kalo ada 492 



orang masuk ke sana itu digunakan mereka untuk dari kita sehingga sekarang ini 493 

kan orang itu gak peduli sekarang masalah papua kalau tidak di angkat oleh LSM-494 

LSM luar negeri itu itu gak jadi masalah apalagi kalo kita kpk Indonesia terutama 495 

giat memberi informasi kepada luar bahwa ini loh yang terjadi di Papua kadar 496 

pendidikannya gini kesehatan, tapi enggak gitu kita masih kurang ataupun ada 497 

upaya untuk berdialog itu jarang di publikasikan jadi orang itu pada gak tahu yan 498 

tahu sedikit sekali dan terus terang pemerintah Australia mendukung supaya upaya 499 

kita di Papua gak ada masalah. Tapi medianya itu belum yakin karna memang kita 500 

belum liat kok sendiri tapi citra Indonesia di luar bagus  501 

Bu Dewi : Namanya juga media ya pulu  gak pengen tahu yang sebenarnya 502 

Bu Yuli : Tapi terus terang kita selalu Ohh Indonesia e.. 503 

Bu Dewi : Tadi Ibu liatnya gimana sebenernya papua itu masih seperti apa dan 504 

harus bagaimana gitu? 505 

Bu Yuli : Banyak yang harus terus terang bu ya kita yang nonpapua bekerja di 506 

sana itu kita harus meyakini mereka orang papua bahwa kita serius tapi malangnya 507 

orang yang non papua sebenarnya dia orang jawa dia orang bugis yang sudah 508 

banyak di sana itu masih menganggap orang papua itu lebih rendah, saya terus 509 

terang aja dan ini bener-bener yang harus dirubah bu sikap kita terhadap mereka 510 

terhadap orang rambut keriting  511 

Bu Dewi : Padahal ada orang yang puluhan tahun di sana orang jawa 512 

Bu Yuli : Ya sama nah justru yang migran yang transmigrasi itu mereka sudah 513 

berbaur baik sekali dengan yang lamanya, ini yang pendatang baru itu loh bu 514 

mereka itu yang memegang semua dagang pasar-pasar itu yang nonpapua pastinya 515 

dari sulawesi deketkan banyak di sana itu yang sekarang dan mereka itu selalu ras 516 

hari jumat karena hari jumat itu masyarakat nonpapua itu ke mesjid ya nah hari 517 

jumat itu orang papua itu menerima gaji langsung minum, jadi macem-macem e.. 518 

apa namanya level kepercayaan terhadap kita ini yang nonpapua yang ingin 519 

merangkul semua saya melihatnay di sini itulah kekurangan itu saya sih tidak mau 520 

dong lepas seprti timor-timor 521 

Tapi saya melihat upaya yang sudah dilakukan di papua misalnya Prof. Johanes 522 

surya kurang apa dia tapi kita tetp kalo gak kebanyakan gitu orang dua puluh ribu 523 

manusia kerjadi freepot di sana itu tidak pernah keluar dari proyek karena mereka 524 

menganggap ‘ah ngapain gue?’ 525 

Bu Dewi : Udah jadi kota sendiri 526 

Bu Yuli : Iya dan saya bilang sama orang freeport, saya dulu pernah kerja di 527 

freeport waktu Tempo di berendel sama Soeharto  528 

Bu Dewi : Berapa lama ibu di sana? 529 

Bu Yuli : 3 tahun. Jadi saya mengetahui persis bagaimana mereka beroperasi gitu 530 

ada bagusnya tapi ada juga jeleknya jeleknya bahwa mereka tidak sekarang saya 531 

ditanya ‘ah apa yang bisa kita buat untuk supaya itu?’.  Bentuklah suatu program 532 

forumtir sukarelawan relawan-relawan untuk di ajak keluar apakah itu bersih apa 533 

itu mengenai kesehatan suapaya pa? Supaya berbaur supaya mengenal saling 534 

mengenal ini tidak dilakukan oleh siapapun  535 

Bu Dewi : Jadi arogansi 536 

Bu Yuli : Arogansi selam ini terus menerus begini gak bakalan deh bisa menarik 537 

perhatian menarik hati bisa e.. apa namanya membujuk  538 

Bu Dewi : Keponakan temen saya juga baru lulus UI terus kerja di sana di hanya 539 

bertahan dua tahun dia gak tahan melihat kok saya.. 540 

Bu Yuli : Ketidakadilan itu 541 



Bu Dewi : Seperti ini bahkan sebulan sekali dia mesti pulang ke Jakarta, itu terjadi 542 

di freeport ya. Betul menurut dia gitu terlalu berat secara apa secara psikologis ya 543 

Bu Yuli : Kita ingin sekali bu membantu di Papua tapi nanti karna dana ini juga 544 

datangnya dri luar takutnya nanti ada prasangka gimana gitu jadi menurut saya 545 

marilah kita terlibat dalam hal-hal yang nonpolitik, nonsecurity, ya misalnya 546 

kesehatan saya ini mengusulkan tentang HIV aids yang merajalela di sana atau 547 

pendidikan misalnya dan mudah-mudahan itu bisa berjalan karna kami sudah 548 

sedikit usul ya  549 

Pak Riza : di syar’i Itu kita bantu untuk memperkuat dan itu pernah masuk loh di 550 

kompas jauh lebih melestius  551 

Bu Yuli : Mudah-mudahan itu bisa menjadi failed  552 

Bu Dewi : Misalnya kan pati kecurigaan itu padahal di sini meolongnya tulus tapi 553 

bagaimana meyakinkan susah juga  554 

Bu Yuli : Kadang kita harus mau turun ke lapangan gitu loh. Tapi orang 555 

Indonesianya sendiri yang ke sana itu masih bilang bu gak mau kerja di sana 556 

mereka bau  soal itu loh itu mempengaruhi banget soal kecil tapi 557 

Bu Dewi : Dulu kami pernah diskusi khusus dengan siapa ya tadi 558 

Bu Yuli : Kita salah satu anggota kita orang Papua loh  559 

Bu Dewi : Peneliti yaitu sekarang ini di.. waktu itu juga pernah rapat di 560 

menpolhukam waktu itu juga mengundang bupati kalo gak salah itu mereka 561 

mmengusulkan kenapa sih kok merencanakan dari sini dateng dong 562 

Bu Yuli : Nah itu partisipatif juga penting 563 

Bu Dewi : Betul kenapa gak di taro lagi gitu ya misalnya perencanaan orang 564 

misalnya Bapernas dari SKL mana ada di sana gitu loh jadi merencanakannya itu 565 

melihat lapanngan 566 

Bu Yuli :  otonomi daerah kurang apa coba dari jumlah dana yang diaplikasikan  567 

Bu Dewi : Klao secara uang kementri itu... (dipotong) 568 

Bu Yuli : Ya tetapi penggunaannya bagaimana  569 

Bu Dewi : Betul mereka manajemennya,Ibu tadi mungkin khawatir apalah di sana 570 

dia membantu memanag itu uang di sana tuh luaar biasa  571 

Bu Yuli : Sedih  deh aku kalo. Tau kita kan sudah ekspos, jadi kalau saya bilang 572 

sih kembali ke citra Indonesia sudah cukup bagus cuman ya itu tadi dua hal. Itu 573 

satu papua itu korupsi kita dalam indeks-indeks internasional masih yang rendah  574 

Bu Dewi : Yah indeks presepsi korupsinya  575 

Bu Yuli : Tidak dilihat bahwa upaya untuk memberantas itu berjalan terus itu gak 576 

di itung gak dinilai bahwa seorang hakim sudah akan masuk penjara ada polisi 577 

jendralnya sudah dipenjarakan itu tidak diitung dan itu saya teringat he’eh yang 578 

diliat itu aja saya e, pada bahwa berita ada korupsi itu sudah terbuka itu tuh harus 579 

dong dan bahwa ada tindakan tapi banyak juga yang tidak ditindak soalnya. Itu 580 

masalah yang memalukan bu masa bidang kaya judi gak bisa ditangani? 581 

Bu Dewi : mungkin kalo semua berjalan baik gak perlu kpk  582 

Bu Yuli : Iya gak perlu kpk. Saya selalu bilang kita kan kalau di dalam negeri 583 

mengkritik lah saru persatu tapi kalau di dalam negeri engga dan saya selalu 584 

amerika sekarang itu bisa karna dia sudah dua ratus tahun lebih terlatih untuk 585 

menjadi negara yang  demokratis saya bilang  586 

Bu Dewi : Jadi 5 tahun kedepan apa nih bu yang masih akan  kita hadapi terkait 587 

dengan komunikasi informasi? 588 

Bu Yuli : Nah itu keterbukaan nomor satu ya kalo kita sudah bida terbuka dalam 589 

hal yangs se se sebesar gitu ya ee.. saya kira itu bisa merujuk kepada yang lain-lain 590 



kalo kita bicara tentang informasi Communication is power knowledge no dengan 591 

itu kita bisa membuka dengan itu kita bisa mendukung  592 

Bu Dewi : Jadi kalo kita terbuka pasti ada partisipasi 593 

Bu Yuli : Betul, keterbukaan itu berarti bisa berpartisipasi ikut menentukan dalam, 594 

banyak kita masih banyak mungkin dalam generasi saya  595 

Bu Dewi : Ya kan kalo kita yang bicara masih terkait dengan badan negara itu kan 596 

690-an baru 32 %  itu baru PPID loh padahal kan PPID harus apa harus apa tapi 597 

untuk membuat BPID masih alot. 690 pak yang udah semua itu baru kementrian 598 

lembaga itu udah semua trus propinsi masih belum semua dari 33 mungkin baru 599 

setengahnya 600 

Bu Yuli : Kalo kita mau buat suatu gambaran ini mengenai suasana itu boleh minta 601 

datanya kalo kita biasanya mendapatkan gambaran yang lebih apalagi dengan data  602 

Bu Dewi : mengenai KIP yaitu sebenernya di webnya komisi informasi tinggal 603 

ambil bisa juga saya juga dari situ sih sumbernya 604 

Pak Riza : itu webnya kita yang bayarin 605 

Bu Yuli : Nah gaya itu tuh bu bantuan kita seperti  606 

Bu Dewi : Cuman kalo i-file agak sulit ke sana jadi kita dikasih pdf kita harus 607 

ketik lagi bikin arsip lagi susah sih dimintain tolong itu tolong dong  608 

Bu Yuli : Kita cuman bisa gitu aja kok bu kecil sedikit drop in the ocean  609 

Bu Dewi : tapi lumayan bagus kok lengkap  610 

Bu Yuli : Syukur deh ya 611 

Pak Riza : nah yang mau kita bikin buat masyarakat sipilnya jadi kita mau ada 612 

database dari masyarakat sipil yang diminta oleh masyarakat sipil yang bisa 613 

dipenuhi dan belum dipenuhi 614 

Bu Dewi : Itu luar biasa kalo terjadi KIP punya apa misalnya sengketa apa aja 615 

yang paling banyak trus mana yang sudah diselesaikan mana yang belum itu nah 616 

itu itu sudah ada gitu tapi kalo kita lagi ke daerah padahalkan KIP juga daerah 617 

belum punya komisi informasi kan jadi ini tuh sebenernya data sudah lumayan 618 

lengkap ya tapi kalo kita ke masing-masing daerah apa saja sih yang diminta? 619 

Mungkin perlu dibantu bu kabupaten kota  620 

Bu Yuli : ya banyak bu . Makanya kita tunggu siapa yang tertarik siapa ternyata 621 

ada kalo dipikr-pikir karna itu kan  622 

Pak Riza  : Tapi kita gak bisa bantu banyak, kita gak bisa bantuin lembaga 623 

pemerintah jadi misalnya kalo kita mau bantuin lembaga pemerintah mesti lewat 624 

mitra LSM  625 

Bu Yuli : Jadi harus kerjasamnya dengan LSM setempat mungkin kalo kabupaten 626 

kota ini kenapa gitu 627 

Pak Riza  : Atau kita undang narasumber siapa gitu  628 

Bu Dewi : Atau dibantu dikasih yang bisa mendevelop websitenya  629 

Bu Yuli : Caranya banyak kok bu 630 

Pak Riza  : Iya model-model bilateral  631 

Bu Dewi : Mendorong terus tuh ada renarsi yang diliat tuh nanti di sidang kabinet 632 

keluar tuh rapotnya kalo Pak SBY udah bilang tapi kalo engga pernah ada bu 633 

Bu Dewi : Nah itu tapi itu minimal membuat jera loh apa yang sudah dibuatkan 634 

aksi itu mereka lebih hati-hati 635 

Bu Yuli : Betul paling engga gitu 636 

Bu Dewi : Jadi kita berusaha sampe bilai kita ijo jangan sampai kuning apalagi 637 

merah gitu itu jadi makanya kalo kita ini kita gak bisa nih kalo kan ada target apa 638 

ee.. B6, B12, B3 bulan ini harus apa.. gitu jumlah ini harus apa kalo kita gak 639 

sanggup tapi KOMINFO tuh luar biasa ditargetkan oleh KPK makanya saya juga 640 



kadang-kadang kalo gak sanggup tuh udah jangan jangan semuanya di iyain tapi 641 

jungkir balik gitu kan karna kita kan misalnya PPID itu bukan kewajiban 642 

KOMINFO loh itu semua badan publik punya kewajiban undang-undang tapi 643 

KOMINFO itu kan memfasilitasi, mendorong gitu ya tapi kadang-kadang orang 644 

bilang ‘gimana nih KOMINFO, padahal kan bukan KOMINFO terus tidak hanya 645 

KOMINFO kami sih memfasilitasi kami sosialisasi ada dokumentasi ada sekolah 646 

CIA  647 

Pak Riza : itu PPID? 648 

Bu Dewi : Sebenernya gak hanya PPID tapi sebenernya dia orang pemerintah 649 

pusat ata daerah disekolahkan nanti dia akan membantu itu tapi kan kenyataannya 650 

otonomi daerah dilematis juga disekolahin begitu balik jadi akuntansi nah gitu-gitu 651 

tapi ya teteplah namanya sekolah bahkan ada beasiswa juga yaitulah sebenernya 652 

sudah di fasilitasi tapi kan kadang-kadang badan publik itu sendiri merasa beban 653 

padahal kalo terbuka gitu enak 654 

Bu Yuli : Justru karna itu kita dorong karna hal itu gak banyak dapat dukungan 655 

tender-tender itu harus terbuka  656 

Bu Dewi : Kalo mungkin e.. sedang dalam proses engga tapi begitu sudah 657 

seharusnya kan dibuka gitu kan mungkin ada proses yang nilainya gak boleh 658 

dibuka tapi setelah menang oh nilainya  659 

Bu Yuli : Sekarang gak ketahuan tau-tau udah 660 

Bu Dewi : Tapi dengan improp  di dorong oleh KPP kan tapi menurut KIP masih 661 

bisa juga gitu masih ada cara-cara gitu  662 

Bu Yuli : Nah kasus yang gaya itu yang disorot ya karena lembag-lembaga 663 

pemberitaan di luar negeri kan banyak mereka jeli sekali loh karna orang-orang ini 664 

itu orang kita  665 

Bu Dewi : Tapi kalo dulu sih saya dengernya suaminya ini bermain itu udah biasa  666 

Pak Riza  : Kita punya program sekarang jadi kita justru mendukung kalo yang 667 

pro masyarakat sih  668 

Bu Dewi : Ya maksudnya saya kalo dinasti sesuai dengan kapasitasnya apanya 669 

mungkin orang juga gak papa tapi kalo 670 

Pak Riza  : Yang paling bagus sih karna di bantul itu jalan di cor itu puskemas 24 671 

jam ada ruang rawat inap memang bener meningkat drastis namun suaminya gitu. 672 

Suaminya bukan ngambil duit dari kamsel  673 

Bu Dewi : Jadi kata kuncinya keterbukaan ya bu  674 

Bu Yuli : kalo saya bilangnya gitu  675 

Bu Dewi : 5 tahun kedepan gitu undang-undang penyiaran gimana bu ditutup terus 676 

Bu Yuli : Lebih lagi bu karna ini ya kepemilikan itu liat aja dalam bentuk KPI aja 677 

bentrok terus 678 

Pak Riza : Tapi banyak juga investir di KPI, banyak yang nanem orang 679 

Bu Yuli : Kita kembali kalo undang-undangnya itu KPI juga perlu di review  680 

Bu Dewi : Kita jadwalnya berubah rubah terus ya  681 

Bu Dewi : Ya nanti kan dari itu keliatan berarti komisioner dimana mana gitu ya 682 

terhadap sekretariat itu gaya apa ya bukan musuh tapi kaya apa ya sekretariat tuh 683 

harus nurut gitu padahalkan mekanisme anggaran pun gak bisa semudah itu 684 

kadang-kadang kasian juga gitu dengerin keluhan temen temen di sekretariat gitu 685 

KPU, KPI semua rata rata begitu sekretariat di danai dari APBN jadi slalu kalo dia 686 

maunya begini begini jadi ya kasian lucu malah kemaren KPI sama KPI ingin 687 

anggarannya tuh bagian anggaran sendirinya tuh masih nyantol di KOMINFO ya 688 

kalo saya sih oke oke aj agak ada masalah kalo saya sih liat secara substansi 689 

harusnya secara program tugas pokok fungsinya itu apa harusnya di taro lagi 690 



dimana sekarang kan dia di taruhnya di sekjen padahal programnya itu gak 691 

nyambung nah kalo mereka kadang kalo udah agak ada konflik sama 692 

komisionernya tuh suka dikatain yasudah kalo gak bisa saya kembaliin aja nanti ke 693 

apa instansinya gitu kan misalnya ada orang KOMINFO kaloKPU orang DAGRI 694 

mereka itu langsung jangan dikira ya kalo kita dikembaliin tuh syukur bukannya 695 

kita sedih kita tuh bersyukur  696 

Pak Riza : Ya sama kalo di sekretariat justru skretariat itu malah beli ga perlu 697 

perlu gitu aku butuh lemari tiba-tiba ada dua lemari gitu  698 

Bu Dewi : Tapi saya sedih loh liat di tempatnya komisioner reformasi liat ruangan 699 

ketua  700 

Bu Yuli : Sekarang kzn ngusulin DPR bahkan sudah mengeluarkan surat gitu kalo 701 

menutu saya sih memang tapi proses kan kita lihat payung hukumnya dong kan 702 

anggaran gak bisa begitu saja kalo dipayung hukumnya itu memang sekretariatnya 703 

itu kalo dia mau sendiri artinya dia harus punya program kalo bawaslu memang 704 

ada sekjen tapi kalo KIP kan undang undangnya bilang begitu nah kalo memang 705 

begitu ya harus turunkan dulu ada BP nya atau parpres nah itunya belum keuangan 706 

kan susah juga kalo mau ngikutin nah kalo saya sih sekarang kalo belum bisa 707 

letakkan dulu deh di program yang bener dulu jadi dia gak apa gak bingung misi-708 

misinya apa disana kaya dulu ee.. Bawaslu masih numpang  709 

Bu Yuli : Kita ketemunya mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ibu Siliwanti ini 710 

karna kau gak bisa ini ya kemarin 711 

Pak Riza : Karna waktu itu ibu siliwanti itu ke belanda  712 

Bu Dewi : Belum nanti mau ke jerman sekarag ke jepang  713 

Bu Yuli : Mudah mudahan kita bisa bertemu deh bu  714 

Bu Dewi : Ibu mungkin nanti bisa kontak dengan sekertaris 3926276 715 



Kode Dokumen : 13UKP404122013 
Nama Instansi : UKP4 
Nama Informan : Bpk Yanuar 
Waktu : 04 Desember 2013 

Pak Yanuar : Nah itu ee itu teknisnya, nah itu itu eeh sekarang, sekarang konteks. 1 

Saya kira begini bu, ada dua hal ketika kita bicara media. Yang pertama adalah 2 

media konvensional yang kedua media baru. Saya mulai dari konvensional, waktu 3 

saya nulis di kompas kemarin tanggal 26 oktober yang kemudian Pak Bambang 4 

Harimurti kontak saya. Karena tahu pernah kami undang kesini oleh Pak Agung, 5 

Pak Agung tahu soal media, media konvensional ini coraknya memang corak 6 

dalam tanda petik  “tradisional” yang mau disasar adalah kelompok kelompok 7 

pengguna matang atau tradisional sama atau tradisional. Tapi Kedua yang menurut 8 

saya penting dalam media ini kalo kita baca ee mulai dari Habermas dulu sampai 9 

dengan Lipman dan lain-lain adalah bagaimana media konvensional ini sebenarnya  10 

ruang bramanya itu di enkonses level, kalo anda setiap hari nontonnya tolak angin 11 

orang pinter atau Dahlan Iskan, diluar diluar itu ada tolak angin tolak angin tolak 12 

angin, anda nggak mikir. tentu sakit kemudian anda ke warung mau beli 13 

sebenarnya itu tidak ada preferensi mau ke tolak angin tetapi karena satu hal 14 

membaca tadi, oh ya ya tolak angin yang di beli beli. Nah sekarang anda 15 

bayangkan kalau ini isinya iklan partai, satu kalau kita mau buka-bukaan ya itu 16 

latar saya kemarin dengan Pak Bambang Harimurti itu, sekarang saya nyebut aja 17 

nama ini kan ini kan wawancara akademik ini kan? Gita itu wajahnya muncul di 18 

semua gerbong kereta api. Istri saya dari, istri saya tinggal di Jogja sama anak saya 19 

di Jogja saya di Jakarta kalo saya enggak kesana mereka yang kesini untungnya 20 

anak saya nggak sekolah dia meneruskan dari Inggris. Mereka naik kereta di 21 

segerbong semua itu... cintanya produk indonesia memang.  22 

Bu Sili :  Hehee wajahnya  23 

Pak Yanuar : Tetapi wajah. nah Media konvensional punya keunggulan dalam out 24 

reach. Reaching out  ke mereka-mereka yang ee secara secara natural enggan 25 

berpikir lebih jauh, jadi bukan pengguna aktif. Dan kan ada dua istilah. Istilah 26 

pertama adalah passive audience yang kedua adalah endict audience. penelitiannya 27 

mahasiswa BSI saya sekarang.. namanya ini itu ee dia meneliti kasus merapi. Di tv 28 

orang nonton gunung merapi meletus lalu ada sum apa namanya iklan sumbangan. 29 

Dia sedang mencari teorinya dan sedang mencoba mencari kaitan apa ya yang 30 

membuat orang dari pasif audience menjadi emblict citizen. Emblict itu bentuknya 31 

ngerogoh dompet bukan nonton dan kemudian berdoa bukan aduuh semoga 32 

dilindungi enggak. Tapi dari nonton sampai bertindak atau ngirim makanan atau 33 

ngerogoh dompet atau nyumbangin darah. ee namaya Kurniawan Saputro itu  Ini 34 

panggilannya itu dia sedang meneliti aspek dan dia melihat media konvensional itu 35 

menegaskan itu teori tadi. Yang disasar bukan keadaan ketika orang konsis tapi 36 

ketika orang tidak konsis malah. Jadi saya mengusulkan undanglah psikolog, 37 

undanglah psikolog sosial yang mengerti bagaimana media dan iklan bekerja. Kalo 38 

mau melihat Dampaknya ya nanti kita kan.. karena implementasinya media budaya 39 

dan dikatakan bu Sri tadi adalah etika Masyarakat masyarakat yang beradab, 40 

bermoral, beretika tadi Bu yah, saya kira kita ngggak perlu ilmuan tingkat tinggi 41 

untuk mengatakan kualitas media kita isinya. Madu madu rasa madu rasa apa iklan 42 

madu rasa itu punya acara yang menurut saya dengan segala hormat saya itu sangat 43 

tidak bermutu Saya kebetulan tinggal di kalibata city jadi saya jadi anak kos-kosan 44 

kalo malam saya terpaksa beli makanan di warung saya beli makanan jam setengah 45 



10 malam yang orang pake baju lebah yang humornya tidak lucu yang humornya 46 

isinya adalah sarkasme tapi itu madu rasa ya bu ya madu rasa, tapi kalo saya lihat 47 

acak secara acak acara tv itu isinya tadi itu mindless mindless apa advertisment, 48 

acara acara yang sinetron atau apa yang logikanya itu nggak jauh kalo televisi 49 

untungnya diselamatkan kan belajar di Australia nggak perlu seperti itu tapi kita 50 

tidak punya pilihan. Di laporan tadi yang pertama di laporan yang keempat tadi 51 

yang judulnya Media konten tadi Does indonesia apa Do Indonesian Media Hold 52 

Up to the Prinsiple of Citizenship itu di analisis oleh staf-staf peneliti yang ada di 53 

jakarta tadi bu biasnya satu bias jakarta, dua bias hidup orang-orang dalam tanda 54 

petik “kelas menengah keatas/kaya” secara itu adalah bias agama islam karena 55 

tidak ada agama lain. Tapi Misalnya acara yang punya muatan agama budha ada, 56 

tapi diputar setengah 2 pagi itu temen itu itu kayak gitu bukan tidak ada 57 

Bu Sili : Yang kristen tengah malem,  58 

Pak Yanuar : Tengah malem di pabilitas itu dijadikan lucu-lucuan, itulah isi 59 

media kita lalu kemudian kita kadang-kadang protes disini kok rakyat kita nggak 60 

berbudaya ya nggak beradab mobilnya audi tapi buang sampah ya buka aja kaca 61 

buka jendela lempar tadi kata bu Sri tadi. Benar, memang itu persoalannya 62 

istilahnya mas bamabang harimurti waktu diundang oleh pak agung. adalah 63 

Keadaban publik kita rendah. Keadaban publik itu dan itu media saya memang 64 

ngasih konteks memang saya nggak itu sama sekali. Ini media konvensional. Nah 65 

Dimana akar persoalannya? dari Profesi saya, Profesi kami dan teman-teman. Eeh 66 

by the way Orang muda yang pantas diajak berbicara, ngobrol diundang adalah 67 

mba Innayah Rahman, Inayah Rahman ini adalah Dosen UI sekarang sedang ada di 68 

Australia doktoral setau saya sudah selesai. Ee kolega junior saya kami ngobrol 69 

banyak tentang itu saya dan dia kalo setiap konsen ditanya hal. Dia bisa memberi 70 

perspektif Yang  lebih Mikro karena dia berkaitan antara psikologi dengan media 71 

dia baik. nah persoalan tadi adalah mengapa seperti ini di indonesia saya yakin 72 

profesi saya termasuk profesi 12 tahun tinggal di luar itu karena kita tidak punya 73 

bestmark kontent, media kita ini begitu liberal. Kata Bu Sri tadi bawahi  benar bu 74 

itu saya garis bawahi, liberisasi media ini bukan hanya soal kepemilikkan bu. Tapi 75 

kemudian juga soal apa saja boleh. Bedanya kalo soal kepemilikan di liberalisasi 76 

harapan kita justru ada diversifikasi kepemilikkan kan ya, jadi begini ya gini 77 

Ternyata yang terjadi adalah konglomerasi malah. sekarang arahnya ke oligopoli 78 

daripada konglomerasi Justru karena nggak diatur kan. Padahal niatnya itu baik 79 

banget di apa jaman di kutub Soeharto dulu Semua dikuasi oleh anak anak 80 

soeharto. Bukan saja bestmark juga punya Eeh ternyata Prinsip bisnis berjalan. 81 

Nggak ada, bisnis berjalan harus konsilidasi, nah sekarang akibatnya kita punya 82 

media yang hanya dikontrol 12 pemilik yang menguasai lebih dari 800 kanal, nah 83 

gimana soal konten  tadi saya bilang, karena nggak ada bestmark maka yang jalan 84 

adalah wilson, cathrine wilson itu. Begitu satu acara dianggap wilson retingnya 85 

bagus semua memproduksi yang sama maka isi sinetron itu sama, meskipun yang 86 

satu apa ibu ibu mau naik haji atau apa yang satu lagi dunia di bawah apa, 87 

ceritanya macem-macem. Kami itu di dalam anekdot kami ketika temen staf kami 88 

meneliti pekerjaan yang selalu muncul  adalah civil penjara selalu ada kemudian 89 

perawat karena soalnya ada itu kan jadi pekerjaan yang dalam arti top job di dalam 90 

itu adalah civil penjara, Ulama, perawat, sama polisi itu selaaluu muncul di dalam 91 

sinetron kan. Dengan cara berpikir orang-orang yang kayak tadi Back To bestmark 92 

apa bestmarknya. Di negara-negara yang hemat saya mapan kehidupan publiknya, 93 

istilah yang saya sebutkan tadi yang etika dan keadaban publiknya itu tertata, 94 

umumnya mereka punya LPP yang benar, lembaga penyiaran publik.  Selalu di 95 



Inggris ada BBC, Amerika punya, di Australia punya NBC. anda cek semua negara 96 

yang bener,itu LPP nya bener dan jadi bestmark. Orang begitu melihat ee 97 

discovery. Divisi Discovery acara anak-anak yang bagus citybis ee apa yang di 98 

idorsline itu bu eeh sains itu ada, Bukan... itu nggak kemana-mana di Australia itu 99 

punya jadi untuk ... diajari bagaimana mereka agar mereka ingin ter apa namanya 100 

ee terpacu untuk jadi peneliti, untuk ee apa ee aware dengan bersituasi alam. 101 

Negara-negara yang maju negara negara yang beradab yang kita pikir setidaknya 102 

lebih demokratis  dari kita atau lebih baik mereka punya lembaga penyaiaran 103 

publik yang bener. Kita yang terjadi, TVRI dan RRI kita sudah remuk kan karena 104 

dulu name cap orde barunya nempel,  maka tadi saya seneng menjanjikan tadi tiga 105 

gambar tadi itu bisa di pake untuk analisis media kita dari yang terkonsentrasi 106 

kemudian byaarrr pecah kemudian terkonsolidasi terhadap bisnis, tetapi secara 107 

konten porak poranda kan itu nggak kita barengi dengan juga konsolidasi dalam 108 

tanda petik. Konten media ketika 2025 bu, ekonomi politiknya sudah membaik 109 

tetapi media kita enggak kemana-mana. Nah Itu konsen kami, di kami juga waktu 110 

saya ke UKP satu maka saya diminta membaca apa eeh membantu temen-temen 111 

yang mengurusi berkas berkas soal media. Ternyata kita nggak punya, gitu kan di 112 

berkas nasional maka tadi menurut bu sri menunjukan tadi loh kita seharusnya ada 113 

yang punya. Itu nggak ter- tidak tertranslit didalam komitmen. Padahal kan yang 114 

saya jelaskan tadi bu, harusnya kan jelas sekali kan media yang saya sebutkan tadi. 115 

Ya kan? 116 

Bu Sili : Iya. 117 

Fita : E’emm. 118 

Pak Yanuar : Kok bisa-bisanya ya itu ilang ya tiga baris itu,  jadi tidak ada agenda 119 

revitalisasi lembaga penyiaran publik sama sekali. Pak Agung memasukkan. 120 

Bu Sili : Masalahnya apa coba?sederhana saja kami itu nggak nanganin yang 121 

itunya, nggak nanganin TVRI, nggak nanganin RRI. Itu masalah sederhana itu kan, 122 

Pak Yanuar : Tapi kan Kominfo harusnya membaca itu bu 123 

Fita : Ya harusnya 124 

Pak Yanuar : Itu mah jelasnya bukan tugasnya Bapenas bu, itu tugasnya kominfo 125 

Fita : Ya enggak, ternyata kan nggak harus, tidak seperti itu dan kita kan juga 126 

harus lebih kritis 127 

Pak Yanuar : Karena itu kalo saya boleh mengusul kan ketahuan Bappenas, 128 

memasukkan agenda revitalisasi lembaga penyiaran publik itu menjadi penting, di 129 

... sudah dipanggil bu? 130 

Bu Sili : Di jamanku itu ada 131 

Pak Yanuar :  Nah harusnya ada kan bu? 132 

Fita : Tetapi nggak jalan, hehe 133 

Pak Yanuar : Nggak jalan, jadi waktu itu 134 

Bu Sili : Saya kalo nggak salah ada deh, revitalisasi, 135 

Pak Yanuar : Penyiaran Publik 136 

Bu Sili : Iya lembaga penyiaran publik,  TVRI, dan RRI 137 

Pak Yanuar : Harusnya ada, nah jadi men S S itu ya bu ya?  138 

Bu Sili : Dan jadilah revisi Undang-undang Penyiaran 139 

Pak Yanuar : Dengan segala hormat ini kan tidak dikutip orang dimintai pendapat 140 

orang seperti pak dahlan Iskan ternyata ditutup nggak profitable loh nggak begitu 141 

cara berpikirnya RRI TVRI seperti halnya BBC itu adalah lembaga publik yang 142 

tidak ada iklan dibayar dari pajak, ya kan? tetapi justru karena itu orang boleh 143 

menuntut kualitas kan? Dengan kualitas yang baik itu, maka ITV merujuk devisi 144 

sehinggga ada bestmark drama yang baik itu, oo BBC punya drama tetapi nggak 145 



kacangan BBC punya sinetron tapi nggak kacangan, sinetronnya itu adalah value-146 

value nya dalam tanda kutip “valuenya orang Inggris”, ada film dan bagus-bagus 147 

kan mulai dari Dokter Hus sampai dengan Cerlok kan yang ditunggu orang, itu 148 

BBC. Sehingga yang film apa ee apa stasiun yang main itu punya bestmark. kita 149 

nggak ada bestmark, kita nggak ada bestmark sama sekali. Nah kalo satu agenda 150 

ini bisa di suntikkan. menurut saya akan, apa ya? Tentu kita punya persoalan 151 

dengan konglomerasi. Kita punya tapi kalo kita berpikir positif kalo gitu kita usik-152 

usik nanti jangan-jangan yang punya duit itu akan marah kan apalagi tahun politik 153 

kayak gini. Okelah kalo tidak kita usik-usik tapi sekarang gimana kita memberdaya 154 

memperkuat republik ini. Overhoul TVRI dengan membubarkan TVRI itu 155 

hubungan yang berbeda. Overhoul itu kata-kata kasar yah sudah menginjeksikan 156 

orang-orang baru profesional yang bukan pegawai negeri sehingga menguntungkan 157 

TVRI. Itu berbeda dengan usul membubarkan TVRI loh ya. Nah kami mau 158 

mengajukan itu ke UKP tapi tentu mumpung sekarang ada temen-temen kalo itu 159 

bisa didorongkan lagi ke itu, itu menjadi eeh jadi bestmark itu menurut saya 160 

menjadi penting karena level atau cerminan keadaban itu perlu ada petunjuk ada 161 

buktinya Bu, ada yang bisa ditunjukkan. Kalo kita mau menggunakan media 162 

medium itu kan ditengah tengah yang memperantarai, nah memperantarai apa ini, 163 

memperantarai antara apa yang mungkin dicapai sebagai bangsa yang berbineka 164 

beradab tadi, dengan kondisi faktualitas masing-masing individu dan kelompok 165 

yang sekarang ini sedang gonta-gontanya loh. nah kalau medianya isinya kalau 166 

berbeda pendapat dipukuli saja  kalo medianya itu beritanya isinya adalah saya 167 

tidak mengatakan media kita disensor, tidak tetapi semangatnya itu semangat 168 

mendramatisir bukan semangat offering botsize itu loh. Itu beda ceritanya loh ya. 169 

Kalo kita punya bestmark media Yang nggak membayar pajak eh dengerin yang 170 

dibayari oleh pajak yang tidak ada iklannya. Dalam konteksnya bagus dari segi 171 

bestmark. That’s detik ya menurut saya ini kalo kita nguplek-nguplek ini dua 172 

nggak selesai semalem, maksud saya nggak selesai itu mulai dari Abu Rizal Bakrie 173 

sampai dengan Hari Tanoe semua akan angkat senjata perang melawan uaaaa 174 

gertakan pemerintah. Mengapa kita berkontrol lagi. Enggak mereka bisa refisi 175 

pasar kan? okee kita juga main disitu jadi itu dalam bestmark. Kedua, Saya kira di 176 

dalam hal ee penjelasan penyiaran publik tadi ada persoalan memang yang perlu 177 

kita, jadi menguatkan TVRI dan RRI itu satu hal, tapi tadi ibu menyebut ada KPI 178 

ada Dewan Pers. Bagaimana mereka punya otoritas atau mereka punya 179 

kewenangan yang dihubungkan dengan penegak hukum misalnya bu itu akan baik. 180 

Jadi misalnya begini. Kebebasan berpendapat itu oke dianggap sedorong. tetapi 181 

menyebarkan hadrat menyebarkan amarah, menyebarkan kebencian terhadap 182 

media, itu nggak boleh, bahwa Orang boleh berbeda bahwa orang boleh punyaa 183 

mulai dari perbedaan agama sampai pada orientasi seksual dan dilindungi di depan 184 

hukum. ini satu hal tetapi memaksa orang lain untuk membenci yang  berbeda itu 185 

hal yang berbeda. KPI dan Dewan Pers itu menurut saya punya peran di area ini 186 

bu, 187 

Fita : Tapi nggak jalan  188 

Pak Yanuar : Naah if the skabic itu sebenarnya perlu dianalisis kenapa nggak 189 

jalan. Saya saya diundang rapat di dewan pers yang judulnya adalah memikirkan 190 

revisi undang-undang tentang penyiaran. Saya nggak Ada nggak ya temen kalo Itu 191 

betul asosiasi televisi swasta Indonesia. Setelah ngomong “ngengengenge” saya 192 

nggak setuju “ngngengee” Dia nggebrak meja keluar ke luar ruangan. Rapat baru 193 

seperempatengah jam di dewan pers Jadi  TVRI ada RRI ada. Saya disana sebagai 194 

peneliti bukan sebagai orang KB empat, orang KB empat yang diundang sebagai 195 



orang KB empat ada sendiri yaitu staf junior saya yang ngurusi PN sebelas, PN 196 

sebelas itu bertugas tentang inovasi kreativitas, kan media masuk disitu. kagetnyaa  197 

serius, iih nggebrak meja, nggak ada itu. 198 

Kalau mau ngomong soal kualitas kita bekerja berdasarkan prinsip pasar, wilson 199 

bilang apa kita ikutin Kalau anda mau ngomong soal kualitas itu ngomongnya 200 

sama TVRI eksplisit jangan ngomong kualitas pada kami. Wewewe Deeer nggak 201 

bener rapat ini, saya mau pergi beeh pergi dia. Heellah jadi, dia ngomong kalau 202 

ngomong soal kualitas jangan ngomong pada kami TV swasta. Kualitas itu TVRI 203 

kami ya cari duit itu ada  kritikan soal sinetron. Sekarang wilson, staf kami 204 

melakukan insider. 205 

Bu Sili : Kalau gitu kita bikin, Lembaga Reting Indonesia 206 

Pak Yanuar : Yess, bu riting yang digarap oleh pemerintah dan masyarakat sipil 207 

bersama-sama, jadi uji itu dibiarkan 208 

Fita : Pa sudah muncul ide ini dari Pa Dedet dari tempat pengelolaan dari 209 

produksi, he’eh cuma kemarin sempet terbentur karena 210 

Pak Yanuar : Pasti nanti dialami oleh TV Swasta pasti  tapi maaf staf saya, saya 211 

kira seumuran anda bu. saya minta untuk melakukan insider investigation ke 212 

Wilson, Wilson itu sampelnya bu itu hanya 2540 keluarga yang ada di 10 kota  213 

Fita : hmm sedikit sekali  ya sebetulnya 214 

Pak Yanuar : Dan itu yang di klaim seindonesia sudah. Itu yang ada di laporan 215 

saya dibaca nggak? disitu di dalam laporan saya yang empat itu, yang laporan 216 

media industri khususnya yang bagian metedologi saya tulis itu. Saya tulis 217 

informasi ini, Willson itu seperti ini 2500 keluarga di 10 kota dan dia menentukan 218 

Bu Sili : Murah sekali itu, bikinnya murah banget 219 

Pak Yanuar : Ya tapi kalo kita mau beli hasilnya berapa banyak bu, 475juta. 475 220 

juta untuk individual dan itu non share itu jadi CD  itu nggak bisa dicopy ke 221 

komputer harus dari CD nya, kalo anda mau share nggak bisa dicopy nggak bisa 222 

anda beli lagi 223 

Bu Sili : Harus beli lagi, harus 475 lagi 224 

Pak Yanuar : Dia menawarkan servis ke itu yang tapi kalo mau detail temen saya 225 

yang bekerja di trans tv cerita. Trans tv itu membeli dari willson sekitar tiga milyar 226 

per tahun.  227 

Fita : Tapi kan ada aplikasinya kan? 228 

Pak Yanuar : Ada, anda itung aja tapi belum tentu yah. Dan itu dianggap jadi 229 

kitab suci dan tuhan ya, woy itu mengatakan ini woy ini sinotron ini, sinetroon 230 

semua sinetron. Basisnya kalo 2500 keluarga di 10 kota menentukan nasib yang 231 

ditonton rakyat se Indonesia. Gila nggak itu, Kalo kita punya lembaga pemerintah 232 

Reting Independen aturan pemerintah memang, itu independen memang itu 233 

pemerintah Dan masyarakat masyarakat sipil publik acara mana yang bermutu 234 

tidak bermutu ada yang... 235 

Bu Sili : Nempelin gitu. 236 

Pak Yanuar : Nempelin, oow wilson saja buatan wilson yang ini, ini rating 237 

menurut pemikiran. It will be child state. Di negara kita bisa kayak gini, kita itu 238 

diatur oleh wilson tidak boleh ada konsultan lain masuk Jadi dia tidak mau ada 239 

konsultan yang ngerjakan ini, itu nggak ada, nggak ada lawan. 240 

Fita : Kok nggak ada yang nglawan ya? 241 

Pak Yanuar : Konsulltan nggak ada, anda cek,nggak ada. Ini satu-satunya di 242 

Indonesia 243 

Ini saya masih ngomong soal media konvensional ya saya belum ngomong internet 244 

ya. Ini persoalan yang kita hadapi. Kebayang nggak bagaimana frustasinya saya 245 



sebagai peneliti Di Inggris sana. Itu mengapa kesempatan saya dipanggil pak 246 

Agung saya mendapat kesempatan sekaligus untuk gerilya aja. Ini konsep saya soal 247 

media. Uweeeh, I was so curious. Di rumah juga, ini mau ngapain, Jadi itu di 248 

dalam laporan yang empat tadi mbak itu banyak sekali kutipan-kutipan, 249 

wawancara-wawancara insider-insider, silahkan di pake, termasuk ada list 250 

narasumber. Kalo perlu kalo mau membutuhkan itu kalo perlu kontak saya anytime 251 

atau saya kenalkan saya pertemukan tim ini dengan tim ceribigi agar anda akses 252 

semua datanya, saya kan bilang, tentu saya akan, saya belum ngomong ke 253 

mancaster karena ini kan berkaitan dengan konviden saya atas narasumber tapi 254 

karena saya prinsipal, saya akan bilang ke.... saya demi negara saya juga ini riset 255 

ini saya butuh semua datanya dibuka ke bappenas ke temen-temen. Nanti akan 256 

sebutkan, nanti saya temukan saja langsung, masih muda, masih muda sekali. Irsan 257 

Irsan itu memang mavia mancaster itu dulu ex-maestro, maestro saya semua yang 258 

lulus disana tetap juga ada anak anak baru. Jadi saya temukan saja, saya 259 

pertemukan sambil ngobrol nanti di input akses data. Jadi anda bisa ngakses 260 

langsung ke sumbernya jadi kalo butuh wawancara atau apa. So, masih ya jadi 261 

Media itu persoalan kita di media konvensional 262 

1. LPP tidak 1 diversifikasi konten dan diversivikasi kepemilikan itu berjalan pada 263 

dua arah yang berlawanan 264 

2. Kita tidak punya bestmark karena kita tidak punya LPP yang cukup apa 265 

namanya ee cukup bermutu 266 

3. Lembaga lembaga independen yang disebut Who city tadi ee KPI Dewan Pers 267 

itu nggak punya otoritas 268 

Kalo kita bisa menunjukan 269 

Bu Sili : Kalo Undang-undang itu gimana? Otoritas itu, itu. Otoritas yang harusnya 270 

tadi menyelamatkan negara kita itu dari sinetron yang, itu ada semua. saya 271 

Pak Yanuar : Mereka punya aprat aparat penegak hukum nggak bu? 272 

Bu Sili : Punya tapi hanya bee 273 

Fita : Sanksi saja 274 

Bu Sili : Coba liat ini, saya tadi baru cek print saja semuanya kan, mulai punya ini 275 

loh peraturan standar kompetensi Wartawan 276 

Pak Yanuar : Itu harus di cari 277 

Bu Sili : Apa, WJ harus seperti apa itu ada semua, itu tugasnya kalo saya baca KPI  278 

dan Dewan Pers  279 

Pak Yanuar : Mereka itu tanggung jawabnya di siapa bu? 280 

Bu Sili : Tanggung jawabnya? 281 

Pak Yanuar : Ke presiden langsung 282 

Bu Sili : Presiden kayaknya 283 

Fita : Nggak jalan pak, hubungannya yang namanya KPI itu misalnya pa 284 

konglongmerat itu nggak ada harusnya, jadi kepemilikkan itu hanya satu harusnya. 285 

Nggak ada Pak, KPI itu nggak bisa kayak begitu. 286 

Pak Yanuar : Gini, ceritanya begini ini juga saya baru ngeeh setelah interview,  287 

jadi ternyata undang-undang PT (Perseroan Terbatas) Undang-undang itu kan 288 

mengatakan di PT sekarang di Indonesia, anda nggak bisa mendirikan PT kalau 289 

pemilikannya satu, nggak boleh sekarang. jadi pemilik itu harus minimal 2, 290 

ternyata uu PT itu tidak berlaku untuk industri media ini kan gila itu, jadi mereka 291 

menggunakan nggak, istilahnya ‘enggak kami media gak boleh interpenting’ maka 292 

Abu Rizal Bakri boleh menguasai satu acara 293 

Fita : Enggak, sebenarnya begini, ke konteks penyiaran saya melihat ketika kita 294 

sudah menginterview KPI itu ee mereka mengalami eemm apa yah, sedikit pesimis 295 



karena kondisinya revisi Undang-undang penyiaran itu, ada dua kuasa yang sedang 296 

ribut-ributan. pertama pemerintah melalui Kominfo dan juga kpi Cuma kondisi 297 

sekarang, tidak lagi revisi tapi membuat uu baru, nah KPI itu kedudukannya ingin 298 

meregulator penuh, saya ingin mengawasi konten media saya ingin membuat 299 

undang-undang tentang media penyiaran termasuk kewenangan memberikan 300 

sanksi dan sebagainya. Saat ini yang terjadi mereka Cuma mengawasi lalu 301 

memberikan rekomendasi kepada kominfo. Kominfo meneruskan ijin atau tidak, 302 

jadi proses perijinan itu dilanjutkan setiap tahun atau tidak sedangkan kominfo 303 

tidak mengerti konten atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti apa, nah 304 

ini yang sedang perdebatan sengit, siapa yang akan mengambil kuasa disini yang 305 

dikhawtirkan adalah pemerintah ingin mengambil lagi karena ada sebuah 306 

penelitian yang mengatakan ee dengan keberagaman, ee apanamanya ee 307 

beragamnya konten divercity of content itu tidak menjamin masyarakat 308 

berpengetahuan, maka itu pemerintah punya pemikiran kita tarik, kalo ternyata 309 

tidak mendukung mendidik. 310 

Pak Yanuar : Boleh nggak saya minta penelitian tadi mbak 311 

Fita : ee saya baca di Carianger 312 

Pak Yanuar : Carianger? 313 

Fita : Ya pappernya di websitenya ada sedikit di kupas oleh dia, jadi kembali lagi 314 

ke konteks ini saya juga masih belum menemukan titik temu kemana arahnya, 315 

apakah kita berikan ke KPI atau tidak, karena kondisi KPI ada orang sisipan dari 316 

Lembaga Penyiaran Swasta, yang saya khawatirkan jika orang sisipan dari 317 

Lembaga Penyiaran Swasta itu menjadi pemimpin itu akan menjadi apa jadinya 318 

ketika mereka menguasai regulator penuh, jadi regulator penuh, mempunyai 319 

wewenang untuk izin, mempunyai wewenang untuk mengawasi, siapa yang 320 

mereka awasi kalo yang di awasi media mereka sendiri seperti apa, apakah akan 321 

objektif atau tidak. Saya tidak menemukan dimana kita harus berdiri apakah pro 322 

pemerintah. 323 

Pak Yanuar : Pernah FGD nggak dengan KPI  324 

Fita : Enggak 325 

Pak Yanuar : Saya sedang berfikir, saya sedang berfikir kita-kita ini kalo kita bisa 326 

duduk bareng dengan KPI Dewan Pers tapi jangan dibuka dengan yang lain, jadi 327 

KPI, Dewan Pers, pokoknya temen-temen ini, mungkin TVRI kali ya, jadi FGD 328 

kecil khususnya media konvensional tapi yang swasta, bukan kita tidak tapi itu di 329 

tahan dulu sebelum nanti ada keterlibatan dengan TVS, TVS itu maksudnya TV 330 

swasta, tapi kita coba dulu ee yang Dewan Pers dan KPI karena itu delegasi yang 331 

baik sekali bu kalo bappenas bisa menunjukan, ini loh masalahnya. Belum ke 332 

solusi tapi masih mencoba meletakkan persoalan tadi, jadi persoalan regulasi, 333 

persoalan kontrol, persoalannya apa, nah bappenas kemudian bisa dengan Dewan 334 

Pers tadi bisa mengusungkan kemungkinannya adalah menjajaki ini, ini ini. Tapi 335 

menurut saya mengidentifikasi masalah dengan baik yang propper itu sudah, sudah 336 

sangat. Kan sekarang orang nggak bisa ngidentifikasi masalah loh, ini ini KPI ke 337 

siapa tanggung jawabnya, laporan ke presiden bener apa nggak kalo ada laporan 338 

KPI ke presiden, saya tidak yakin tapi kalo laporan ke presiden 339 

Bu Sili : Tapi kalo menurut saya si nggak perlu cerita-cerita ke presiden 340 

Pak Yanuar : Ya karena semua laporan yang masuk ke presiden itu pasti lewat 341 

parlemen, parlemen kita disini, jadi seluruh, jadi seluruh lapisan khusus itu Pak 342 

Dilon dan temen-temennya itu kami pasti dapet. Dan saya cek, nggak ada KPI 343 

nggak ada Dewan Pers, maka saya mikir-mikir ini ke siapa tapi pernah saya sangka 344 

kami menyangka DRN (Dewan Riset Nasional) itu arahnya ke Presiden, ternyata 345 



kan menriset bu, bener ya pantes lah kita tidak punya strategi riset nasional karena 346 

yang namanya strategi riset nasional (national riset consult) di negara manapun di 347 

dunia ini kalo enggak laporan langsung ke pemimpin pemerintah maka apa ke 348 

siapa-siapa artinya memang otoritas, otoritas keilmuan 349 

Bu Sili : Kalo nggak salah tu apabila diminta si, jadi dia siap kalo diminta baru 350 

Pak Yanuar : Lapor? Oke anyway, jadi di selesaikan waktunya sudah hampir 351 

habis, tapi intinya itulah persoalan kita dalam media konvensional , saya ulangi 352 

tadi satu diversitasi kontent dan kepemilikan, kedua soal bestmarking konten 353 

dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI RRI, ketiga otoritas atau apa yang 354 

berkaitan dengan ee apa namanya Independent Independen otority body ini, seperti 355 

KPI dan Dewan Pers bagaimana kita menempatkan mereka, keempat. Ide rendahan 356 

itu sebenarnya tadi yang Bu Sri sudah bilang ada undang-undang kompetensi 357 

wartawan apa jurnalis itu sangat bermutu apa sangat berkaitan, kebayang nggak 358 

Mengapa dulu,persoalan apa di fabel ee sorry sorry ada ada anekdot, anekdot yang 359 

sangat sangat konyol itu jadi dia adalah wartawan yang biasanya ngurusi Desk 360 

konflik eh sorry Desk olahraga, diminta meliput Ahmadiyah 361 

Bu Sili, Fita : Hehehe  362 

Pak Yanuar : jadi seluruh bahasa itu kacau tapi juga karena diversitasi 363 

kepemilikan yang tadi itu punya implikasi pada Konvergensi. Jadi, the next 364 

challange adalah konvergensi, konvergensi. Digitalisasi dalam konvergensi, 365 

digitalisasi dalam pengertian teknologi, maupun  konvergensi dalam hal 366 

kepemilikan dan konvergensi dalam hal kanal. Wartawan yang dulu hanya menulis 367 

untuk koran sekarang diminta juga karena tulisannya itu akan muncul di media 368 

online. Padahal kemampuan menulisnya berbeda dan kemampuan reportase dan itu 369 

berbeda. Orang yang kemampuan reportase dan menulisnya untuk koran itu di 370 

minta elaboratif sebenarnya di online nggak mengandalkan kecepatan kan? Nah 371 

jadi konvergensi kepemilikkan jadi Kalo kita ngomong konvergensi tadi, 372 

konvergensi nanti implikasinya pada konvergensi media yang online loh. Nah Itu 373 

kalo kita list, devercity, lembaga penyiaran publik, otoritas tadi, kualifikasi atau 374 

kualitas jurnalis, the next chalange adalah konvergensi dan digitalisasi yang ke 375 

enam saya kira persoalan rating. Karena reting ini yang kemudian mendrive 376 

mempersatukan solidaritas ini tadi. Karena absen, apa namanya pembanding itu 377 

absen. Wilson itu sudah jadi Tuhan lah pokoknya kalo di Indonesia, soal media itu, 378 

mereka sama kok. Tahu nggak satu jam. Konsultasi dengan mereka, tapi kan butuh 379 

konsultasi BBC. Satu jam, satu jam di produksi mereka itu 475 dollar. Nggak mau 380 

terima rupiah, anda punya waktu kita nggak mungkin ngucap selamat pagi karena 381 

ngomong apapa iijuri time itu argonya jalan 475 dolar konsultasi ke Wilson per 382 

jam.  383 

Bu Sili : Ayo kita buat lembaga konsultasi pak 384 

Pak Yanuar : Aaa jangan... 385 

Bu Sili : Haha 386 

Pak Yanuar : Nah, Ya itu media konvensioal. Nah sekarang media baru, media 387 

baru ini sangat di drive oleh interprotokol (IP) jadi interprotokol dan seluruh kanal 388 

online ini menurut saya adalah yang membush munculnya media media baru, 389 

orang mungkin berkata media baru, facebook masuk nggak, twitter masuk nggak, 390 

atau jangan di bentuk blog atau jangan-jangan media baru itu ada kompas lain atau 391 

kompasiana yah. nah media baru ini sebenarnya kalo saya menggunakan secara 392 

agak ketat devinisinya bappenas yaitu any public spear soal begitu di media lama 393 

ya. Any public spear yang memungkinkan public discors adalah media, maka saya 394 

tambahkan media baru ini adalah Yang termediasi oleh internet, sudah. jadi apapun 395 



yang memungkinkan terjadinya public discors yang memungkinkan termediasi 396 

oleh internet itu jatuh pada kategorisasi media baru. Artinya apa? Atau apa secara 397 

kompleks sekarang adalah Ee apa namanya online spear blog media atau situs 398 

jejaring  sosial karena memungkinkan ada discors tetapi yang tidak termasuk 399 

adalah static website. jadi kategori itu adalah kementerian dalam negeri itu punya 400 

website. Itu nggak jatuh dalam kategori media baru karena nggak ada interaksi 401 

disana, nggak ada discors. Bapenas dilihat saja bagian mana yang memungkinkan 402 

discors, kalau ada discors orang berkomentar ditanggapi, beropini ditanggapi dan 403 

itu masuk dalam media baru tapi kalau tidak tidak itu adalah masuk di dalam ya 404 

Website saja, media baru ini punya corak, pertama adalah corak interaksi kedua 405 

coraknya adalah speed kecepatan ketiga judulnya adalah kedalaman, tetapi justru 406 

feature-nya umumnya dangkal. Saya tidak mengatakan semua ya tetapi pada 407 

umumnya terutama yang berkaitan dengan bersifat sosial media yaitu micro blog 408 

Model-model kaya dulu apa namanya kayak link-in kaya facebook ini justru jatuh 409 

di dalam situasi yang banyak shallow diskusinya yang berbeda adalah blog 410 

beberapa blog itu bisa dalam. Oke, sekarang saya cerita yah, waktu saya 411 

wawancara blogger yang berubah menjadi seorang twitter, dia bilang begini, wah 412 

mas nge-blog itu sulit loh mas, sudah ngabisin waktu banyak-banyak, panjang-413 

panjang, nulis 5 paragraf, gini gini gini yang komentar Cuma tiga, nah saya nulis 414 

status di facebook saya. Malam yang galau Waah komentarnya 50, kebayang? 415 

Kebayang yah. itu membuat orang yang mendalam ini jatuh atau keseret ke dalam 416 

shallow tadi yang dangkal tadi, apakah punya implikasi? Punya, sekali lagi saya 417 

ulangi kesatu interactivity, kedua speed ketiga deep dari discors, media baru selalu 418 

punya tiga feature ini, ini activity nya kalo nggak ada ini nggak bisa, tapi bagian 419 

yang kedua tadi yang berkaitan dengan speed orang akan cepet tau kan, anda 420 

menyebarkan berita baik di FPI good news from Indonesia yah anda masuk ke 421 

twitter @GNFI good news from Indonesia itu tidak mau ngomong yang jelek 422 

tentang Indonesia, itu ngomongnya yang bagus bagus semua, tentang Borobudur 423 

gimana dan rekor-rekor tahukah anda bahwa misalnya Indonesia adalah punya 424 

garis pantai terpanjang di Dunia, @GNFI itu nyebarin optimisme tapi juga ada 425 

yang isinya nyebar yang jelek-jelek. Dan begitu heteragen, heteragen apa namanya 426 

kebencian terjadi, wah itu nyebarnya juga cepet sekali kan speed ini menjadi 427 

kriteria loh Di media baru. Soal apa FPI demo di depan kedutaan Australi tapi yang 428 

di bakar bendera Amerika itu kebodohan banget woo itu nyebarnya antara guyon 429 

tetapi kemudian muncul di sana soal islam konyol ya, karena orang perlu, tapi di 430 

indonesia adalah humor, humor adalah dan menertawakan kebodohan. Teriak-431 

teriak Australia yang di bakar bendera Australia di depan kedutaan Australia, yah 432 

nah... 433 

Bu Sili : Lucuuu 434 

Pak Yanuar : Itu lucu tapi di ujung sana bu yang berkelahi di dalam twitter. 435 

Mereka yang merasa membela islam, dan menjelek jelekan islam, lah kan aneh 436 

banget toh, nah tiga feature ini menurut saya adalah apa yang terjadi di Indonesia 437 

sekarang ini, saya mengusulkan ketemu orang ketemu dua orang mungkin sudah 438 

malah. satu adalah Iwan Setiawan. Iwan setiawan itu twitternya 439 

@iwan9summer10automn, Iwan Setiawan itu adalah direktur statistik di nealson di 440 

Newyork sebelum dia kemudian pulang. Dia dengan saya Kami senasib. Dia 10 441 

tahun bekerja di Bisnis di Amerika, saya 12 tahun berakademisi di Inggris, kami 442 

bisa hebat dari luar Pulang ke Indonesia pulang dia nulis buku Nine summer ten 443 

automn kan?, dia adalah statistik dan dia adalah analis new media, dia bisa cerita 444 

ke anda bagaimana twitter di gunakan dan merefensikan mulai dari jokowi terpilih 445 



di jakarta, sekje jakarta dulu sampe sekarang pemilu 2014. Dia punya, undang lah 446 

dia untuk ngobrol, ajaklah dia ngobrol. orang kedua menurut saya adalah pak Didi 447 

Nugraha @didinu nanti saya kenalkan mbak Fita lewat twitter kan kita sama-sama 448 

ngetwit ya, orang twitter itu biasanya sangat ramah, saya kenalkan pak didi. Pak 449 

didi itu juga membantu UKP 4 juga memberi prospektif, Pak Didi itu perwakilan 450 

dari lembaga komunitas langsat. Komunitas langsat itu, Iwan tadi sekarang 451 

Direktur Provetik, provetik itu lembaga analis new media di Indonesa. menurut 452 

saya, setau saya yang pertama dan yang paling bener maksud saya karena skoler 453 

bukan dilihat dari bisnis, bukan karena dia dibayari oleh siapa gitu, nggak. Nah 454 

kalo pak Didi Nugraha ini adalah sesepuhnya yang Wise orangnya sangat pendiam 455 

ngomongnya sangat,  tapi anda bisa cari banyak tentang sejarah bagaimana media 456 

baru ini berkembang dan bagaimana komunitas langsat, itu adalah komunitas yang 457 

mendrive perkembangan media di Indonesia, media baru, Endang Nasution itu dari 458 

situ, Robby Muhamad itu dari situ, anda sebut nama-nama Savik Pontoh itu dari 459 

situ  orang-orang itu semua lahir di langsat itu. Yang paling tua ya namanya Didi 460 

Nugraha ini, inilah orang yang menurut saya pantas untuk tahu tentang insider 461 

media. Kembali ke media baru. Media baru ini berguna untuk apa, di dalam koran 462 

saya ini, ini khusus tentang media jadi mulai dari DVD sampai internet ini semua 463 

jadi untuk menghemat waktu, silahkan anda baca. saya tidak membaca terjemahan 464 

karena terjemahan artinya jelek sekali EFS menyewa orang untuk menerjemahkan, 465 

kan saya nulis pake bahasa inggris kemudian ada penerjemah, wah terjemahnya 466 

jelek sekali lah kemudian saya berikan bahasa inggris aja biar lebih good. Media 467 

baru ini menurut saya muncul dan kemudian meledak, karena dua hal atau dua 468 

perkara yang tidak selalu menyambung. Perkara pertama adalah karena memang 469 

masyarakat kita ini nyuwun sewu dalam bahasa jawa itu ceriwis senengnya 470 

ngomong, (C : Memang seperti itu ya?) menurut saya sebagian. sehingga twitter itu 471 

kan memfasilitasi huaa langsung meledak ada yang denger nggak ada yang bener 472 

nggak masalah pokoknya ngomong. yang kedua lebih substansial adalah 473 

pelebaran(widening) dari partisipasi politik publik saya tadi mengatakan tidak 474 

selalu nyambung kan belum tentu yang ceriwis tadi itu memang mau nya itu, ya 475 

belum tentu yang ceriwis tu maunya mau terlibat secara politis, jadi dua hal yang 476 

pertama ceriwis artinya disini menilai soal persoalan budaya, persoalan interaksi. 477 

Yang kedua Widening Partisipation ini karena jalur yang formal mampet maka dia 478 

nggedor lewat sosial media atau lewat media karena nggak bisa reach government, 479 

semua jalur macet karena sebelah kan ini ngurusi soal lingkungan. Karena jalur ke 480 

media atau ke pemerintah yang konvensional ini mampet dan macet maka digencot 481 

dan digedor lewat media baru,  dan saya ada dua ini contoh, Perintah sebenarnya 482 

itu bukan soal hanya soal ceriwis tapi karena nggak bisa nembus, ini mekanisme 483 

lawas ya mekanisme jaman dulu name and shame dipermalukan sama publik saja 484 

lewat media. Untuk   kasus yang populer Mungkin yang ceriwis tadi itu nyambung 485 

dengan widening cityzen tapi dibayak kasus yang lain nggak, kasusnya Bedhan 486 

yang ditangkap dipenjarakan karena ceriwis soal mahkamah konstitusi. Itu 487 

berbeda, kasusnya lumpur lapindo itu berbeda. Yang satu lagi, Gunung merapi, 488 

bagaimana twitter membantu mendatangkan 6000 bungkus nasi dalam setengah 489 

jam, itu setengah jam. 5 november saya masih hafal bulannya 5 November 2010 itu 490 

chief KPK chief KPK seperti apa digunakan, newmedia newsnya seperti apa, saya 491 

cerita. cerita disini blogger plat M di banda aceh bu, itu sudah di buku sekolah, itu 492 

sudah ada cara memotong tangan. Karena di Aceh ada wacana hukum rajam, sama 493 

potong tangan mau diberlakukan 494 

Fita : Oh sama seperti di Saudi? 495 



Pak Yanuar : Iya sedang wacana,  496 

Fita : Oo.. sedang ada wacana 497 

Pak Yanuar : Belum di putuskan sudah ada di buku sekolahnya itu bu, gimana 498 

cara motong tangan. Nah, sekarang berkampanye nya sekarang lewat untuk 499 

menahan itu, orang berkampanyenya lewat itu lewat facebook. Saya pilih Merapi, 500 

nih contohnya bu. Hujan deras. Merapi meletus 6000 orang datang ke pos di 501 

Klampon podi panik lah gimana nih kita memberi makan orang orang ini, telpon 502 

ke kombantu yang ngurusi bencana, ee Gimana kita memberi makan orang-orang 503 

ini, ngetwit temen saya tadi  donasi, facebook sekarang 6000 orang bla bla bla 504 

hubungi Cindy nomer telponnya ini ini ni,.. eeh satu jam kemudian. Mas makasih 505 

ya mas, udah dateng nasinya 6.000 bungkus nasi. Dalam setengah jam padahal 25 506 

menit tepatnya, nggak sampai setengah jam. Kebayang, saya meneliti istri saya, 507 

saya wawancara waktu itu, sayur waktu itu 24.000 sekarang udah 7.000 atau udah 508 

turun lagi karena nggak ada bencana. Saya acak saya cari, mana yang paling jauh, 509 

eeh Toronto saya telpon dia, saat kejadian saya ada disitu saya di jogja, saya kan 510 

saya begitu tahu cerita ini saya januari ya februari lah 2012-an saya di Toronto 511 

yang terjadi saat itu, dia telpon saudaranya di jakarta. Dia telpon Temannya di solo 512 

untuk membeli nasi bungkus di kirim ke Klaten, gila nggak hal mobilises. Itu 513 

media baru, jadi kalo tadi feature apa namanya kan tadi adalah karakteristik 514 

interaktivity speed dan deep, lebih dangkal. feature nya adalah dia bisa mobilisasi, 515 

mobilisasi sumberdaya tapi dia juga sangat cepat menyebarkan opini. Saya kira ini 516 

yang sekarang di takuti SBY itu sangat konsen dengan situasi di twitter. Saya 517 

ngomong apa adanya ya. Abu Rizal Bakrie itu sangat konsen, satu Mobilisasi 518 

Sumber daya, manusia, orang, duit, mbak Jasili @Jasili itu donor darah. Anda 519 

sakit, anda ke PMI nggak dapet darah anda ngetwit, jam tiga pagi, saya ngikut itu, 520 

jam tiga pagi ngetwit, tolong saya mohon bantuan mbak, gini gini ginni, nanti jam 521 

8 dirawat dioperasi anak saya butuh donor ini PMI nggak bisa, di twitt sama si 522 

Jasili, di twit donor itu, nanti jam 7. So, Mobilisasi,  Kedua opini. Menyebarkan 523 

kejelekan orang. Cepat sekali di Twitter, inget kasus seniman yang bunuh diri di 524 

Jogja, yang dia mengadakan Jogja Music Festival gagal 525 

Bu Sili : Emmm, iya gagal EO nya  526 

Pak Yanuar : Itu temen saya bu 527 

Fita : Oooh yang bunuh diri di jembatan 528 

Pak Yanuar : Nabrak jembatan, itu selamat jalan apa ee akhir, dia bubur kacang 529 

ijo kunci mobilnya di titipkan, bu nitip kunci ya bu ya nitip itu temen saya, itu 530 

temen kami mas Agus disini temen. bagaimana jadi ngetwit jago kurang itu kasus 531 

media sosial, dibulli nggak tuh, dibulli itu. Jadi itu kasusnya mungkin masih 532 

kasusnya individual, yang kongkret eh bukan, maksud saya. Yah kasusnya kasus 533 

yang tadi ya, Yang satu tentang mobilisasi yang kedua tentang ee apa namanya ee 534 

apa tadi? 535 

Bu Sili, Fita : Penyebaran Opini 536 

Pak Yanuar : Eeh penyebaran opini. Nah yang ketiga ini adalah tekanan/pressure 537 

yang sifatnya bisa politik. Bisa Umunya politik si. Bisa politik Bisa budaya, bisa 538 

ekonomi tetapi umumnya politik, yang kaitannya tadi adalah yang kedua 539 

penyebaran opini tadi, yang saya maksud begini Ingat kasus kompasiana ada 540 

seorang yang menulis kemudian dicabut sudah di terbitan kemarin yang 541 

mendiskripsikan tempo. Jilbab hitam Dia pake nama samaran Jilbab Hitam di 542 

kompasiana. Tulisan itu tentang Bagamana tempo menurut dia bagaimana tempo 543 

melakukan pemerasan sepanjang SKK Migas, kalo nggak dituruti dia akan 544 

menghajar lewat youtube segala macem kan, termasuk Bank mandiri. Nah media 545 



konvensional itu nggak punya kemampuan itu. Itu kalo opini koran pasti di cerca 546 

kan? Orang bisa ngapain saja Kompas punya blog, detik punya blog. Trans TV, 547 

TV itu saya lupa dia punya blog, yang memungkinkan semua orang bisa berbicara 548 

apa saja di blog itu. Itu yang dikhawatirkan. Kompasiana punya aturan kalau di 549 

menjadi polemik dan orang tidak bisa membuktikan siapa dirinya, nggak mau 550 

memberi nama, maka dicabut itu artikelnya, itu dari kompas 551 

Tetapi sudah muncul debat si jilbab hitam itu sudah muncul di koran yang 552 

judulnya adalah apakah kampanye gelap tempo apa apa itu muncul bahkan di 553 

koran Media Indonesiaa itu di halaman pertama lagi. Lah Media baru ini punya 554 

karakteristik ini. Yang membuat media konvensional ini sempat dikatakkan 555 

tersaingi. Nah ini titik dimana kita perlu waspada. Benar nggak masalah ini? 556 

Seperti halnya ketika dulu ee internet mengatakan akan mengganti televisi nggak 557 

juga nyatanya. Apakah ... akan menggantikan telepon, nggak juga nyatanya. Maka 558 

kita bertanya Saya kira feature media baru yang media lama atau media 559 

konvensional tidak punya, malahan pada yang pertama yaitu ke-uptodate-an apa 560 

namanya being updated kekinian itu nggak bisa dikalahkan oleh media 561 

konvensional. Bahkan berita pun terpaksa bikin Breaking news ya kan untuk 562 

mengejar. Itu nggak bisa dikalahkan tetapi sebaliknya Sebenarnya ada kekuatan 563 

media konvensional yang tidak dipunyai media baru yaitu Kedalaman, tempo 564 

adalah satu-satunya media dalam wawancara saya adalah satu-satunya media yang 565 

menerapkan training ketat untuk penulisnya, kita sudah membaca kan kualitas 566 

wartawan di tempo, kompas itu dianggap kurang sekarang, menyambung kalimat 567 

anak kalimat dimana, lupakan koran yang lain lah, udah parah itu. tapi koran itu, 568 

menurut saya ya kompas masih baiklah, tapi itupun sudah kalah tapi sekarang yang 569 

masih melakukan itu hanya tempo, tempo itu di bantu oleh Andreas Darsono 570 

adalah satu satunya lembaga media yang melakukan yang secara kontinue, 571 

sistematik, training terhadap penulis, hanya itu nggak ada yang lain. Kan anda bisa 572 

membayangkan, so di media baru persoalannya adalah tadi, implikasinya apa, 573 

implikasinya terkait dengan yang saya omongkan di depan soal kominfo tadi yaitu 574 

implikasinya karena semua yang kita omongkan tadi itu bias, biasnya adalah bias 575 

pada mereka yang bisa mengakses media baru, dan dua hal satu overdebility, dua 576 

Availebility of infrosfuction, kalo overdebility maka kita bisa melihat menengah 577 

keatas anda mungkin bisa langsung menggugat, loh mas bukannya handphone juga 578 

punya orang-orang bawah juga, tapi orang-orang dibawah itu menurut saya tidak 579 

akan obien itu, tidak akan beropini diarea-area politik atau ekonomi. Yang ber 580 

obien itu ya Orang-orang yang minimal S1 yang mengerti, Anda bisa melihat 581 

bedanya  @KRL mania atau pengguna website, pengguna disini, @KRL mania 582 

dengan penggunanya, bisa anda bayangkan dengan komunitas pembaca kompas. 583 

Isinya itu berbeda, anda tidak bisa mengatakan kalau sama bu, tolong Ade jaga 584 

kereta api depok hari ini, isinya ini bahasa saya kasar, memaki bangsa ini Aceh 585 

pasti di KRR no sekian nggak jalan, beda isinya twitnya dengan followernya 586 

kompas, ya kan anda bisa lihat jadi, memang ada segmentasi karena overdebility 587 

ini implikasinyanya adalah konten, media baru ini bukan nggak masalah dengan 588 

konten ya, bermasalah. Tetapi kontennya kita bisa membandingkan dengan, 589 

katakan saja ini bias ini, konten yang menurut kita tadi bias kelas menengah, bias 590 

orang-orang yang kaya, bias orang berpendidikan, dan karena tadi kita ngomonin 591 

adat infrastruktur, bias jawa, bias kota besar. Urban, jadi segmentasi, Bu Sri pasti 592 

udah tanya ni kita-kita ini  Jawa-Sumatra, buku putih kominfo yang dua ribu tahun 593 

berapa tuh saya punya, tapi yang terbaru saya belum punya itu Jawa-Sumatera 594 

Bali. Banyak lah (B & C: hehehe ) Ini dosa ini kota ini gender. Lalu kita perlu 595 



wapada, bias kota bias gender kalo kita melakukan analisis media dan normalisasi 596 

ke semua. Kita bisa kacauin ini, itu persoalan media kita. Sepanjang kita nggak 597 

dapet data dari kominfo tentang peserta dan serap optik jaman soeharto kemudian 598 

soal media baru dan lain-lain itu akan, media baru ni jangan dikacaukan,media 599 

baru ini dengan konsepnya pak Agung yang baru  ini, yang pak Agung akan 600 

memecahkan e-learning. Itu dua hal yang berbeda e-learning adalah soal delivery, 601 

ost service, education agar mudah dijangkau masyarakat banyak. Menggunakan 602 

Internet, tetapi media baru is not E-learning. Dan e-learning is not media baru. 603 

Dua-duanya sama, infrastruktur, nah kalo yang ada di dalam sini, anda kan nggak 604 

mungkin mendownload isi kuliah disini. Anda butuh koneksi yang gede. Anda 605 

butuh bandwith yang brot bener, brot yang bener agar bisa mendownload pdf itu 606 

untuk belajar jadi wacana untuk belajar kan? Selama itu ada nggak akan jalan Jadi 607 

persoalan kita ceriwis tadi juga terbantu karena kalo ngetwit kan lebih gampang 608 

dan ngetwit bandwithnya nggak gede-gede amat maka BTS cukup tetapi menurut 609 

saya yang mungkin temen-temen perlu melihat dan pengetahuan adalah strategi 610 

pembangunan infrastruktur kita seperti apa sih? Strategi pembangunan 611 

infrastruktur komunikasi mungkin ini bagiannya yang lain ya yang kami di undang 612 

soal infrastruktur. Tapi plis mengintip karena komunikasi begini yang kita 613 

butuhkan adalah sambungan pita lebar, Apakah itu mau kabel ataukah itu mau 614 

wireless terserah. Tapi kita butuh sambungan pita lebar yang terjadi sekarang 615 

adalah duitnya paling banyak dan paling cepet berputar ya disambungan sempit 616 

yaitu BTS, Maka disaat berdering atau disaat muslak ini nggak akan jalan selama 617 

deringnya itu jadinya adalah BTS. Itu bisa berdering itukan berarti menunjukan 618 

adalah proksi dari verifikasi kabel, Kalo anda ada kabel setidaknya anda 619 

menggunakan speedy. Saya kasih spidol speedy dodol tapi anda bisa menggunakan 620 

speedy minimal yang anda gunakan setidaknya 360Kb per detik Yang masih 621 

pantas untuk mendownload konten. Dibandingkan ini, begituloh persoalan saya, 622 

nah jadi melirik ke infrastruktur ada hubungannya dengan komunikasi bu hanya 623 

untuk menata Karena media baru kita ini belum seperti yag diimpikan habermas 624 

dimana publik merebut kembali. Public spear nya. Karena sudah dikuasai oleh 625 

kapitalis media maka media baru muncul, enggak. Yang terjadi ini pesawat saya 626 

kebetulan karena driver-driver tadi. Ceriwisnya iya, deepnya iya. 627 

Bu Sili : Bagaimana mengisi kekosongannya?. 628 

Pak Yanuar : Saya kira. Mengisi kekosongannya menurut saya kalo media baru 629 

begini bu,  630 

Bu Sili : Kan fyber serat optic bandwithnya kan belum ada kan perlu waktu 631 

Pak Yanuar : SBY janjinya 2014 ya bu saya belum tahu janji itu loh bu, tapi 632 

janjinya kepada SBY yang dia ngomong itu, dia menjanjikan 2014 kami kan hanya 633 

Mengungkapkan memerahkan atau menghijaukan bukan, ini kemungkinan besar 634 

tapi ternyata kita nggak bisa kekosongan ini bu,menurut saya, kita lihat ajangnya 635 

bu ya, ya tentu Papua sama kita jangan lihat jakarta kita jangan lihat, saya kira 636 

mungkin itu. Jadi saya nggak tahu (barangkali bu anda lebih jago bahasanya 637 

daripada saya), memastikan akses terhadap infrastruktur telekomunikasi atau 638 

infrastruktur internet kita lebar jadi sebelum kepulauan itu dipastikan punya akses 639 

terhadap infrastruktur pita lebar, pita lebarnya mau widemax menggunakan kabel 640 

ee menggunakan apa wireless atau memasang serat optik terserah, tetapi kita 641 

memastikan ada pita lebar setidaknya sampai kedaerah tingkat dua setelah itu dia 642 

bisa menggunakkan kabel tembaga atau menggunakan lokal wireless untuk 643 

menyebar ke kelurahan tapi sampai ke daerah tingkat dua itu menurut saya adalah 644 

kita sambung dengan pita lebar kalo Bappenas bisa spesifik membiarkan karena 645 



pemerintah yang akan datang kan masuk sini mungkin jadi di titipkan ke 646 

infrastruktur kali ya bu, karena Bu Sri mungkin ngomongin dari segi kontennya 647 

yah, infrastrukturnya ya ngomong temen-temen di infrastruktur masukkan itu, 648 

sambungan pita lebar kedaerah tingkat dua, jadi penulisannya adalah, jadi 649 

tersambungnya X % kabupaten kota dengan pita lebar titik.kaset di di wonnet 650 

Bu Sili : Di wannet kemarin nggak ada 651 

Pak Yanuar : Di wannet kemarin menyelesaikan-menyelesaikan sambungan 652 

broadcast tapi nggak selesai, di wannes kita lewat typa dan lewat mbak di wannet 653 

kita lewat ee PJ ..Nasional, sampai sekarang masih. 654 

Bu Sili : Infrastruktur infrastruktur. Sebentar ini ada siapa ya nuwun sewu nuwun 655 

sewu ini kayaknya ini nggak ada. hihihi.. Tapi belum ada Pak Riri kan mengenai 656 

partisipasi publik, kita kan bikinnya aqua, nggak sampe kejakarta kan yang sampe 657 

jetoot. 658 

Pak Yanuar : Ibu Sri, mas Dedi dari Uji udah nikah apa belum si? 659 

Bu Sili : Hahha beluum 660 

Pak Yanuar : Udaah 661 

Bu Sili : Hihiihi 662 

Pak Yanuar : Jadi nanti saya, satu menit dua menit jadi, ya karena abis ini ada 663 

janji lain, oke. Oalaah sek dipikir opo 664 

Bu Sili : Haha.. Dibawah mau ketemu tapi nggak 665 

Pak Yanuar : Jadi yang mengisi kekosongan menurut saya di suntikkan saja lewat 666 

temen-temen, kita nggak usah itu dulu berprasangka pokoknya kalo nggak tercapai 667 

kita kejar, intinya tujuannya adalah kabupaten kota tersambung dengan pita lebar 668 

karena penetrasi televisi, televisi kita kan hampir 97% ya bu ya 669 

Bu Sili : 99 % 670 

Pak Yanuar : 99%, tapi penetrasi pita lebar nah itu bisa kita genjot. Nah kalo soal 671 

media baru saya kira ya bu 672 

Fita : Dibawah 20 673 

Pak Yanuar : Oow di bawah 20 ya? 674 

Bu Sili : Eh apa internet? 675 

Fita : Bukan, pita lebar 676 

Pak Yanuar : Pita lebar mereka belum cek, sampai ke kabupaten kota ya, ini 677 

jangan sampai ke kelurahan dulu, kalo sampai kabupaten kota cukup kita 678 

sambungin pita lebar bu, ceritanya cerita kan macem-macem ekonomi yang 679 

tergerak, itu hubungannya dengan corak ekonomi memang, sambungan yang non 680 

pita lebar itu kalo anda punya ini, dorongannya anda mengkonsumsi informasi, 681 

mampu mengkonsumsi macem-macem tapi kalo anda beri pita lebar, anda bisa 682 

membayangkan ya, bisa protal, bisa NKM, jadi corak ekonomi jauh lebih 683 

produktif. Sekarang corak ekonomi kita itu konsumtif banget ya. Itu orang-orang, 684 

ini sudah bion media ya yang kita omongkan. Nah di media, kembali ke media tadi 685 

tipenya juga sama, ini membuat kita males nulis membaca, maka ngomongnya ya 686 

ngomong yang pendek-pendek tapi kalo pita lebar banyak corak. Pendidkan juga, 687 

saya di Mancaster tinggal disana semua rumah terhubung dengan fyber optic 20Mb 688 

per detik 24 jam. Jadi kalau saya ngajar, kalo saya nggak ke kampus atau saya 689 

ngajar telkom flash itu masuk ke blackboard, itu mahasiswa saya 40 orang semua 690 

buat game semua saya bisa share macem-macem ngajar bawa sarungan 691 

Fita : Heheehe 692 

Pak Yanuar : Saya kan ngajar, sekarang kan UUD mencerdaskan kehidupan 693 

bangsa ini nggak mungkin pake, itu loh mbak implikasinya, tapi kalo bappenas 694 

bisa mendorong, LKPI, dan lain-lain itu, itu udah pasti 695 



Fita : Saya sama pak Dedy nih, mengenai partisipasi politik, nggak bisa, oke, iya 696 

pa oke tetapi nggak cukup pa 697 

Pak Yanuar : Nggak cukup 698 

Bu Sili :Tapi kalau bapak dateng jadi nggak, haha 699 

Pak Yanuar : Sekarang temen-temen berpartisipasi langsung.. maka kalo sekarang 700 

kalo mau lapor Nggak bisa, lapor kalo sekarang itu kan harus ada... 701 

Bu Sili : Harus pake nama aslinya, Kalo nggak nggak bisa 702 

Pak Yanuar : Saya kira media baru persoalan kita adalah persoalan widening 703 

akses availability, overdebility, kalo konten kita nggak bisa ngapa-ngapain. Konten 704 

itu orang bisa ngomong apa saja anda nggak bisa sensor, anda nggaak bisa 705 

Fita : Kecuali kalau ada apa tadi namanya bestmark 706 

Pak Yanuar : Kalau ada bestmark, eh itu kalo media konvensional ini media baru 707 

bu, media baru sulit bu, kalau kita masuk ke isi sensor agak repot bu karena nanti 708 

dianggap yang saya bilang tadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah community 709 

of user, jadi istilah, istilah bakunya ee kita dalam bidang studi kita community of 710 

praktis, Itu COP itu adalah istilah demokrasi tapi ini isinya itu sangat bagus bu 711 

tentang akademik yaitu para pengguna atau para pemanfaat itu kita edukasi. 712 

Emblict dengan segala hormat itu kan nggak jalan, itu di onggokkan, itu 713 

dionggokkan saja buat pembelajaran, mengapa? Karena usernya nggak dii... 714 

Fita : Pemanfaatannya itu, 715 

Pak Yanuar : Yang terjadi adalah ini proyeknya, nganterin mobil dengan tapi 716 

nggak ngedukasi ini maka kita masukkan bu, lewat Bapenas atau lewat temen-717 

temen bagaimana kita suntikkan juga bahwa tidak boleh ada projek yang hanya 718 

infrastruktur,... Aduh bu saya, dulu bu tapi nasib membawa lain bu jadi ya tapi 719 

bapenas itu adalah tempat yang menurut saya yang paling mungkin, kita 720 

masyarakat kan media ya tapi kemudian ujungnya itu banyak bu, kok ujungnya 721 

banyak eh ujungnya ekornya itu kemana-mana bu, pendidikan masuk, partisipasi 722 

politik masuk, bahkan ekonomi jadi kalau saya soal konten di media konvensional 723 

ada bestmarknya tapi dalam KPI dengan Dewan Pers kita seharusnya bisa menslide 724 

show atau menyeleksi online yang sudah di luar value kita yang penanaman 725 

kebencian yang kayak gitu-gitu itu bisa out. Tapi kalo media baru out kontrol, ini 726 

kotak mandornya ini, hewan on on, karena begitu Indonesia mengontrol itu lagi 727 

waaah kita akan mundur berkali-kali tapi yang sudah terjadi yang bisa kita lakukan 728 

adalah COP, jadi enam kosongnya tadi bu menurut saya, so kalau soal teknologi 729 

dan soal gelombang  730 

Fita : Kita tunggu dan kita antisipasi, 731 

Pak Yanuar : Kita tunggu dan kita antisipasi naah mungkin kita ada temen di 732 

bapenas yang nempatin perkembangan teknologinya atau ada orang yang 733 

ditugaskan tadi kalo temen-temen ngamati apa yang terjadi to, bukan untuk, bukan 734 

untuk itu bagian dari pekerjaan itu mantengin timeline itu ngliatin apa yang terjadi 735 

ini, yang terjadi ini apa, di UKP kami sedang mencoba menginstal system 736 

namanya Said System analisis ehh sistem Said informasi dan data gitu itu semua 737 

isinya data-data yang hanya untuk mnyaringkan saja data-data apa saja isi media 738 

sosial, eh ini media media baru, termasuk detik, termasuk kompas, termasuk apa, 739 

nah oh yaya sorry sorry ada yang kelewatan, intersection antara media 740 

konvensional dengan media baru, orang selalu mengatakan bahwa antv.com, 741 

tvone.com, kompas.com adalah blog benar dan tidak. Benarnya adalah ini media 742 

konvensional yang memanjangkan tangannya masuk ke arah online, yah kalau dulu 743 

TV anda sekarang bisa nonton rekaman kapan saja karena di ada, jadi dia 744 

memperpanjang tangannya, kalau anda dulu membaca koran harus membaca 745 



korannya sekarang anda membaca dari ipad maka perpanjangan tangan. Tapi  juga  746 

ada bagian dari media yang baru, online ini yang tidak masuk ke media cetak, 747 

contoh kompas.com, kompas.com itu isinya adalah update permenit atau perjam 748 

yang tidak dimuat di media koran di koran jadi anda jangan membayangkan anda 749 

membaca kompas.com itu isinya sama dengan kompas cetak, enggak itu beda. 750 

Kaitan media baru dan media konvensional adalah yang media media Pak Agung, 751 

Pak Agung, pak teman teman dari Bapenas pa 752 

Bu Sili : Ngurusin apa si? 753 

Pak Yanuar : Tentang media, Pak  754 

Bu Sili, Fita : Hehehe 755 

Bu Sili : Media koran gitu? 756 

Pak Yanuar : Membuat ... untuk media, hehehe jadi intersectionnya adalah tadi 757 

tapi sekarang kaitannya sebenarnya begini, yang online dan yang off line ini ada 758 

fungsi amplifikasi, saya sebutkan media baru dan media konvensional itu ada 759 

proses amplifikasi apa yang terjadi di masyarakat ini itu dalam tanda petik 760 

umumnya lebih cepat lebih baik, kejadian 4 mobil istana masuk busway, itu yang 761 

mempict itu media baru, baru setelah itu diambil dari media konvensional menjadi 762 

berita media konvensional pun tidak langsung ke tv tapi media konvensional tadi 763 

yang punya online tadi loh, yang terjadi itu orang ngetwit kan, mobil presiden 764 

masuk trans jakarta ketangkap, ya diambil oleh kompas.com yang mengutip 765 

detik.com dan baru setelah itu muncul dikoran kompas, muncul di tv antv atau 766 

metrotv ya... kejadian ini, yang pertama adalah media baru, mengapa saya kira 767 

motion new time of jurnalis muncul, media konvensional mengandalkan jurnalis 768 

mengandalkan wartawan, dengan media baru semua orang wartawan, nah saya kira 769 

titik dimana pemahaman kita perlu diupdate ini dengan semua orang menjadi 770 

wartawan dia bisa mewartakan apa aja kan, baik goodnews maupun badnews MI28 771 

ya yang saya masuk di buku ini, MI28 masuk ke busway eeh ternyata nggak 772 

pertama itu, MI 28 masuk kembali, sekarang nggak tau bebas tidak, masuk tutup 773 

kacanya, enggak, nah there is a potensial saya nggak menamakan problem, tensin 774 

yang akan terjadi kalau wartawan ditrain harapannya ketika dia menulis, dia bisa 775 

menulis sesuatu yang lebih balance covering broadsize kalau kita nulis kayak biasa 776 

gimana? Maka media baru mengapa COP itu bisa menjadi penting, saya 777 

membayangkan desknya bu Sri ini one day bisa mengundang para pegiat sosial 778 

media duduk minum kopi sambil santai di bappenas untuk update, mood kita mood 779 

mendengarkan saja, coba tanya mereka ngomongin apa, kita persiapkan baik, tanya 780 

pasti akan didapet, so tadi yah yang di pict up adalah kejadian hari hari biasa yang 781 

sangat cepat media sosial itu dulu mengapa membedakan adalah kalo dulu orang 782 

nonton apa yang ada di media orang akan tergerak, sekarang terbalik, orang 783 

bergerak media yang konvensional ini malah merujuk media sosial atau demikian, 784 

so saya kira itu area dimana kita sekarang menghadapi dunia yang memang 785 

berbeda ya bu ya dan the way kita, berkomunikasi bersosialisasi lewat itu saya kira 786 

arloji  itu akan.... temen-temen ini asumsi pada media ini besar sekali itu assuming 787 

media sehat ya 788 

Bu Sili : Sehat itu pa? 789 

Pak Yanuar : Kalau media nggak sehat repot kita, hehehe. So thats my.. hehe 790 

Fita : Saya ada pertanyaan? 791 

Pak Yanuar : Silahkan 792 

Fita : Eee tadi kita.. 793 

Bu Sili : Ee Pak Didi itu pak 794 

Pak Yanuar : Eee  saya ke Pak Didi dulu,... atau ngobrol lagi kapan-kapan? 795 



Bu Sili : Yaa iyaa 796 

Fita : Via email boleh? 797 

Pak Yanuar : Boleeh, tapi... saya jawabnya pas ada... karena ini persiapan.. ini 798 

agak gila-gilaan... saya mau kontak Bu Indah juga ee hasil update yang kemarin 799 

seperti apa, ini.. setiap bulan ya, jadi desember sekarang, januari, terus apa 800 

februari.. 801 
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Bpk. Hendra :  Kami melengkapi desa informasi yang sifatnya infrastruktur dengan 1 

KIM dan upaya ini dilakukan dengan bergandingan dengan Direktorat PPI. KIM 2 

programnya sangat banyak saat ini. Kami bekerja sama dengan menkokesra (PNPM 3 

Mandiri), PU dan Mendagri. Kita ingin mengetahui cara kerja mereka. Kami akan 4 

mengambil contoh permodelan mengikuti PNPM. Kami masih bingung wujud desa 5 

informasi. Pengkaitkan desa informasi juga diharapkan agar melek infomasi dan 6 

melek IT. Bakohumas, harus jadi leader baik di KL maupun keseluruhan. Bakohumas 7 

diharapkan tidak menyuarakan kepentingan kementerian saja tapi juga kepentingan 8 

bangsa. Jadi peran bakohumas, masih belum dirasakan. Kita sudah mengadakan 9 

kerjasama dengan Perhumas dalam segi seleksi dan kompetensinya. Bakohumas 10 

diharapkan mampu menulis dengan baik dengan menggunakan media online. Bahkan 11 

kita tandingan dan pilihkan pemenang. Pihak media juga setuju agar memberikan 12 

reward kepada bakohumas yang berprestasi. Kami sudah ada Blueprint, MoU dengan 13 

PWI dan KPI. Peran kami selamanya kebanyakan sosialisasi ke daerah perbatasan, 14 

MoU PWI dan KPI dialog interaktif program kabinet Indonesia bersatu. PSA sudah 15 

terpogram, sehingga jika kementerian memerlukan bantuan, maka kami bisa 16 

menfasilitasi. Kami di direktorat kemitraan ini , hampir seluruh progam kami 17 

sosialisasikan. Kami juga berkerjasama dengan dirjen dan direktorat lain. Direktorat 18 

kemitraan 2015, pemberdayaan pemerintah mengenai regulasi, koordinasi, 19 

mengembangkan peran khususnya KIM bersentuhan dengan media komunikasi dan 20 

TIK.   21 

Ibu Dewi : Kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk hadir. Arahan dari 22 

Pak Freddy, silakan diskusi dengan setiap direktorat. Setelah selesai, Pak Freddy akan 23 

memfasilitasi pertemuan. RPJPN akan terus dipakai oleh siapapun presidennya. 24 

Dengan adanya background study, kami akan menampung semua aspirasi dari semua 25 

stakeholder.  RPJMN ini akan disesuaikan oleh presiden yang terpilih. Bentuk RPJMN 26 

(Bappenas) akan identik dengan Renstra KL. RPJMN adalah living document, tidak 27 

mati. Perubahan akan berlaku di RKP (Renja KL). Maka dalam penyusunan RPJMN 28 

ini, indikator, kegiatan dan target menjadi komponen penting. Komponen-komponen 29 

ini disusun bersama.  30 

Struktur organisasi dan personil yang berubah mengakibatkan personil yang baru 31 

mempermasalahkan target yang ingin dicapai. Akibatnya, KL kadang menyalahkan 32 

Bappenas. Target yang tidak tercapai akan dievaluasi. RPJMN ini akan diturunkan lagi 33 

sehingga tidak selalu diidentikkan dengan pengembangan media saja. Fokus 34 

pembangunan Poldagri 2015-2019 terdiri dari  35 

penyediaan konten informasi publik yang mencerdaskan dan sesuai kebutuhan 36 

penguatan peran media/pers yang bebas dan bertanggung jawab, bisa juga difokuskan 37 

khusus untuk media penyiaran 38 



pemerataan informasi melalui berbagai media (tradisional, komunitas, social, cetak, 39 

elektronik dan lain-lain), bekerjasama dengan balai-balai,  40 

peningkatan kapasistas SDM kominfo  (terutama di daerah). Kondisi SDM Kominfo 41 

sangat minim dan kapasitasnya ditingkatkan. Perlu diciptakan mekanisme yang 42 

memastikan tidak ada mutasi dengan cara kontrak kerja 2N+1 seperti di Bappenas.  43 

Media Center sudah ada di semua provinsi. Penanggung jawabnya adalah direktorat 44 

dibawah pimpinan Bpk. Sadjan. Pelaksanaan UU KIP sampai Agustus 2013 terealisasi 45 

31,6%. Efisiensi yang terealisasi sangat baik, karena kegiatan terlaksana dan dana 46 

masih tersisa. 47 

Bapak Hendra : Direktorat kemitraan ini dilakukan di daerah. Kalau kegiatan, hampir 48 

tidak ada kegiatan. Kami berbenturan dengan masalah anggaran. Setiap kegiatan itu, 49 

tidak ada kendala atau masalah. Teman-teman di daerah “welcome”. Potensi, memang 50 

usulan kebijakan-kebijakan ini tergantung pimpinan. Saya punya gambaran akan lebih 51 

baik dari sekarang. Namun, gambaran secara  rinci, saya belum berani 52 

memberikannya. Sebaiknya, tetap disiapkan perencanaan ke depan. Program mana 53 

yang perlu dihentikan, dilanjutkan, dan dirubah. 54 

Ibu Katmi : Terkait dengan progam kami tentang ormas dan profesi, kegiatan yang 55 

sudah dilaksanakan: komsos dan petunra dilihat kuantitas dari KIM dan Pentura tetapi 56 

dari kualitas masih kurang. Jadi, target RPJMN ke-3, KIM dan Pentura disebarkan 57 

sampai tingkat kecamatan. KIM dibentuk masyarakat. Masalahnya, KIM mesti 58 

terkontaminasi dengan media. Jadi, mereka diharapkan mampu mengelola informasi. 59 

Banyak KIM yang tidak jalan. Akibatnya, kami ingin mencoba dengan melakukan 60 

pendampingan yang disesuaikan dengan karakterisktik budaya dan geografi. 61 

Pendampingan tidak dilakukan selamanya (mencontoh PNPM). Untuk pemberdayaan 62 

KIM tersediri, dan METRA sendiri. Update dan monotring Metra dan KIM yang 63 

eksis. Kelompok ini akan diberdayakan lagi melalui Bimtek-bimtek. Metra adalah 64 

koordinator di daerah. Mengsinergikan kegiatan-kegiatan di wilayah.  65 

Intinya, kualitasnya perlu ditingkatkan. Pentura, overlaping dengan direktorat lain, 66 

memanfaatkan media tradisional. Tapi diretorat ini kami ingin menyebarluaskan 67 

informasi. Pak dedet menyiapkan informasi, kami menyebarluaskan.  68 

Ibu dewi :Media tradisional digunakan sebagai Petunra. Apakah tidak overlapping? 69 

Ibu Katmi : Jadi memang kami mengharapkan ke depannya, KIM digunakan oleh 70 

KIM, begitu juga Metra. 71 

Ibu Dewi : Siapa yang bertugas membimbing ini (Pariwisata atau Medikbud)? 72 

Ibu Katmi : Kominfo yang bertanggung jawab dari segi konten.  73 

Ibu Dewi : Kami sudah merivew dua kali tradisional dan komunitas.  74 

Pak Hendra : Kami dari operasionalnya lebih besar. 75 

Ibu Katmi : Dibuat keputusan bersama (Kominfo, Dikbud, Pariwisata) terkait isu ini. 76 

Bpk Waluyo : Media Komunitas, terbanyak di Bengkulu. Media yang terstruktur baru 77 

radio kamounitas. TV Komunitas belum. Kominfo melihat konten dari media 78 

komunitas. Media komunitas itu berjalan melalui jarkom (jaringan komunitas). Radio 79 

Komunitas yang paling bagus adalah Jawa. Bengkulu itu karena dipengaruhi oleh 80 

Riau. Radio komunitas sudah menggunakan streaming (website).  81 

Ibu Katmi : Pentura, ovelaping dengan direktorat lain, memanfaatkan media 82 

tradisional. Tapi diretorat ini, kami ingin menyebarluaskan informasi. Pak dedet 83 

menyiapkan informasi, kami menyebarluaskan.  84 



Ibu Dewi : Seharusnya menggunakan petunra siapa? Jika gambarannya adalah 85 

menggunakan personil karena kekurangan orang dibolehkan. Tetapi, kenapa satu 86 

program dilakukan oleh beberapa direktorat?  87 

Pak Hendra : Seharusnya, ada direktorat yang merelakan.  88 

Pak Waluyo : Metra dianggap di bawah kebudayaan. 89 

Bpk. Waluyo : Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati 90 

wakil, Pak Hendra, yang saya hormati Bu Dewi sebagai Direktur dan Komunikasi 91 

Bappenas dan mbak... 92 

Bu Fita : Fita 93 

Bpk. Waluyo : Mbak Fita, Bu Katmi, Mbak Erni dan Mbak Niken. Pertama-tama 94 

saya terima kasih bahwa pembangunan mitra seperti kerja ini perlu dipantunkan kali 95 

ya karena terus terang sebagai media komunikasi penjabaran dalam bahasa Indonesia. 96 

Namun kita bisa memotivasi dan memfasilitasi yang baik bisa tetap diminati atau 97 

barangkali saya sedikit sebelum berangkat sesuai yang dibahas di dalam opsi tadi. 98 

Kerangka berpikir saya adalah bahwa metode dan komunikasi ini selain macam-99 

macam fusi skema atau tugas konsultan yang di.... yang telah kita pelikkan merupakan 100 

validasi yang serakit, setelah sebelumnya waktu itu sebagai keperluan dari Diknas. 101 

Kebetulan kami telah menempati program kegiatan tidak jauh berbeda dengan pager 102 

media, ganti-ganti. Karena ini perlu ini menjadi latar belakang kemitraan saya. 103 

Pertama tugas KK selain melaksanakan fusi sebagaimana mencontohkan kegiatan 104 

yang sudah dipampang tadi yaitu melaksanakan kebijakan dan MSVK di bidang 105 

kemitraankomunikasi dan humas pemerintah itu yang mengatur kita yang ada yang 106 

tadi. Nah, penjabaran bidang komunikasi dan humas pemerintah, maka dibagi dalam 107 

fungsinya itu menjadi tiga fungsi. Pertama adalah kelembagaan pemerintah MKMI, 108 

yang kedua kemitraan media dan di.... oleh saya, yang ketiga ormas dan profesi itu 109 

pukat negara. Saya akan sedikit meinagurasi tentang fungsi kemitraan media. 110 

Kemitraan media memang kami terus terang aja bu, di dalam di tiga temen-temen ini 111 

yang agak berat adalah saya karena stressingnya adalah penikmat media yang 112 

notabene di dalam konten No 40 telah jelas sudah dibuka posisiding bahwa kita sudah 113 

103 menit saja sudah merupakan bangsa reputasi tentang pers sekarang sudah tidak 114 

lagi dipegang Kominfo tapi olehDewan Pers sebagaimana ........ oleh karenanya di 115 

dalam melaksanakan fungsi propoksi kemitraan, ini menurut saya karena paling ber.. 116 

karena kenapa? Kita tidak mempunyai komposisi terutama yang sesuai yang kita 117 

harapkan. Karena yang kita ketahui adalah pers ini merupakan dinamika yang 118 

didukung .... mencatat fakta yang sangat terpercaya dan itu sudah menjadi bagian dari 119 

tugas yang telah saya laksanakan. Barangkali nanti tinggal menambah secukupnya 120 

saja. Pertama adalah oke, yang kedua selain melaksanakan fungsi sebagaimana 121 

terminologi yang udah jelas bu bahwa berbandingan Pak Hendra itu adalah 122 

melaksanakan tugas tambahan yang lebih berat dari pada visi bu, tapi Pak Hendra 123 

sudah menambahkan bahwa konsoliditas kegiatan di Negara Indonesia itu semua 124 

sudah diatasi dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Dari ....... humas pemerintah 125 

dan kemitraan media di Bekasi sudah menganggap pengembangan aktifitas dan 126 

memfasilitasi komunikasi itu mudah, tapi tugas yang saya maksudkan adalah tugas 127 

yang tambahan ini. Yang ditekankan oleh Pak Hendra pertama tugas tambahan karena 128 

menyangkut kebijakan pimpinan. Nah, ini saya jabarkan ibu, pertama adalah satu 129 

menyangkut isu strategis, isu strategis itu kalo di pemerintahan kita yang setelah pasca 130 



reformasi kan terbuka itu, begitu terbuka dengan demikian juga ..... yang kedua 131 

menyangkut kebijakan pemerintah yang harus diatasi seperti umblum, BBM, BPJS, 132 

dan sebagainya. Maka perlu diantisipasi dan itu tidak bisa ditawar. Sementara kalau 133 

kita bicara program sebagaima yang ibu gambarkan ini tidak terdeteksi kalau si kita 134 

pendekatannya dia adalah futoksi oleh karenanya multimasa ya sebagaimana yang pak 135 

direktur  tadi yang berjalan, itu agak sulit bagi siapa yang mengatasi, yang sebagai 136 

gambaran ibu, Pak Hendra, kemaren itu manager kami menambahkan ya, pertama kali 137 

pembentukan ...... maka peluru mana yang Pak Hendra gunakan tapi tu tinggi ibu ya, 138 

sangat tinggi dalam satu bulan tapi kita sudah mengcover begitu banyak. Ini juga 139 

perintah dari Bapenas ini sebetulnya ini, kan gitu. Tapi tidak tertuang dalam itu, ini 140 

yang menjadi alasan mengapa menyangkut kendala dan tangtangan kita dan menjadi 141 

bahan pemikiran Kominfo. Mbok ya.. mm apa.. diberikan apa ya istilahnya, anggaran 142 

yang mencangkup di mana, atau di Bapenas atau menyangkut  Kominfo yang untuk 143 

menghalangi. Sehingga konstitusi yang berjalan itu tidak seimbang, terus terang aja 144 

kami di bidang kemitraan media itu sangat.. sangat anu.. sangat apa si.. lali duluan 145 

gitu, karena itu, begitu menerima ...... menjatahkan mengambil tugas itu di Satbapers 146 

itu ...... mengerikan .... mau masuk pertama kali itu susahnya bukan maen bu ini, 147 

nyatanya mereka sudah yakin .... yang tidak gagasan kita harus selamin terutama kita 148 

harus menyusun strategi komunikasi seperti apa yang dalam peluru yang sudah ada 149 

berikut, maka tidak jalan tidaklah lain adalah pemanfaatan fungsi-fungsi seperti ormas 150 

ditek-ditekabe. Isu strategisnya kita olah menjadi isu seperti kepedulian rakyat tapi 151 

temanya adalah human torch sosfikasidebe. Pengembangan humas di lingkungan 152 

humas kebetulan karena BBM, dialog interaktif, PS Art, dan mmm apa namanya.. itu 153 

juga dalam ...... ini supaya kami untuk dialog aja ibu, dalam satu minggu itu di 154 

berbagai media informasi, media Televisi dan Radio itu sudah berapa frekuensinya itu 155 

temanya itu aja. Alhamdulillah dan itu juga sudah ada keuntungan, nah ini background 156 

kenapa demikian nah ini menjadi catatan pribadi. Jadi pak direktur selain 157 

melaksanakan fungsi-fungsi keutamaan yag sebagai..... . selanjutnya bu yang menjadi 158 

press yang saya katakan tentang fokus dan pebahasan 2015-2019 oleh ibu yang saya 159 

sangat ikhlas terhadap pemetaan informasi melalui multimedia yang dicanangkan 160 

penguatan peran pers yang bebas dan bertanggung jawab penyediaan konten informasi 161 

publik yang mencerdaskan memang itu visi misi dari pak dirjen yang selalu di.... 1 M. 162 

Edukasi dan mencerahkan di ..... kantor pemberdayaan ini kata kunci. Serta penguatan 163 

pengembangan media serta penyediaan konten humas publik yang mencerdaskan tadi 164 

bu ya, ditambah yang tadi adalah penguatan pengembangan media komunikasi. 165 

Sebagai ibu perlu ketahui bahwa di era bak .... yang tadi dikatakan baru namun 166 

demikian tu, kalau saya lihat latar belakang yang terkuak itu adalah kegamangan 167 

terhadap kebebasan pers sedemikian .... pasca reformasi ini kebebasan pers sudah 168 

tidak dipertanyakan lagi sekarang bu, karena dunia manapun juga melihat bahwa 169 

negara yang paling bebas pers itu adalah di Indonesia. Sebagai catatan pernah yang 170 

namanya.... 171 

Ibu Dewi : di indeks.. indeks konservasi 172 

Bpk. Waluyo : iya, itu tidak perlu ditanyakan lagi, justru pers sekarang 173 

mempertanyakan akibat kebebasan pers itulah pers sendiri juga kegamangan, 174 

kekhawatiran. Maka timbul program yang disebut filtrasi media bu, filtrasi media di 175 

sini yang dimaksudkan selain mengutamakan UU No 40 bahwa pasal 17 itu dianggap 176 



tidak lagi terbentuknya wekemolog, oleh karenanya yang kita harapkan adalah nanti 177 

bagaimana mendorong terwujudnya kelompok-kelompok sadar media. Kelompok 178 

sadar media ini dimaksudkan adalah pertama dengan alasan melimpahnya informasi 179 

yang di berbagai media baik media mainstream maupun media cyber ternyata 180 

menimbulkan dampak baru yaitu publik gamang media mana yang menjadi rujukan, 181 

me.. menjadi rujukan. Oleh karenanya Direktorat Kemitraan membuat prioritas 182 

kegiatan yang notabene telah mendapat persetujuan menteri dan bahkan dikuatkan 183 

dengan MOU filtrasi media ini. Nah, menjadi catatan bu bahwa pak direktur tadi 184 

mengatakan bahwa masih.. masih apa namanya... baru tapi telah menghasilkan 185 

sekurang-kurangnya bahwa catatan saya itu 3 MOU beliau itu. Pertama MOU filtrasi 186 

media bersama PWI, kedua MOU filtrasi media bersama semua elemen HPI, IJTI, 187 

AJTI, ADPI, ADWSEI, dan SMI ada sebelas bersama Kominfo, dilaksanakan di Bali, 188 

yang ketiga adalah MOU tentang kerja sama dengan KPU, ni ni di bidang di bidang 189 

kemitraan aja dulu ya, asosiasi dengan KPU . di sisi lain bahwa maka kami sedikit 190 

membuat catatan bagaimana kemitraan khususnya ..... kemitraan media dan jurnalis 191 

yang ada dalam mengantisipasi tahun ke depan, maka menjawab yang menjadi latar 192 

belakang tadi, bahwa untuk melaksanakan fusi dan tugas-tugas kebijakan termasuk 193 

krisis isu di dalam mengatasi, satu sisi ibu perlu kami kasih gambaran bahwa Kominfo 194 

yang notabene adalah sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya antara lain sebagai 195 

JTR, ternyata di dalam menangkap isu-isu atau memfasilitasi dalam kalau terjadi isu 196 

terhadap serangan pemerintah maka Kominfo atau pemerintah tidak memiliki lembaga 197 

tidak mempunyai ...... kami tidak memilikinya. Sebagaimana pada negara lain 198 

mempunyai media. Oleh karenanya kami penguatan terhadap di bidang media perlu.. 199 

perlu ditingkatkan terutama yang selama ini sudah ada ibu di ....... di TVRI ada dua 200 

kami setelah MOU sepanjang tahun dengan rata-rata tuh dua durasi atau kuantitas 201 

sebanyak 46 kali itu satu anu bu... satu.. spot, satu slop maksud kami di TVRI itu ada 202 

dua yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Menjawab yang notabene Ibu Menterinya Bu 203 

Dewi ini gemar dan beliau tidak pernah mendelegasikan kalupun di panggil RI 1 204 

beliau selalu meminta untuk menskejulmenterinya. Yang kedua Dialog Rumah Publik 205 

yaitu Rumah Publik ini mengantisipasi kalau terjadi isu-isu seperti tadi, di samping itu 206 

juga kementerian-kementrian atau lembaga yang mempunyai isu segera diketahui oleh 207 

publik seperti Bu Dewi ni sangat perlu nanti kalau di dunia program yang seperlu 208 

digalakan, segera ibu inginkan, sehingga kami jadwalkan setiap Rabu untuk berkenan 209 

Bu Dewi bisa membahas 210 

Ibu Dewi : kalau saya pak tidak percaya dengan yang seperti itu 211 

Bpk. Waluyo : itu bisa.. bisa ditentukan 212 

Ibu Dewi : ini yang sekarang lagi ini indeks demokrasi 213 

Bpk. Waluyo : boleh, nanti di sini. Terus yang ketiga ibu kami juga menskejulkan 214 

membuat spot itu dengan dialog di TV swasta. Terus selain itu juga membuat slide 215 

untuk PSA nah yang tahun ini PSA karena ada kekurangan dari anggaran Bapenas 216 

kemaren ibu, ya kami ikut terpangkas juga sehingga PSA kami banyak pertama adalah 217 

mengenai anti korupsi kedua tentang filtrasi media itu, yang kedua tentang pemilu dan 218 

yang ketiga tentang eeeee.... apa namanya itu percepatan ekonomi di ..... di Papua itu 219 

kan dari bidang politik itu sangat tinggi. Terus juga di RRI bu, di RRI kami setiap 220 

senen mempunyai MOU itu apa yang di situ Indonesia Bersatu. Di sisi lain bu, untuk 221 

memperbaiki kemitraan dengan media salah satunya adalah kami yang sudah 222 



mempunyai secara inten dan itu adalah kemitraan dengan PWI, dengan PWI ini kami 223 

telah menghasilkan dua MOU, satu filtrasi media yang kamu sebutkan, yang dua 224 

adalah tentang MOU tentang UKW (Uji Kompetensi Wartawan) nah, mengapa 225 

pemerintah sangat inten terhadap itu karena perlu diketahui bahwa wartawan yang 226 

tercatat ini ada 15-20 orang tapi berpotensi baru 3.249 oleh karenanya kita melalui 227 

direktoran ini memfasilitasi dalam UKW yang terakhir kemaren di Surabaya.Oleh 228 

karenanya tantangan kedepan ini tetep menjadi program kami. Sedikit.. bu ya 229 

Ibu Dewi : Iya 230 

Bpk. Waluyo : Terus juga membangun filtrasi media di berbagai kalangan khususnya 231 

di media ketika meningkatkan strategi komunikasi dengan Komtaskes salah satunya 232 

adalah dengan melalui pers ini yang sangat ngetrend bu itu adalah tingkat nasional. 233 

Yaitu yang disebut .... dan ini presiden selalu hadir dan selalu update juga 234 

Ibu Dewi : Tiap tahun? 235 

Bpk. Waluyo : Tiap tahun bu, setiap tahun kami .... dan pernah menandatangi MOU 236 

di hadapan presiden filtrasi media itu dua kali, uji kompetensi di Madiun filtrasi di 237 

Kupangdi hadapan presiden. 238 

Ibu Dewi : Hmm... kita ga diundang si? Di sini diundang dong pak 239 

Bpk. Waluyo : Oh boleh nanti diinikan dihadapkan. 240 

Ibu Dewi : Direktur.. 241 

Bpk. Waluyo : iya iya bisa, Terus ketiga ibu merealisasikan kegiatan Workshop 242 

Citizen Jurnalism 243 

Ibu Dewi : Hmmm.. 244 

Bpk. Waluyo : Karena apa, bahwa dengan berkembangnya media cyber ternyata 245 

mereka belum mempunyai wadah oleh karenanya nanti dan itu sudah menjadikan 246 

bibitan. Selanjutnya mengadakan workshop tentang Fest Campus & Media 247 

Komunikasi. Dalam rangka majelis informasi yang dilakukan. Terus dalam rangka 248 

mendorong misi Kominfo yang masih belum bisa konektip, maka melihat sejauh mana 249 

dan itu juga menjadi harapan. Maka kami membuat program yang namanya ...... 250 

Kunjungan Jurnalistik. Tahun ke depan itu perlu. Terus yang tidak kalah penting 251 

adalah bahwa dalam kita sadari pasca 2014 itu merobohkan amanah  tahun politik oleh 252 

karenanya kebijakan pemerintah baru tentunya mendapat biasanya kalau pemerintah 253 

baru itu perlu bagian banyak untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang baru 254 

untuk kebijakan politik pada nanti itu. Sehingga dukungan dari Bapenas 255 

supayakemitraan media ditambah sehingga apa yang menjadi isu sentralnya itu di 256 

penyediaan konten informasi publik yang mencerdaskan penguatan pers yang bebas 257 

tentang dialog serta pemetaan informasi multimedia akan terjawab. Barangkali ini bu 258 

karena hari sudah siang, kekurangannya mohon dimaafkan, terima kasih 259 

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 260 

Ibu Dewi : iya, gapapa ni.  ya makan sambil ngobrol juga gapapa pak, iya sambil 261 

makan ya pak. Soalnya kalo apa ya belum denger ada kendala atau masalah di 262 

pelaksanaannya seperti apa. 263 

Bpk. Waluyo : oh kendalanya kami lebih karena dikuranginya apa tuh, karena 264 

kendalanya tidak terdeteksinya kegiatan-kegiatan yang mendesak seperti isu-isu itu 265 

menjadi kendala karena terus terang aja tusi yang dilaksanakan pak direktur yang 266 

sudah berjalan paling tidak akan menjadi apa namanya.. pengalihan prioritas. 267 

Ibu Dewi : itu itu itu bagian dari dinamika pelaksanaan 268 



Bpk. Waluyo : ya 269 

Ibu Dewi : atau kegiatan dan, ya itu udah namanya intruksi presiden itu 270 

Bpk. Waluyo : iya, ya makanya 271 

Bpk Hendra : ya benar apa yang dikatakan Bu Dewi, sekarang kita BBM aja dulu, 272 

bukan hanya sosialisasi aja dulu sampe kita lumpuh 273 

Bpk. Waluyo : iya terhadap 274 

Bpk Hendra : sampe kita lumpuh 275 

Ibu Dewi : jadi intinya pimpinan langsung kemitraan gitu? 276 

Bpk Hendra : iya !! 277 

Bpk. Waluyo : tidak tidak kemitraan bu gini, kemampuan kapasitas karena kan 278 

semuanya sekian ribu juta eksemplar. Orang kapasitas ... aja berapa 279 

Ibu Dewi : oh dibagi-bagi gitu? Itu panjang itu apa sampe 40 aja pak? 280 

Bpk. Waluyo : oh iya 281 

Pak Hendra : engga engga 282 

Ibu Dewi : ko ga ... jadinya temuan kan 283 

Bpk. Waluyo : dan hasilnya kan bisa dirasakan kan kemaren ibu bisa melihat kan 284 

hasil output terkahir, alhamdulillah kan tidak muncul lagi ‘tak muncul lagi yang ini 285 

kan. Sebagian dari yang abadinya itu. 286 

Pak Hendra : satu lagi juga harus  tercantumnya ini, yang berbau politik supaya bisa 287 

diskusi begini. 288 

Bpk. Waluyo : iya 289 

Ibu Dewi : memang pak, 2014 seperti orang di sini yang terutama itu semua tu 290 

arahnya ke, 291 

Pak Hendra : satu 292 

Ibu Dewi : semua harus mendukung ke situ, kalo Kominfo ya itu tadi, ya sosialisasi, 293 

ya apa.. apa ya.. eeee.. apa namanya.. pelibatan masyarakat dan sebagainya. Kan sudah 294 

ada MOU ya dengan KPU ya? 295 

Bpk. Waluyo : Dan yang terakhir yang disampaikan pak direktur tanggal 17 nanti kita 296 

mempunyai program untuk memfasilitasi Jurnalistik Perempuan dalam rangka 297 

konferensi media 298 

Pak Hendra : itu bagus sekali itu 299 

Ibu Dewi : wah, bagaimana dong kita mau ngundang ke Menado 300 

Bpk. Waluyo : hehehehehe ada pakarnya itu 301 

Ibu Dewi : oke, gapapa pak, pokoknya sepanjang yang bisa apa ya maksudnya.. 302 

setidaknya kan temen-temen kemitraan juga dapet untung kan dari daerah. Gimana? 303 

Bpk. Waluyo : ada narasumbernya 304 

Ibu Dewi : kita ga narasumber, jadi kita justru ngundang FGD narasumbernya banyak 305 

Bpk. Waluyo : ga, FGD-nya ada narasumber pokok? 306 

Ibu Dewi : ya, dari apa namanya Petundra, kemudian dari media komunitan. Nah itu 307 

dia tadi yang saya minta masukan Bapak, media komunitas tu siapa yang sebaiknya 308 

kami undang. Kemudian dari... 309 

Bpk. Waluyo : di sini ada faktor yang dalam pengertian yang makro dari sejarah dan 310 

perkembangan itu dari menteri dan media massa 311 

Ibu Dewi : bukan pak, yang ini FGD ini review untuk pelaksanaan 2012 pak 312 

Bpk. Waluyo : oh anu, 313 

Ibu Dewi : nah review 314 



Bpk. Waluyo : seperti yang dikatakan pak direktur tadi 315 

Ibu Dewi : media tradisional  316 

Bpk. Waluyo : Dirjen .... bu itu secara regulasi sudah real 317 

Bpk Hendra : professional  318 

Ibu Dewi : jadi gini pak, yang kami review itu kegiatan 2012, media tradisional dan 319 

media komunitas. Jadi unsurnya ya ada media tradisional, yang melaksanakan ya, 320 

pelaku Petuntra waktu itu tahun 2012 itu siapa? Kemudian kalau ada pemirsa atau 321 

penontonnya, kemudian budayawan, akademisi, OMS. Jadi semua unsur supaya kita 322 

bisa tahu padangan-pandangan dari mereka itu. Kemudian dari Dinas, misalnya 323 

Kominfo di sini bekerja samanya dengan siapa di sana? Kan gitu. Termasuk EO-nya 324 

yang ditanya. Jadi prosesnya seperti apa sih. 325 

Pak Hendra : kan kalo.. seinget sebenernya saya media tradisional mungkin bisa 326 

mungkin nanti 327 

Bu Dewi : 2012 di ... 328 

Bu Katmi : 2012 masuk kegiatan 329 

Bu Dewi : ya sudah pernah dilaksanakan di sana kan? 330 

Bu Katmi : media tradisional sama media komunitas, sebenernya seluruhnya tapi kita 331 

kan pilih yang.. jadi karena kita dapet perintah dari Kominfo, daerah mana aja kan kita 332 

dapet kalo ga salah 25 lokasi. Nah, kita liat yang ada media tradisional dan media 333 

komunitas jadi, oh di Menado, di Medan, kemudian ya di Papua kan jauh. Jadi ya itu 334 

yang kita pilih. 335 

Pak Hendra : kalo media komunitas, menurut saya ni bu ya itu masuk ke....... 336 

Bu Katmi : tapi kan kalau di dalam konteksnya kemitraan beda lagi padahal kita, 337 

media komunitas kan lebih ke.. 338 

Pak Hendra : memang sejarahnya ya, yang tadi yang saya ceritakan tadi bahwa dari 339 

SKJ memang model pemberdayaan dari komunikasi itu ada dari di SKJ, tapi pecah 340 

setelah UU No 17 itu. Sebagian berada di ....... sebagian ada di IKP. Tapi kayaknya 341 

sebagian dia makan atau itu lebih kuatan di 342 

Bu Katmi : Karena Infrastrukturnya kan di sana itu. Ini tadi kan saya denger yang 343 

filtrasi media itu loh pak, kegiatannya apa aja sih pak? Karena kan media itu perlu 344 

dididik juga, pers itu. 345 

Bpk. Waluyo : sebetulnya secara ini ya bu, yang namanya filtrasi itu melek media tapi 346 

tugas media sebenernya ada dua ibu, yaitu publik dan media itu sendiri dan pers itu 347 

punya jaring bu. Kan dari tugas itu ada, bahwa ternyata media dengan konglomerasi 348 

masyarakat. Jadi dengan begitu tidak ada indikasi. 349 

Bu Katmi : Jadi bikin strategi ni pak? pengembangan filtrasi ini apa pak? 350 

Bpk. Waluyo : Pertama strategi di bidang prioritas terbatasnya anggaran maka strategi 351 

kita adalah pemilihan terhadap mitranya itu, tapi kalo kontennya tetep  tidak terlepas 352 

dari kegamangan bahwa itu ..... tentunya kan pemerintah dalam hal ini kan kebanjiran 353 

uang. Kalo sebetulnya filtrasi media kalo BNKB itu. Jadi memelekan bahwa kamu itu 354 

sadar fakta tapi dampaknya perlu dikethaui siapa yang bertanggung jawab. 355 

Bu Katmi : ya itu, maksud saya ada forum, tapi yang bener-bener mendidik wartawan 356 

itu siapa? PWI? 357 

Bpk. Waluyo : tapi kan kita harus tidak bisa begitu bu, tergantung PWI-nya, AJTI-358 

nya melalui jaringan AJTI & ADWSI biasanya sudah ada MOU-nya.  359 



Bu Katmi : saya gini pak, tapi yang disampaikan pak .... betul sekali ya kita tuh 360 

indeks kebebasan pers di Asia nomor satu kali ya. Tapi pertanyaannya mereka sudah 361 

SOS belom? Tadi kan  362 

Bpk. Waluyo : makanya dari yang kurang lebih 3000 itu yang telah teruji 363 

kompetensinya 364 

Bu Katmi : iya, maksudnya dia udah seimbang, dia udah obyektif, dia udah selektif 365 

belum kan itu pertanyaannya. 366 

Bpk. Waluyo : fasilitsasi yang juga 15.000 itu, kami manejadi tantangan untuk kami. 367 

Bu Katmi : itu yang menguji iapa ya pak? 368 

Bpk. Waluyo : yang menguji dari PWI dan ACI, dan dari KPI bu. 369 

Bu Katmi : itu yang mewajibkan siapa? Ahli uji kompetensi, terus siapa? 370 

Bpk. Waluyo : tidak ada kata wajib, tapi kalau tidak melaksanakan ini dia akan rugi 371 

sendiri. Yang mana seuai SK tadi contoh konkritnya tentang kehumasan. Kalo 372 

sertifikasinya itu perlu nanti itu mereka yang disebut wartawan akan hilang sendirinya. 373 

Jadi waratawan ingin meliput tidak lagi dengan kartu pers.  374 

Bu Katmi : yang mengeluarkan siapa? 375 

Bpk. Waluyo : yang melakukan itu, sebenernya amanah UU No 40.Karena pers itu 376 

kan terbatas bu. maka kemitraan sangat perluYang telah teruji kompetensinya  Satu, 377 

karena lima tidak bisa itu pertama ...... membuat ketangkasan dan pertama kita bikin 378 

seminar. Kebetulan kami bekerja sama dengan PWI berarti resensi kami dominan. 379 

Bu Katmi : itu, ga komplain mereka pak? 380 

Bpk. Waluyo : mereka sudah ini ko.. mau. Kalau semua sudah ngantongin itu mau 381 

apa lagi? 382 

Bu Katmi : Apalaagi kalau KL-nya kompak gitu ya, kalau wartawan yang ga punya 383 

itu jangan dilayanin misalnya. 384 

Bpk. Waluyo : ya nanti di tempatnya beliau ini ada standarisasi penerimaan istilahnya 385 

SOP, sesuai prosedurnya sebagai wartawan, kalo humas di Indonesia ini gitu. Maa ga 386 

akan lagi bisa terjadi. 387 

Bu Dewi : pak terkait dengan kekerasan terhadap pers itu gimana pak? 388 

Bpk. Waluyo : ya sekarang sesuai pasal 17 itu terbentuknya media setelah Kominfo 389 

tida memegang lagi. 390 

Bu Katmi : kalo prespektifnya Pak Hendra tentang revisi Undang-undang pers gimana 391 

pak? Maksudnya Undang-undang penyiaran. 392 

Pak Hendra : saya bukan dominannya di pers 393 

Bu Katmi : kalo Kominfo dimana? 394 

Pak Hendra : di penyiaran di PPI 395 

Bu Katmi : berarti yang sekarang direvisi itu banyakan dimananya ya pak? Tentang 396 

frekuensi atau 397 

Pak Hendra : ada yang pernah saya denger ni saya anggap frekuensi itu swastalah itu, 398 

ya ga boleh itu, ancur itu. Kayaknya ke sana itu arahnya. 399 

Bu Dewi : (ketawa) Kepentingan kelompok, kali miskomunikasi 400 

Pak Waluyo : (ketawa) 401 

Bu Dewi : Haduh ya ampun... 402 

Pak Waluyo : Mungkin takut kali ini ya... 403 

Bu Dewi  : Ntar deh besok kalo Ketmu pak afriadi gmn? 404 

Pak Waluyo : Yang ditakutkan itu ya bu ya.. 405 



Bu Dewi  : Tapi pak fredi punya ide baru malah kemaren ya.. 406 

Bu Katmi  : Iya 407 

Bu Dewi  : Broadband ekonomi sama broadband aaduuh dan lain lagi deh... 408 

Bu Fita : Iya 409 

Pak Waluyo : Kalo broadband ekonomi memang hasil anu toh hasil rakernas kemaren 410 

Bu Dewi : Iya, jadi maksudnya kalo ini 411 

Pak Waluyo : Ya ini belum 412 

Bu Dewi  : kemajuan ini tidak menjamin ini gitu kan, yang ini maju ini mundur, ya 413 

iya... 414 

Pak Waluyo : Kalo.... 415 

Pak Waluyo : Citizen di sini bahaya loh saya berani 416 

Bu Dewi  : Belum sama sekali atau kan... 417 

Pak Waluyo : Sudah bu tapi kan saya bilang ke ... kecuali konsepnya bu 418 

Bu Dewi  : Saya media literasi itu saya kIRA itu juga, juga bagian dari itu tapi 419 

Pak Hendra : Makanya si pak iwan sebagai pimpinan KTP harusnya ada di sini biar 420 

mendengar sendiri 421 

Pak Waluyo : Tapi citizen itu kan harusnya dikerjakan kepada pak dedy juga 422 

Bu Dewi  : Nah, Karena ini tidak, tidak bicara direktorar harusnya ya kalo, kalo liat 423 

konsepnya ini ya, tapi begitu sudah di rkp itu udah keliatan, tapi ngga gitu 424 

sebeneranya direktorat dulu 425 

Pak Waluyo : Pranata humas juga mungkin belum ada bu ya di rkp, prantata humas 426 

belum ada ya 427 

Pak Waluyo : Pranata humas baru 428 

Bu Dewi  : Kayanya baru deh pranta humas 429 

Pak Waluyo : Ya karena 2010 430 

Bu Dewi  : 2009 431 

Pak Waluyo : Karena ada perubahan 2011 itu bu 432 

Bu Dewi  : Kan sekarang ini kita lg background study nih, untuk 2015 loh, ini kita 433 

sekarang diskusi ini 434 

Bu Katmi : Ya ya... 435 

Pak Waluyo : Makanya tadi kita uda kasih masukan bu... 436 

Bu Dewi : Iya, he-em... 437 

Pak Waluyo : Lembaga humas 438 

Bu Dewi : Makanya... 439 

Pak Waluyo : Pranata humas 440 

Bu Dewi : Ya makanya silahkan, tadi kan saya yang ijo terakhir itu datanya 441 

bagaimana berdasarkan ini ya, apa adanya aja oh ini masih 2%, ini masih 4%, ini 442 

kendalanya apa tulis aja sini, masalahnya apa kendala apa gitu tulis aja di matrik, terus 443 

usulannya, kan gitu kan?? nanti ke depan harus seperti apa ungkapin aja, nggak... 444 

nggak ini ko nggak,  ini semua buat masukan kita kok, nanti ke depan kita masih 445 

diskusi lagi tahun depan, tahun ini masih backgroundnya yang study nanti kita 446 

finalisasinya di 2010 eh 2010, 2014... 447 

Bu Katmi : (ketawa) 448 

Bu Dewi : (ketawa) 449 

Bu Dewi  : 2014 nantikan sudah ada presiden terpilih, nah baru kita visi biasanya sih 450 

ngga jauh-jauh lah kita memperkembangkan visi misi presiden kan, biasanya yang 451 



besar-besar kan yang apa namanya eeee apa namanya tu yang eeee apa namanya tuh 452 

istilahnya kalo ekonomi itu eeemm... 453 

Pak Waluyo : Makro? kriteria? 454 

Bu Dewi  : bukan, ya ya makronya, bukan kriteria sih apa yang pertumbuhan 455 

semacem tingkat suku bunga apa itu kan, itu dulu gitu biasanya yang paling 456 

dihebohkan gitu 457 

Pak Waluyo : Fiskal? 458 

Bu Dewi  : Bukan fiskal 459 

Pak Waluyo : Oh bukan... 460 

Pak Hendra : (ketawa) 461 

Bu Katmi : Ya itulah pokoknya 462 

Pak Waluyo : Tapi nanti memang .... ini datanya banyak perubahan bu, banyak 463 

perubahan 464 

Bu Dewi  : Nggak apa-apa 465 

Pak Waluyo : Masalahnya itu tadi 466 

Pak Hendra : Perubahan itu yang harusnya di RPJM itu keliatannya berkurang tapi 467 

diaspek lain naik dia, kayak misalkan pranata humas, strukturisasi 468 

Bu Dewi : Nggak masalah, tapi kan kita kalo bicara program artinya itu yang 469 

bertanggung jawab siapa? dirjen, begitu, ini program, begitu turun itu ke kegiatan-470 

kegiatan itu ke direktorat-direktorat, nah nanti sasarannya apa indikator apa tuh yo ayo 471 

kita bareng-bareng gitu loh, nah kan itu masalahnya waktu itu sudah disusun bersama 472 

terus ganti nomenklatur, ganti pimpinan, ganti struktural kan gitu 473 

Pak Hendra : Itu bermasalah di semua kementerian bu ya? 474 

Bu Dewi  : Ya.... 475 

Pak Waluyo : Pasti 476 

Bu Dewi  : ada yang bermaslaah ada yang nggak 477 

Pak Waluyo : Contohnya infrastruktur bu ya? 478 

Bu Dewi : Ya Tergantung 479 

Pak Waluyo : Tapi barangkali kalo menurut saya pribadi nih tupoksi pemimpin itu 480 

Bu Dewi : Tapi gini pak, kalo dia ngga berubah nomenklator mungkin nggak masalah, 481 

karena kan di tengah 482 

Pak Hendra : 2011 bu? 483 

Pak Waluyo : He-em... Makanya, yang namanya umat pemerintah 484 

Bu Dewi  : Iya, 485 

Pak Waluyo : Maka, iya, kalo bahwa kementerian kominfo menjadi GPS bagi negara 486 

Republik Indonesia ini senjata apa sih bu? andalan apa sih? sebetulnya kan yang 487 

menjadi pionir apa? bakohumas, kemitraan dengan media 488 

Bu Dewi  : Pak fredi uda dari jaman kapan gitu kan 489 

Pak Waluyo : Persoalannya kan ini kan coba sampai presiden kalo meng atau 490 

melempar apa kalo perlu bu, ini pernyataan betul loh bu, ini fakta loh bu... ya kan? 491 

kalo sidang kabinet itu masalah dulu masalah apa ko gitu aja kok 492 

Bu Dewi : Masih ada lagi ada lagi 493 

Pak Waluyo : Harus nunggu turun tangan ini loh, kementeriannya ngapain?? kan gitu 494 

loh... 495 

Bu Dewi  : (ketawa) 496 

Pak Waluyo : Jadi tidak ada terintegritas yang terbentuk 497 



Pak Hendra : Cuman itu ada di perubahan nomenklatur pak, nomenklatur yang 498 

terbaru itu berubah di 2012, jadi... 499 

Bu Dewi  : Itu nggak, nggak... sebenernya di rpjm nya nggak berubah tetep seperti itu 500 

Pak Waluyo : Iya 501 

Bu Dewi  : di rkp nanti kan keliatan tuh di rkp pun pasti ada perubahan 502 

Pak Hendra : Rkp ya bu? 503 

Bu Dewi  : Iya, rkp nya kan tahunana ya itu berubah pasti 504 

Pak Waluyo : Jadi artinya... 505 

Bu Dewi  : rpjm nya sih tetep 506 

Pak Hendra : Tingkat menteri aja bicara sektoral tidak bicara kepada pemerintah gitu 507 

loh, makanya itungannya kita nih punya presiden yang tangguh, ulet, dan pinter, 508 

cerdas. Lah iya itu diakui emang. Ya, luar biasa kita itu, Coba presiden besok kita 509 

lihat. 510 

Bu Dewi  : (menghela nafas) nggak tahu siapa presidennya 511 

Pak Waluyo : (ketawa) 512 

Bu Dewi  : Ya, kalo sekarang yang muncul di iklan itu-itu aduh yaudah deh aku 513 

goodbye aja deh... 514 

Pak Waluyo : Ngenes (ketawa) 515 

Bu Dewi  : Goodbye deh... 516 

Pak Waluyo : Iya, loh ntar kita fair lah, kita bicara ngomong sebagai calon pemilih 517 

juga, ya bicara soal sosok yang mempunyai setara dengan sby siapa sih? Itu bicara 518 

sosok loh, ya kan? 519 

Bu Dewi  : Ya, meskipun kita lihat dia pinter, canggih, tapi.... Yang tadi belum yaa… 520 

Maksudnya kalo yang muncul-muncul ah udah lah.. Tapi kalo yang belum muncul ini 521 

kan banyak yang pinter-pinter tapi apa iya gitu loh, ya kan pak? 522 

Pak Waluyo : Iya 523 

Bu Dewi  : Memimpin republik indonesia yang presidental 524 

Pak Waluyo : Kalo menurut saya bagus ya... 525 

Bu Dewi  : Ya itu makanya kita kalo mau ini ya balik lagi, yasudahlah kita laksanakan 526 

tugas kita masing-masing, kan gitu jadinya 527 

Pak Hendra : Iya 528 

Pak Waluyo : Kan kalo bicara soal, kalo aku pertama gini bu sebagai hamba Allah 529 

kita harus... 530 

Bu Dewi  : Kadang-kadang jenuh juga kan ustadnya.  531 

Pak Waluyo : Kalo pak dirjen ini menurut saya, beliau itu tidak, anunya cerdas 532 

banget, dirjennya kegampangan menjawab sebagai posisi peer lagi, paling itu, ya kan? 533 

kegampangan dia seorang menjawab ada isu ini ada isu ini, senjatanya cuma segitu-534 

segitu bahkan tidak ... kalo beliau kemarin juga marah sama, apa istilahnya, jajaran 535 

TVRI, tugas dan direksi karena merasa bahwa sebagai GPR pemerintah tidak dibantu 536 

gitu loh, kita bayar, bayar... 537 

Pak Hendra : (ketawa) 538 

Bu Dewi  : Ya memang kita sudah bingung mo diapain 539 

Pak Hendra : Ya dia lupa atau kacang lupa pada kulitnya dia itu 540 

Pak Waluyo : (ketawa) siapa yang membesarkan (ketawa) 541 

Pak Hendra : Sekarang ternyata dapet itu, ... juga sih dapet reward 542 

Pak Waluyo : Reward dari kecaman (ketawa) 543 



Pak Hendra : Iya 544 

Pak Waluyo : Ya reward kecaman yang masalah demokrat itu 545 

Bu Dewi  : Apa sih yang demokrat? 546 

Pak Hendra : Ya itu, yang... 547 

Pak Waluyo : Jadi ini ya bu Udah ganti ni bu sekarang 548 

Pak Hendra : Konvensi 549 

Bu Dewi : Konvensi capres yang demokrat itu 550 

Pak Waluyo : Penayangan 551 

Bu Dewi  : Ohhh 552 

Pak Hendra : Partai demokrasi kemaren 553 

Pak Waluyo : Baru dikritik semua 554 

Bu Dewi  : Kenapa dia nayangin gitu 555 

Pak Hendra : He-em... 556 

Pak Waluyo : Tidak sesuai dengan undang-undang 557 

Pak Hendra : Di dalemnya pun 558 

Pak Waluyo : ... ya? 559 

Pak Hendra : Di dalamnya di uda main salah-salahan itu aja.... 560 

Pak Waluyo : Cakar-cakaran, yang direktur nya ini mengundurkan diri yang 561 

direkturnya ini mengundurkan diri, yang direktur ini dipecat dipecat 562 

Pak Hendra : Merasa di... 563 

Bu Dewi : Yang mecat siapa? 564 

Pak Hendra : Direksi 565 

Pak Waluyo : Direksi, tapi uda... 566 

Pak Hendra : Tapi membela diri 567 

Bu Dewi : Tapi kan sekarang uda, tapi emang susah sih statusnya kalo ngikutin apa pp 568 

berapa tuh 16-13 itu 569 

Pak Waluyo : Dari kominfo 570 

Pak Hendra : Kominfo... 571 

Bu Dewi : Oh, masih di kominfo 572 

Pak Hendra : Masih 573 

Pak Waluyo : Ooh... dimana? 574 

Pak Hendra : Untuk dipengkajian 575 

Pak Waluyo : Iya, masih di kita juga masih 576 

Pak Hendra : Oowh... 577 

Pak Waluyo : Cuman dia juga Tapi pembinaanny dia minta sendiri di sana 578 

Bu Dewi : Owh 579 

Pak Hendra : Kalo fungsi 580 

Pak Waluyo : Kalo ada apa-apa kita diiniin 581 

Pak Hendra : Bukan fungsi 582 

Pak Waluyo : Dulu kan kewenangan langsung ya di kementerian 583 

Pak Hendra : Fungsinya yang independen 584 

Pak Waluyo : Gimana bu? 585 

Bu Dewi  : Iya, Kayaknya sudah bnyak ya pak yang kita dapet, terima kasih mungkin 586 

iya mungkin kami ya itu tadi mohon bantuannya untuk di apa ya kalo bisa di tuangkan 587 

dalam narasi atau tulis atau matriks, matriks aja misalnya sudah ini menurut rpjm ini, 588 

ini sudah dipakai apa belum yang ini kenapa 589 



Pak Hendra : Iya, iya... 590 

Pak Waluyo : Kendalanya apa 591 

Bu Dewi : kalo belum kendalanya apa? nanti terus usulan untuk... 592 

Pak Waluyo : Tantangan 2014 593 

Bu Dewi : Ya.. tentang kebijakan, sasaran, strategi ke depan itu seperti apa, itu aja 594 

udah 595 

Pak Waluyo : Ya... 596 

Bu Dewi  : Nanti itu bahan kami gitu pak.. 597 

Bu Dewi  : Pada saatnya nanti kita presentasi di pak didin uda seperti inilah 598 

Pak Waluyo : He-em... 599 

Bu Dewi  : Gitu aja, jadi dipahami 600 

Pak Waluyo : Ya ini nanti bu balikan ya, kasih tau ini 601 

Bu Dewi  : Ya nanti di masing-masing nanti terus di gabung ya kuncinya dulu 602 

Pak Waluyo : Apakah setelah kita mempunyai sudah mempunyai konsep ni bu, 603 

apakah perlu ibu lihat dulu gitu 604 

Bu Dewi  : Nggak 605 

Pak Waluyo : Bareng-bareng? 606 

Bu Dewi  : Nggak, Kirim ke kami aja 607 

Pak Waluyo : Kirim aja ya? 608 

Bu Dewi  : Iya kirim aja, itu nanti untuk bahan kita kok pak 609 

Pak Waluyo : Iya 610 

Bu Dewi  : Itu untuk bahan 611 

Pak Waluyo : Apa nggak ada satu misalnya oh pak, gini gini gini, nggak usa lagi? uda 612 

langsung.. 613 

Bu Dewi  : Uda kebayang kan pak tadi apa yang sudah kecapai berdasarkan rpjmn 614 

kemudian mana yang belum kenapa kendalanya terus de depan lima tahun ke depan 615 

kan kita tahu potensi, potensi masalah lima tahun ke dpan itu kayak apa sih kalo kita 616 

baru mencapi ini kan gitu 617 

Pak Waluyo : Ya ya... 618 

Bu Dewi : Pasti banyak udah tahu kan... terus nanti arah yang diusulkan seperti apa 619 

lima tahun ke depan gitu untuk mengatasi permasalahan potensi masalah tadi 620 

Pak Waluyo : Sebutnya... 621 

Bu Dewi  : Kaya yang banyak tadi 622 

Pak Hendra : Ya... 623 

Pak Waluyo : Sebutnya program, target, terus realisasi, kendala, sama alasan terus 624 

gitu aja ya bu ya... 625 

Bu Dewi  : Kalo mau satu matriks boleh 626 

Pak Waluyo : Oiya satu matriks 627 

Bu Dewi : Ya, boleh, lebih keliatan, kalo ini masalahnya kan ada potensi masalah lima 628 

tahun ke depannya apa jadi apa 629 

Pak Waluyo : Ini apa masalahnya apa 630 

Bu Dewi  : Kan ini dari dari apa pak rpjm itu.... 631 

Pak Waluyo  : Usulan, arah kebijakan, sasaran, program, ya kan... 632 

Bu Dewi  : Ini hasil, iya,nanti mungkin pak ini minta ke fita juga boleh ya.. nanti 633 

diminta tinggal nambahin kolomnya ya tadi pak waluyo sampaikan tadi. lebih enak sih 634 

kalo kita ngeliatin matrik. Matriks ya... bacanya Lebih enak ya... 635 



Pak Waluyo : Matriks maennya... 636 

Bu Dewi  : Merdeka atau matriks (ketawa) 637 

Pak Waluyo : Ibu kenal bu yati ya bu ya? 638 

Bu Dewi : Dalem 639 

Pak Waluyo : Bu yati.. 640 

Bu Dewi  : yati siapa? 641 

Pak Waluyo : Pindah ke... bu yati 642 

Bu Dewi  : Bu yati deputi? 643 

Pak Waluyo : Deputi 644 

Bu Dewi  : Uda pensiun 645 

Pak Waluyo : Kan sekarang pindah ke dirjen toh DPU 646 

Bu Dewi  : Iya uda pensiun 647 

Pak Waluyo : Pada saat itu bawa istri saya k KPU, bisa jadi tinggal disitu 648 

Bu Dewi : Oowwh..... Sinten mba? 649 

Pak Waluyo  : Si endah 650 

Bu Dewi  : Ohhh... 651 

Pak Waluyo : Sekarang malah ya enakan dpu 652 

Bu Dewi  : Bu yati yang suaminya deputi dulu kan? yang almarhum, pak sugainto 653 

Pak Waluyo : Pak sugianto tuh, Istri saya membantu menyusun tokonya 654 

Bu Dewi  : Owwh... 655 

Pak Waluyo  : Makanya 656 

Bu Dewi  : Ya pak, terima kasih banyak ya pak kami sudah mengambil waktunya 657 

hampir satu hari (ketawa) 658 

Pak Waluyo  : Sama-sama juga, kami juga terima kasih banget banget ini 659 

Bu Dewi : (ketawa) 660 

Pak Waluyo : Ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih bu dengan segala bentuk 661 

diskusi atau masukan-masukan kepada kami yang mungkin insyaallah dalam waktu 662 

dekat akan kami tuangkan yang diharapkan tadi baik dalam narasi atau matriks, 663 

dengan kondisi lima tahun ke depan itu mau bagaimana dengan permasalahan-664 

permasalahannya termasuk sasarannya sesuai kuota kerja yang lima tahun ke depan itu 665 

Bu Dewi  : Ya... 666 

Pak Waluyo : Kami juga mengharapkan adanya terus eee komunikasi nih bu supaya 667 

eee kominfo nih keliatan gitu kerjanya, walaupun ibu sudah bisa memebrikan suatu 668 

gambaran persis sama saya juga, uda bisa kok lu bikin sono, di sini bkin ini di sini 669 

bikin ini, berarti ibu juga mencermati bahkan saya pun juga sudah mencermati ya 670 

itulah ya mudah2an ke depannya itu ada perbaikan2 semuanya supaya tidak ada salah2 671 

saling menyalahkan 672 

Bu Dewi  : Betul 673 

Pak Waluyo : Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kalo ada hal-hal yang kurang 674 

pas dalam menerima tamu ibu khususnya dan teman2 dalam hal diskusi ini 675 

terimakasih walaikum salam warohmatullahi wabarokatuh 676 

All  : Walaikum salam warohmatullahi wabarokatuh 677 

Bu Dewi  : Makasih pak (ketawa) nanti kami sampaikan diskusi ini (ketawa) Aduh 678 

makasih banyak... nanti mungkin kalo ada apa kami tidak, tetap kontak ya pak 679 

Pak Waluyo  : Ya 680 

Bu Fita  : Terima kasih 681 
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Bu Siliwanti : Tujuan pertemuan ini adalah penyusunan background study RPJMN 1 

Ke-3. Pertemuan ini untuk mengekplorasi tentang capaian dan tantangan ke depan. 2 

Pembangunan bidang politik dan komunikasi-informasi mesti terintegrasi dalam 3 

satu kesatuan. Kita berusaha agar terjadi sinkronisasi berbagai hal yang terkait. UU 4 

No.17 mengenai pembangunan jangka panjang Nasional yang dalam konteks 5 

Bappenas (yaitu) berdaya saing perekonomian Indonesia, SDA, SDM, berbasis 6 

Iptek. RPJMN III mesti menjamin pengembangan media dan kebebasan media 7 

dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Pola fikir rencana 8 

pembangunan bidang politik mesti melihat nilai-nilai demokrasi. Bidang 9 

komunikasi dan informasi yang berbasis nilai-nilai demokrasi dengan prinsip 10 

toleransi, non-diskriminasi dan kemitraan. Dalam hal komunikasi-informasi, 11 

permasalahan kita adalah akses terhadap informasi dan masih terbatasnya 12 

pengembangan media tradisional. Penurunan kemiskinan dan peningkatan GDP 13 

menjadi prioritas pembangunan ASEAN. Komisi Penyiaran berperan terhadap 14 

pembangunan komunikasi pada keseluruhan. KPI dan KPID saling bertarik-15 

tarikan. Komisi ini juga mempermasalahkan mengenai anggaran. Penyebarluasan 16 

informasi yang sehat perlu disebarluaskan melalui media tradisional dan media 17 

sosial.  Hubungan politik hukum dan hankam sebagai prekondisi, maksudnya 18 

bidang-bidang ini mesti memberikan energi kepada bidang-bidang lain seperti 19 

sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu pencapaian dalam RPJPN adalah 20 

terealisasinya negara hokum yang memegang lima prinsip. Secara total indeks 21 

persepsi Negara hukum Indonesia Tahun 2012 adalah 4,53/10.  Indeks demokrasi 22 

Indonesia 2007-2011, Capaian 65,48 (2011) target RPJMN 2014 (73). Kebebasaan 23 

di Indonesia menurut Freedom House 2012, sudah masuk kategori bebas. Indeks 24 

Demokrasi Indonesia 2010-2011, ada beberapa propinsi yang nilainya rendah salah 25 

satunya Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tenggara. NTB paling rendah karena 26 

diskriminasi. Peta bahaya konflik sosial Indonesia 2011, adalah Lampung. Strategi 27 

komunikasi kita di luar perlu ditingkatkan. Contoh kasus adalah pernyataan 28 

parlemen Inggris tentang Papua. Demokrasi dengan kekerasaan tahun 2010 dan 29 

2012, propinsi dengan nilai tertinggi adalah Sulawesi selatan dan salah satu 30 

propinsi dengan nilai terendah adalah Yogyakarta. Lembaga ting-tang di luar 31 

negeri melihat resiko politik di Indonesia dikategorikan tinggi (high risk). 32 

Tantangan 5 tahun ke depan bagi Partai Politik dan Indonesia. Nilai rata-rata untuk 33 

masyarakat sipil Indonesia adalah 2,34 atau diartikan dalam kondisi “kurang 34 

sehat”. OMS masih menghadapi posisi yang lemah dalam mengawasi pelaksanaan 35 

kebijakan publik. Di sisi lain, pembentukan PPID yang baru mencapai 31,6% 36 

menunjukkan akses yang masih terbatas terhadap data-data lembaga Negara, 37 

sehingga menjadi ancaman bagi OMS  dalam mengawasi kebijakan pemerintah. 38 

Birokrasi di Indonesia tahun 1945-1950, masih netral. Lalu tahun 1950-1959 39 

dipengaruhi patronikasi. Pada masa reformasi, kedudukan birokrasi atau sikap 40 

birokrasi masih penuh tanda tanya. 41 

Pak Fredi : Kontribusi komunikasi dalam sektor telekomunikasi, 1,6% dan 16% 42 

selama 4 tahun terakhir. Penetrasi media, peningkatan icome, Informatika begitu 43 



signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks peneterasi  digital 44 

communication berjalan seiringin dengan human development index. Kominfo 45 

mencoba dalam aspek planning dan budgeting, 1/7. Konten mengarah kepada 46 

konsumerisme dan edukasi. Konsumsi terhadap komunikasi meningkat tetapi 47 

untuk hal-hal negatif, sehingga kesejahteraan tertinggal. Dalam konteks 48 

kesejahteraan perlu disinkronkan. Pendidikan menjamin orang pintar tapi belum 49 

tentu bijak. Bagaimana mensiasati hal ini? Tataran filosofis, Indonesia ingin masuk 50 

8 ekonomi besar dunia. Tingkat konsumsi kelas menengah. Tidak bisa 51 

pembangunan infrastruktur saja, tapi pembangunan kesejahteraan social juga. 52 

Broadband Economy is not equal with broadband welfare. Tidak ada demokrasi 53 

jika tidak ada kesejahteraan. Ekonomi baik, demokrasi rendah. Jawa timur, 54 

penyumbang kedua terbesar kepada pertumbuhan tapi tidak begitu demokrasi. 55 

Regulasi keterbukaan informasi public Indonesia berada di peringkat 20 di dunia.  56 

Negara kita lebih baik dibanding AS, Belanda dan Australia (sumber: The 57 

Freedom of Information Advocates Network). Kita sudah bebas tapi perlu 58 

difikirkan kembali tentang pemanfaatan. Dalam rencana ke depan, bagaimana 59 

mendorong PPID di daerah. 60 

Bu Siliwanti : Kebebasan pers di ASEAN nomor 1 adalah Indonesia. Di dunia 61 

rangking 117.  Kondisi sebaran penyediaan akses telekomunikasi di Pedesaan, di  62 

Maluku dan papua serta Sulawesi masih perlu ditingkatkan agar tercapai target 63 

yang diharapkan. Pengguna internet di Asia, Indonesia menduduki peringkat ke 4. 64 

Kepala BNPT (terorisme), terkait pengguna internet. Lembaga ini  masih kalah 65 

bersaing dengan terorisme. 66 

Pak Sadjan : Di BNPT menggunakan pendekatan kuratif, tidak prefentif. Lalu, 67 

mereka lebih fokus terhadap ketahanan bangsa tidak komunikasi. Para pemimpin 68 

ini masih berkonflik. Sistem ini yang membuat mereka sulit berkomunikasi. 69 

Berdayakan lembaga-lembaga yang ada. Badan ini berdebat di dalam karena peran 70 

mereka diambil. Saya pernah rapat dengan mepolhukam, dan berbicara tentang 71 

polhukam. Jika ingin kembali ke konteks pancasila, kembali ke pasal 4, 72 

musyarawah mufakat. Dalam konteks partai, di Amerika hanya ada dua partai. 73 

Bu Siliwanti : kesiapannya berarti juga active social media penetrasi yang 74 

rangenya asia timur dan berikutnya juga active sosial network kita itu ternyata 75 

Facebook Kemudian di mikom ternyata ini juga harus jadi bahan lumayan yang 76 

harus kita lihat konglomerasi  media  77 

Pak Dedet : Ini di Indonesia ya? 78 

Bu Siliwanti : Konglomerasi media kita mas, ya itu pak media grupnya itu ya.. 79 

Pak Dedet : (memotong pembicaraan) Saya, saya kan norak sebenernya 80 

Bu Siliwanti : hehe (tertawa pelan) 81 

Pak Dedet : (tertawa juga)   82 

Pak Sadjan : Jadi ini juga mungkin  83 

Pak Dedet : Saya kan norak 84 

Pak Sadjan : Hal ini juga sebenarnya agak pelik kalau bahasa saya pengkerdilan 85 

undang-undang penyiaraan. Di dalam undang-undang penyiaraan itu 86 

mengamanatkan bahwa mediers stastiun penjaringan dinyatakan ada tapi dalam 87 

konteks penegakkan atau dalam low inforsmen ternyata gak berhasil kalo kita liat 88 

gini loh rawan terhadap konflik terutama dalam konteks demokrasi. 89 

Bu Siliwanti : Iya kapitalisme pak terus apa? bagaimanapun ya atas keinginannya 90 

lebih baik.. (terpotong) 91 

Pak Ismail : Bagaimanapun kalo diharapkan dengan istiah 3E1M edukasi, power 92 

kita itu tetap tidak bisa. Sedangkan dia tadi konglomerasi Jadi kalau di gedung-93 



gedung sebuah pengangkatan seorang direktur begitu wawancara bukan 94 

pertanyaannya begini Program anda apa? Kira-kira program apa Anda  yang Anda 95 

bisa kira-kira yang akan anda tawarkan? kira-kira berapa penghasilannya? 96 

Bu Dewi : Aduh kalo gaya gini harus dihadirkan Soeharto nih  97 

Pak Sadjan : Hahaha (tertawa) 98 

Pak Dedet : Betul 99 

Bu Dewi : Undang-undang penyiaran gimana? Sekarang revisinya sampe dimana? 100 

Lah iya Katanya dimnya 400, ini macet ya 101 

Bu Dewi : Pak Eman aja masuk pak supaya menang Pilkada 102 

Pak Dedet : Itu benteng terakhir loh itu 103 

Bu Katmi : Kalau revisi undang-undang penyiaraan coba dari awal 104 

Bu Siliwanti : Kalau undang-undang penyiaraan komparasinya mah langsung  105 

Bu Katmi : Oh gitu 106 

Pak Sadjan : Kalau di analogikan sama  107 

F : Tapi ppi masuknya ke pasal-pasal yang terkait sama konten gak di undnag-108 

undang penyiaran 109 

Pak Sadjan  : Masuk semua 110 

F  : Masuk semua oh.. 111 

Bu Dewi : Kalo Pak Harto dulu gitu misalnya kalo sekarang itu impor. Impor 112 

kedelai gitu kan cuma dipanggil aja pengusaha paling juga cuman segitu-gitunya 113 

kan? Kelompok ini, dua, tiga. Besog dateng ke.... 114 

Pak Dedet : Ke air port 115 

Bu Dewi : Ke dana kamu mau untung berapa? Oke, dah sekarang pokoknya 116 

turunin, harga turunin, turunin harga turunin harga nanti untungnya berikutnya. 117 

Udah beres pulang ke BNS sambil nandang sekarang? Dipanggil  118 

F : Jadi  pak Rizki kalau cerita kan demokrasi 119 

Bu Dewi : Makanya kalo udah kaya gini nih kalo udah ada monopoli tuh Pak 120 

Harto lah harus dikeluarkan tinggal dipanggil aja pengusaha ini pengusaha ini 121 

cuman 6 pengusaha itu kan, 10? Dipanggil ya udah nanti untungnya berapa jangan 122 

banyak-banyak udahlah kasih untung gitu kan tenang aja sekarang pusing gitu ya, 123 

Sekarang  kita pilihnya gini susah diatur termasuk ha HT aja ngabur 124 

Bu Siliwanti : Berikutnya ini yang ICT Development Indeks se-Indonesia dengan 125 

beberapa negara 3,29 126 

F : 319 127 

Bu Siliwanti : 319, Kita dibawah di sana lah pak 95 128 

Bu Dewi : Makanya kenapa digenjot terus kali gitu ya infrastuktur infrastuktur 129 

Bu Siliwanti : Mungkin salah satu indikatornya adalah infrastukturnya sendiri. 130 

Berikutnya adalah sosial media landscape kita kemudian berikutnya Media Map 131 

Policy Issues isu-isunya ya kurang lebih ya inilah ya banyaklah Berikutnya media 132 

cetak pak lah itu juga kelompok besar jejaringnya itu yang kelompok besarnya 133 

bulet tengah itu sih banyak tuh pak tuh kecil netbook-netbook yang tadi kata Pak 134 

sanjan itu. Print nya yah yang cetak kemudian itu berikutnya itu radio pak Itu yang 135 

bisa kita cari kan itu yang keluar ini  tahu konglomerasi seperti apa sih yang harus 136 

kita apa? Liat lagi gitu kan memang... tapi memang nangkapnya sebegini. 137 

Perkembangan industri televisi di Indonesia mungkin dari kominfo ya? kemudian  138 

Mungkin  yang masih sangat terbatas itu media tradisional kimnya tahunnya kita 139 

ambil dari 2010 kalo ini mungkin nanti dihubungkan dengan tadi konflik dan  lain 140 

sebaginya kan harusnya kali kanik peran-peransi media tradisional sekarang ini 141 

kita lagi sedang menyusun.. indeks keamanan Indonesia untuk lebih ke human 142 

security termasuk nanti rasa nyaman kita terhadap persediaan akses kita liat dari 143 



sektor kabupaten mungkin tahun depan udah bisa melihat  tapiiseluruh Indonesia 144 

karena menggunakan dektor BPS. Berikutnya kondisi tantangan global Idonesia  145 

ee.. Indonesia kita konteks ekonomi persipan Indonesia menghadapi regional 146 

terkait dengan perjanjian perdagangan dengan AFJ ini terbelah pak  ketemu Pa 147 

Hasan Wirayuda ketemu orangnya KEMLU ketemu akademisi langsung bertolak 148 

belakan pak 149 

Pak Sadjan : Gitu ya? 150 

Bu Siliwanti : Kita tunggu Ibu Dewi Fortuna Anwar nanti gimana BAPERNAS 151 

gimana ini ya kan? jadi gimana harus mengambil keputusan ya. Lalu Transparasi 152 

patnership Ini negara-negara ASEAN tapi nanti masuk Amerika serikat gitu ya 153 

kan? China ya kan? Nah kalo menutur akademis sih kita jangan pernah masuk ke 154 

ranah patnership tapi kalo kata pak Hasan Wirayuda kata orang-orang yang liberal 155 

kata kementrian perdagangan kapan lagi? Kita harus masuk, masuk APEC ini jadi 156 

itu. Kemudian regional ekonomi pantersihip juga ini tentunya Kalau KEMLU nanti 157 

pemerintah ke depan 20 19 jadi gatau lah ini respon dari KOMINFO pak tadi kita 158 

harus mempersiapkan tadi asian diploma goes tapi di satu sisi ada kekuatan 159 

perubahan di Asia timur, China, Amerika Serikat nasionalisme Jepang jadi nanti 160 

responnya kembali secara konten kita bisa berdaya saing dengan merespon 161 

tantangan kondisi  global  162 

Slide Berikutnya Asian Community sebenernya persoalannya di di slide berikutnya 163 

ceritanya action life sebelumnya ini jadi ada Blueprint yang harus kita sepakati 164 

misalnya di aspek politikal security politik dan keamanan ya tidak terlaksana, 165 

terlaksana ter 20 padahal ini tinggal 1 tahun lagi komitmennya seperti apa lagi 166 

yang di lapangan orang yang di lapangan orang yang dilapangan tidak menyentuh 167 

sama sekali masyarakat Slide berikutnya adalah kenapa begini Asian Community 168 

masih menjadi persoalan ada powerdistance ada jarak antara stage sama 169 

masyarakat di selanjutnya kemudian ada strategi komunikasi belum berjalan 170 

makanya ini pokoknya ini perlu kementrian lembaga daerah membantu semua 171 

yang bersifat umum dan sukarela bahkan mungkin apa harus dibikin tahun 172 

kemaren usulannya Pak Dirdjen Asian kaya yang di Thailand  apa ya katanya? Ada 173 

Asian Tv apa perlu juga kita ngebangun semacam itu disini masuk dalam program 174 

mana gitu tadi Asian Tv jadi berbicara mengenai Asian semuanya jadi apakah 175 

mungkin itu yang perlu dilakukan 176 

Pak Sadjan : Bisa juga 177 

Bu Siliwanti : Maka saya sampaikan nih jadi, tapi susah sekali pak 20 obat tinggal 178 

setahun jadi kita udah Asian Community kita akan kalah, kalah bersaing, apalagi 179 

dengan yang di Asian ekonomi komonitinya pak jadi kan  180 

Pak Dedet : Kalau  Budaya susah juga ya? 181 

Bu Siliwanti : Budaya juga susah bentrok sendiri paK. Politik kalo politik 182 

pertahanan juga ee.. laut china selatan juga bermasalah pak yaitu nanti dokter sana 183 

ke sini pekerjaan 10 negara ASEAN yang mungkin Singapore. Mendingan ke 184 

dokter dari Singapore mungkin yang praktek di Indonesia. Harus siap semua. Yang 185 

sudah di ada seminar FGD kali ya mungkin 1 bulan yang lalu kita gak siap di 186 

ekonomi walaupun di action plan nya 90 persen pak 80 sekian persen kita sudah 187 

melaksanakn action line tapi sesungguhnya di masyarakatnya jadi ya gimana gitu 188 

ya jadi ini masalah kita bersama. Kemudian di slide berikutnya strategi kita nanti 189 

kedepan masih sangat sederhana sekali gitu lah seperti ini jadi persoalan juga uu no 190 

32 kenapa yang di daerah yang tidak masuk asian community? Apa ikut diklat 191 

sekali lagi deh pak? Dari 60 atau 120 siapa yang tahu Asian Community? Karena 192 

pejabat S2B di daerah (terpotong) 193 



Pak Sembiring : Kita sudah melakukan sosialisasi hampir setiap seluruh seluruh 194 

provinsi malah kabupaten dengan kemlu juga mengadakan sosialisasi ke kampus-195 

kampus cuman dengan pengalaman kita memang saya melihat kesiapan daripada 196 

staf kementrian-kementrian yang menangani Asian Community APEC seperti 197 

perdagangan kemudian ukm, tenaga kerja gak ada kebijakan yang bisa kita 198 

sosialikan dari dia Jadi hanya speak-speak aja gak ada ‘ini kebijakan dari kami, 199 

begini..’ 200 

Bu Siliwanti : Suruh  ngeterjemahin sendiri kali 201 

Pak Sembiring : Konten untuk di sebarkan gak ada, suruh nyari sendiri padahal 202 

kontenya kan dia kita hanya fasilitasi  203 

Bu Siliwanti : Suruh baca sendiri ya blue printnya 204 

Pak Sembiring : Dari Sosialisasi saya tidak melihat sebuah, sebuah apa, gambaran 205 

bagaimana kedepannya apa yang akan kita lakukan masyarakat kita undang kita 206 

kumpulkan dari semua member kadin. Mereka sangat begitu semangatnya Karena 207 

mereka bilang ini bayar pun kami mau ikut begitu ambisi mereka tapi setelah dia 208 

datang kita liat gak ada sesuatu Kebijakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan, itu 209 

permasalahannya 210 

Bu Siliwanti : Gitu mungkin kenapa agak agak susah juga gitu pak. Sekarang 211 

masuk ke perbatasan pak 10 negara tetangga sebenernya banyak yang udah di 212 

selesaikan juga ada beberapa yang belum yang jelas di wilayah timur karna kita 213 

daya saing, sumber daya alam perbatasan dengan Australia, laut China selatan, 214 

kamboja, Brunei lemudian keamanan laut china selatan yang 5 tahun kedepan juga 215 

akan jadi perhatian kita semua. Terus sih sebetulnya Indonesianya itu dibagian itu 216 

sebenernya muter aja gitu pak tapi ya kita tuh jadi mediator walaupun tidak terkena 217 

semua kita jadi kan wilayah perdagangan kita punya kepentingan juga walaupun 218 

sedikit ini tantangannya bagi pemerintah kita 219 

Peran Indonesia di misi perdamaian dunia gak tau juga dari KOMINFO nih 220 

mengenai kontribusi Indonesia Kemajuan demokrasi tingkat regional kita 221 

sebenarnya dari cuman PDF cuman nanti di Bali juga di  bulan Nopember tiap 222 

tahun  kita sudah 5 tahun. Semakin banyak kepala negara yang hadir kalo kita liat 223 

pengamat juga semakin banyak. Jadi sebetulnya kita maksudnya messege yang 224 

ingin disampaikan adalah kita punya peran ke dalam promosi dalam demokrasi tapi 225 

dengan cara kita, cara kita yang tidak interprentis seperti amerika  kalau mau 226 

sharing silahkan dengan pendekatan seperti ini kita bisa melakukan  227 

Tantangannya belum ada belum terukur sebetulnya dampak dari Bali Demokrasi 228 

Forum tetapi kita sekarang banyak diminta untuk pembelajaran di Timur tengah 229 

sebentar lagi kalau mau sukses di bidang informasi dan komunikasi seperti media 230 

tradisional seperti itu mungkin yang harus kita kuatkan. Kita sekarang banyak 231 

diminta di timur tengah amerika latin belajar demokrasi pak pemilu seperti apa 232 

partai politik tapi jadi ancur pak Mesir makanya suka kita ledekin Pak Hasan 233 

Wirayuda bolak-balik ke Mesir malah terjadi kudeta Jadi Pak Hasan tuh ada di situ 234 

pulang ke Indonesia jadi hari itu dia pulang kudeta 235 

(peserta diskusi tertawa) 236 

Jadi Pak Hasan ngapain aja disana, tau deh itu telah sejak belajar dari Indonesia. 237 

Sejak revolusi pertama di Mesir sampai terakhir itu sebenernya intensif dengan 238 

Indonesia tapi  jadinya malah terjadi kudeta makanya mereka bingung kenapa kita 239 

jadi kudeta  padahal kita belajar dari Indonesia supaya tidak terjadi kudeta. Jadi 240 

banyak pak sebetulnya mereka yang dinginkan orang-orang timur tengah itu minta 241 

belajar ke Indonesia. Kaya Mnyanmar maunya sama Indonesia gak mau sama 242 

Amerika negara-negar barat lain tapi kalau mungki n menurut saya media 243 



tradisoanal media ini bisa jadi selling point kita Pak. Diperluasan pasar tradisional 244 

pak ini kan kita perlu peran KOMINFO nih terutama daerah gersang pak Afrika 245 

sebenarnya potensi kitanya banyak tapi secara geografis kita jauh pak tapi china 246 

udah masuk di afrika malaysia, singapore dah masuk jadi ini..ya. Jadi indonesia 247 

belum pak 248 

Pak Dedet : Baru Indomie ya? 249 

Bu Siliwanti : Ya baru Indomie, sabun B29, sabun B29 itu kalo disana ternyata 250 

sabun cuci, sabun mandi, sampo pak. Kita udah gak ada kan sabun B29?  251 

Pak Dedet : Gak ada 252 

Bu Siliwanti : Sabun cuci, sabun mandi, sampo. Di Merek B29 itu udah Sabun 253 

cuci, sabun mandi, sampo  254 

Pak Dedet : Terkenal sekali Sabun colek 255 

Bu Siliwanti : Terkenal sekali Sekarang di kita gak ada 256 

Pak Sadjan : Iya sabun colek 257 

Bu Siliwanti : Itu yang sabun cuci itu tetep sabun colek 258 

Pak Dedet : Tapi sabunnya itu produk Indonesia 259 

Bu Siliwanti : Indonesia pak. Cuman kalah dibanding sama yang ini, ini tetep 260 

kalah tapi itu terkenal  B29 tuh Ya makanya kita ingin dorong ini pak  261 

Pak Sadjan : Tapi mamu komentar sedikit ini memang tantangan ya Singapore itu 262 

bearti dia buka penerbangan masuk ke Afrika Selatan, garuda kenapa? 263 

Bu Siliwanti : Nih Alasannya kenapa ndonesia gak ke Afrika satu itu jauh secara 264 

geografis jauh katanyan pak 265 

Pak Sadjan : Tapi singapore juga jauh  266 

Bu Siliwanti : Iya sama aja ya, tapi sama aja mau ngangkut apa-apa itu katanya 267 

jauh pak dari Indonesia 268 

Pak Sadjan : Jadi kalau Singapore, garuda mau ke singapore transit dulu, akhirnya 269 

gak naik garuda naik singapore mau ke afrika selatan  270 

Bu Siliwanti : Padahal mahal luar biasa. Dan Internalisasi papua dan mungkin ini 271 

nanti, ini tantangan isu internilisasi papua yang jadi ee.. ini yang diusulkan dari Ibu 272 

Dewi Fortuna Anwar pak karena ada mandat dari wakil presiden yang sejarang kan 273 

kita 2014/2019 Tapi memang tetap urgen tentang strategi 274 

Pak Ismail : Saya disana waktu itu biar demonstrasi papua hanya ada 13 orang 275 

membawa bendera berjalan di apa itu, di central apa itul tapi itu yang diliput sama 276 

Kompas jadi besar 11 orang saya itung   277 

Bu Siliwanti : Strategi komunikasi 278 

Pak Sadjan : Iya 279 

Bu Siliwanti : Di papua suruh ngatur strategi komunikasi, harus begitu pak 280 

Bu Katmi : Iya itu peran media,  281 

Bu Siliwanti : kita bikin lagi dong kita kasih tahu lagi 282 

Pak Sadjan : Tapi seharusnya gini bu, pernah ikut seminar kegiatan mengenai 283 

papua center mengundang hamengkubono IX, mantan gubernur tokoh nasional itu 284 

dan beliau berdua itu mengkritisi pemerintahan kita pemerintah Indonesia belum 285 

mampu mengindonesiakan papua . Jadi memang kita kalah strategi jadi ini 286 

tantangan juga, tapi KOMINFO Dirjen IDP Kemlu harus berbuat banyak  287 

Pak Dedet : Jadi materi yang bisa kita jual citra papua itu bagaimana karna 288 

persoalan dia boing kesana tapi yang dimakanin juga banyak 289 

Bu Siliwanti : Itu yang sekarang lagi dibikin paket-paket gitu yang kita tampilkan 290 

yang lain tapi memang ada kesalahan disitu  291 



Pak Sadjan : Di kemenpulkam itu sendiri tidak satu bahasa yang benar ada yang  292 

pendekatan keamanan ini ada yang pendekatan kesejahteraan ini gak nyambung 293 

gak sama. Menpolhukam sekali tembak abisin  udah 294 

Bu Siliwanti : Makanya sekarang des papua lagi diperkuat saya kan yang 295 

ngalokasiin anggaran nih konsekuensi anggarannya. Salah siapa orang dari dulu 296 

indikatornya ini gak dikasih banyak lusa ada penguatan des papua sekarang udah 297 

emang cukup gitu 298 

Pak Sadjan : Nanti itu juga mungkin gigi bu sosialisasi B4G gagal tapi. Menurut 299 

saya tuh ada benarnya juga karna gini yang namanya unit percepatan pembangunan 300 

papua dan papua barat output nya seharusnya pembangunan lebih lebih konkret 301 

capaian-capaiannya permasalahannya, mengutamakan mendengarkan keamanan 302 

padahal yang namanya unit percepatan pembangunan dia harus paling tidak untuk 303 

bagaimana setiap KR pemda melakukan percepatan pembangunan. Waktu itu saya 304 

diskusi dengan forum saya berikan masukan pengalaman dari pengelolaan maluku 305 

dan maluku utara walaupun situasinya beda tapi dasar pemikirannya menurut saya 306 

bisa dijadikan strategi papua dan papua barat dimana ada pasca konflik itu kan ada 307 

intrik yang mengikat seluruk kr mengalokasikan sebagian anggarannya untuk 308 

membangun maluku dan maluku utara dan ini berhasil dalam beberapa tahun  309 

dan sekarang B4G unit percepatan pembangunan tapi outputnya gak ada 310 

infrastukturnya papua gak jadi-jadi kan masalah sebenarnya jadi akhirnya 311 

pemerintah kita di terposisikan pada posisi yang ee.. dilematis mengambil 312 

pendekatan keamanan cenderung konspirasinya pelanggaran HAM, pendekatan 313 

kesejahteraan yang kenyataannya sekarang otonomi daerah gak berhasil, momok 314 

momen ini ya para koruptor papua-papua takut ditinggal lari saya berbicara palkam 315 

di papua, yang akhirnya melemahkan posisi kita sendiri sangat dilematis bu karna 316 

kebijakan-kebijakan kita juga yang kurang pas  317 

Bu Siliwanti : itu kan me-list ini loh persoalan papua kenapa kita jadi susah 318 

melakukan strategi komunikasi karena emang kenyatannya ya tetep penguatan des 319 

papua kecewa juga 320 

Pak Dedet : ujung-ujungnya emang ke situ 321 

Pak Ismail : saya usul juga masalah transmigrasi saya rasa jadi alternatif yang bisa 322 

dilakukan kembali secara sedemikian rupa 323 

Pak Sembiring : kadang tidak segamapang itu 324 

Pak Sadjan : iya iya sebuha alternatif yang perlu dipikirkan juga 325 

Pak Sembiring : disana persoalan adat, dikasih tanah  326 

Pak Sadjan: iya betul gak bisa 327 

Pak Sembiring : karna bagi mereka itu setiap 3, 4 tahu di htung juga kenaikan 328 

harganya, dulu waktu saya jual itu harganya segini sekarang harganya sudah tinggi 329 

kelebihannya mana 330 

hahaha(tertawa) 331 

hahaha 332 

Bu Siliwanti : Tapi kan baru dibangunnya sekarang untungnya mana? 333 

Pak Ismail : memang kompleksi papua, kalau saya sedikit aja memang ada keke 334 

keamat kita juga dalam kebijakan memantau  335 

Bu Siliwanti : cuman kalo ngomong gitu di depan sasmenko kan di marahin saya 336 

hahaa 337 

hahaha 338 

Bu Siliwanti : saya juga pernah ngomong kaya pa sajan gitu kan ‘kan sebetulnya 339 

kita ada persoalan di police making process’ udah kaga direspon ngomong apaan 340 

sih katanya  341 



Bu Katmi : orang papua sendiri inginnya ee.. perencanaan itu ya disana dengan 342 

mereka begitu bukan disini atau mungkin pak sajan disana seharusnya  343 

Bu Siliwanti : kerjasama ama tehnik mungkin lewat aja karna kita sayang 344 

Indonesia karna kita budaya sayang pak persoalannya ini hak cipta, perlindungan, 345 

etika, keadilan, korupsi pejabat, penyimpangan pemerintah,kriminalitas 346 

terorganisir, kolusi, gaya bisnis terorisme, persoalannya disini kalau mereka mau 347 

mnghitung apa bangsa kita tuh ini, gayanya yang ini belum dirubah deh kita tuh 348 

naik kalu gak salah sekarang kita naik peringkat menjadi 60 sekian tahun sekarang 349 

2013-2014 tapi tetep yang masih turun sekarang itu di kelembagaan, di institusi 350 

nah ini sekarang menjadi 70,38 menjadi berapa gitu, jadi ini persoalan sama saja 351 

gitu yang terjadi di Indonesia yang angka-angka indeks ini kecil semua, seperti 352 

public crass, ee.. korupsi, yudisial, itu juga jadi persoalan. Sebenrnya ini ada yang, 353 

gini pak makro ekonomi, efisiensi pasar bebas, dan nanti ada perizina-perizinan. 354 

Nah dari sana semua gitu yang tadi kita bikin baru kita bikin draft pak masih 355 

minim itu di informasi dan komunikasi akan apa gitu yang sekarang kita  356 

walaupun sudah tadi ada gitu tapi apakah media menjadi isu yang bisa membuat 357 

breaksu gitu pak nah ini mungkin yang perlu kita diskusikan selanjutnya gitu tadi 358 

apa gambaran besarnya seperti tadi ya kan peran informasi dan komunikasi 359 

sehingga nanti yang masuk adalah ini sudah di dari sekian isu ratusan isu tadi tuh 360 

22 yang kita baru masukkan sebagai pendobrak tadi  itu budaya saing,, SDA, 361 

SDM, dan IPTEK jadi ini yang masuk nah yang yang mungkin masih terbatas tadi 362 

walaupun semua ini tidak akan juga dari peran informasi dan komunikasi secara 363 

nasionalisme. Kemudian konflik sosial, hubungan antar lembaga mungkin nanti ini 364 

isu strategis tapi nanti programnya gitu ya kan harus diperankan oleh antara lain 365 

oleh KOMINFO sehingga nanti semua mengarah ke satu ini sehingga nanti 366 

hasilnya peningkatan daya saing, SDA, SDM,dan IPTEK ceritanya seperti itu  367 

Pak Dedet : undang-udang no 17 itu lampirannya di RPJMN. Cuman sedikit 368 

infrastuktur yang sesuai dengan RPJMN lalu 369 

Bu Siliwanti : Tapi memang sangat sedikit sekali peranana-peranan makanya nanti 370 

yang penting itu di dokumen RPJM itu di bidang politik ya itu pun masih... itu 371 

buku 6 bab 6 juga jadi panjang tapi harus saya sampaikan ee... ini mungkin daya 372 

saing pak jadi kita demokratisasi tetapi fokus di 2015 menciptakan stabilisasi 373 

politik mungkin itu menjadi daya saing harus stabil kan kita kemudian kepastian 374 

hukum,  kondisi aman damai ini pun perlu kita diskusikan 22 isu, kalau mau 375 

didiskusikan mungkin bagian isu strategis, lalu saya dapat masukan dari pak sajan, 376 

pak deden, kalau didiskusikan kalo saya dapat masukkan mungkin kita akan punya 377 

paparan yang lebih lengkap lagi 378 

Pak Dedet : Dari sini pun bisa keluar konten-konten informasi?  379 

Bu Siliwanti : Dari sekian ratus ini pak 380 

Pak Sadjan : mungkin bisa memberikan sharing rasa nasionalisme itu nanti isinya 381 

itu ee.. ini saya harap ini bisa mengupas nilai-nilai pancasila dan demokrasi 382 

pancasila itu sediri ya karena kan gi hakekatnya kalau kita bicara birokrasi itu 383 

pancasila, kemudia tertuang dalam pembukaan kemudian pembukaan itu menjiwai 384 

pasal-pasal undang-undang dasar 1945 kemudian dari naskah undang-undang 1945  385 

yang di jiwai oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945 itu eee apa kemudian 386 

dalam konteks RPJM itu harus mengimplementasikan setiap pasal dari undang-387 

undang dasar 1945 yang sudah diamandemen jadi itu benang merah benar-benar 388 

terlihat bahwa program pembangunan yang dilakukan melalui RPCP RPJM dan 389 

RPJ itu benar-benar menjiwai pelaksanaan dari pasal-pasal undang-undang 1945 390 

misalnya dalam konteks BBJS kan itu sekarang ada pasal yang mengatur jaminan 391 



dan kesejahteraan kemudian dalam etika politik mungkin ini juga akan 392 

menyangkut sistem politik eee.. dalam pilkada yang sekarang tuh lebih banyak 393 

menimbulkan permasalahan  korupsi kemudian bla bla bla dan ini kalau kita bicara 394 

nasionalnya kadang multi partai sekarang tuh membuat kita ini sebagai bangsa tuh 395 

‘kecapean’ bu tiap tahu harus melakukan verifikasi gitu kan? Amerika sekarang 396 

sudah berhasil malah justru konteks kesepakatan memlih 2 partai amerika itu sudah 397 

mengamalkan sila ke 4 pancasila kita dari 58, 50 lebih negara bagian.  Mampu 398 

menyatakan secara mufakat sekarang dalam mufakat hanya 2 partai  padahalkan 399 

peran kita dalam negara bagian  kepentingan rakyat dengan negara-negara bagian 400 

itu melebihi dari Indonesia yang hanya  33 provinsi dan itu yang pertama 401 

keuntungan ekonominya untuk obama rakyat dalm kesepakatan  402 

Keuntungan ekonominya itu bu ya itu dia  tidak membuang-buang biaya untuk 403 

melakukan verifikasi tiap tahun KPU kita tiap dua tahun dibuat capek resikonya 404 

resiko pidana kalau ada penyimpangan gitu kan gitu dalam verifikasi dan 405 

sebagainya kalau di dengan dua partai  disepakati kan ga perlu pemilu kita tuh di 406 

hantui suasana verifikasi yang simpang siur itu kemungkinan dua hal etika politik 407 

dan nasionalisme itu masukan saya 408 

Bu Siliwanti : Sudah dicatat pak walaupun emm apa namaya  sebagian ini one 409 

men one vote sebenarya itu bentuk ideal dari demokrasi  ini pemilihan secara 410 

langsung tuh bangsa yunani zaman dulu ya persoalan klo di demokrasi  ini bener 411 

bener pure demokrasi  contohya indonesia walaupun tadi kan ada yang apa 412 

perwakilan gitu ya kan musyawarah mufakat ya itu melalui perwakilan itu kan 413 

hanya teknik yang sebetulnya bisa saja seperti zaman dahulu pemilihan presiden 414 

dipilih oleh MPR ya kan dulu seperti itu . Ee tapi sekarang kita sudah undang 415 

undang 32 walaupun dikonstitusinya menyebutkan bisa seperti itu dan sekarang 416 

juga mengarah ke pemilihan gubernur oleh DPR, DPRD  417 

Pak Sembiring : Sebetulnya isu-isu ini kan sudah jadi isu bukan hanya narkoba 418 

evaluasi sampe sejauh mana sehingga masih menjadi isu narkoba apakah memang 419 

ada trend nya tiap tahun itu kan kita juga kenapa masih juga setiap tahun tuh ada 420 

Bu Siliwanti : e... sebenernya isunya kan banyak pak nah nanti yang 22 ini itu 421 

akan mendapatkan kalo dari sisi misalnya konsekuensi anggaran ini akan menjadi 422 

yang utama tetapi pilihannya kenapa kita pada isu strategisnya seperti ini misalnya 423 

seperti bahaya narkoba itu kita akan kalah mampu bersaing pak dengan negara-424 

negara lain kalau persoalan kesehatan gitu yak pak atau usia-usia produktif kita 425 

gagal oleh karna masalah narkoba karena partitutnya besar sekarang pak masalah 426 

narkoba itu. Walaupun badan pemberantasan BNN didaerah itu kan amanatnya 427 

harus dibentuk diseluruh Indonesia pak tapi Bu Meneteri kita bilang biarin ajah 428 

diamanatkan begitu tapi saya kan tapi memang harus begitu juga sih pak berani 429 

melawan peraturan perundangan yang belum tentu juga sebenernya kita bisa 430 

efesien dan efektif dalam pemberantasan narkoba jadi bu menteri kita langsung 431 

bilang liat dulu, amanatnya begitu bu kata direktur Harkam Pak Yudho amanatnya 432 

udang-undangnya bunyinya gitu atau pp begitu harus dibentuk di kabupaten kota.  433 

Iya tapi bisa engga gaya gitukan satu anggaran lebih besar belum tentu bisa dan 434 

belum tentu bisa menangani persoalan narkoba 435 

Jadi itu lah pak kenapa narkoba tetap masuk daya saing Indonesia akan sangat 436 

ditentukan oleh yang tadi itu ya sisi keamanan kita itu  pak jadi banyak sebetulnya 437 

cara masuk ee.. sebetulnya melumpuhkan SDM kita tentang persolan narkoba itu 438 

makanya tetep e.. ini muncul walaupun kmaren ini sebenernya usulannya bu 439 

menteri  ibu menteri saya pak yang ngusulin kok narkoba kok gak ada narkoba 440 



karna kita mikir narkoba buat daya saing ‘Narkoba ini penting’ Kita langsung hei 441 

tulis 442 

Pak Sembiring : Dan harusnya ini ada kita kan ada kegiatan prioritas nasional 443 

tentang sidang kementrian ya mungkin di dalam rkp ini sudah tertuang dalam kita 444 

fokus ke kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan dengan konsekuensi ya dukungan 445 

anggaran kpk ini tidak ada anggaran kecuali kerja murni yang slama ini kan yaa 446 

asal melaksanakan saja tidak bisa full melakukan kegiatan apalagi kalo 22 ini harus 447 

kita lakukan belum tentu bisa terorganisasi 448 

Bu Siliwanti : Jadi ini belum selesai pak baru sampai pada isu strategis nanti 449 

kedepan itu yakni dalam waktu dekat ini akan kita buat seperti modeling pak 450 

sebtulnya tuh yang mana yang dari 22 apa yang nanti jau lebih prioritas jadi 451 

keterkaitannya satu dengan yang lainnya jadi akan kita lakukan jadi analisis lebih 452 

lanjut misalnya pakai slot atau make metode apa yang kita akan lakukan 453 

selanjutnya pak. Oleh karna itu kita sangat penting sekali masukan darii bapak-454 

bapak ini gitu ya kan barangkali ada yang masih dibilang jauh yang akan kita 455 

masukkan dalam satu kita bikin modeling tuh keliatan semua termasuk di bagian 456 

yang informasi dan komunikasi 457 

Pak Sadjan : Kira-kira masih terkait ga sama karakter bangsa? 458 

Bu Siliwanti : Jadi kita ketika bicara karakter building yang berhubungan dengan 459 

eksternal terus sebenrnya kita bicara nasionalisme tapi karakter building  ke dalam 460 

wawasan kebangsaan tetapi tetep kita pak ini juga harus tentang pembangunan 461 

SDM nanti hubunganya kesana gitu emang rumit sih pak  rumit  makanya buru 462 

buru kita bertemu ini  bulan oktober akan fokus di peran ini  463 

Ini ini sampe di akhir tahun ini kita merumuskan isu strategis ini belum ready pak 464 

kita akan masih proses karna kita jadwal interview dan fgd ini sampai akhir 465 

november kita udah punya jadwal 100 orang setiap hari Bu dewi bagi bagi ke 466 

sono-sini, 100 orang lebih pak,  para pejabat akan yang wawancarai mengenai puls 467 

fgd-fgd, para akademisi 468 

Pak Sadjan : Saya si lebih suka kalo masing-masing 469 

Bu Siliwanti : Makaya kita tadi akan masuk ke masing masing ya pa  pa ismail eee 470 

pa tulus pa deden pa sajan saja gitu nah bedaya justru kita sekarang menampung 471 

tuh dari tiga pembangunan briliant-briliant gitu jadi apa aja gitu di di apa 472 

didiskusikan 473 

Pak Sadjan : Begini dari sektor kepemimpinan ada dua hal satu hal disini yang 474 

kedua pembangunan fisiknya sektor hukum itu sendiri. Jangan sampe kita salah 475 

disini karena sampe 2019 menanggung kesalahan yang tidak terlupakan kemudian 476 

kalo kita melihat daripada apa disini dengan permasalahan-permasalahan di depan 477 

tadi yang disampaikan, masih kurang penetrasi anatara masalah yang dihadapi 478 

dengan isu yang terjadi.  Kalo saya sendiri  dari internasional, perlu pencitraan 479 

perlu karna ini juga masuk Pencitraan indonesia di luar negeri termasuk papua tadi 480 

tetapi tidak hanya itu banyak hal disini seperti misalnya asien ekonomi jangka 481 

pendek ya bu ya kemudian ada masalah promosi demokrasi ya kalo kita emang 482 

menyatakan demokrasi forum secara forumnya tetapi ini tidak tersosialisasi dengan 483 

baik ke luar negeri meskipun bisa sebagai selling point juga kemudian yang 484 

dikemukakan tadi banyak produk-produk kita yang sebenernya udah ada di pasar 485 

luar negeri nah kita bantu dong mempromosikan produk kita supaya disana laku 486 

misalnya lagi bagaimana mempromosikan agar investasi mengalir ke dalam negeri. 487 

Nah ini intinya pencitraan Indonesia ke luar negeri barangkali itu bisa dimasukkan 488 

ke salah satu isu yang bisa kita lakukan sampe 2019 nanti mungkin kawa-kawan 489 

lainnya juga nanti ada isu-isu spesifik seperti itu yang bisa dimasukkan supaya 490 



minggu ini jangan nanti malah kalo saya liat semua ini memang kebanyakan tidak 491 

ada spesifik di kominfonya sendiri kecuali nasionalisme 492 

Bu Siliwanti : Jadi kalo liat bidang pembangunan nih pak sosial politik kondisi 493 

aman damai nah yang 22 ini masuk nah sisanya yang lain-lain yang bukan menjadi 494 

isu tuh isu strategis, yang non strategis tapi tapi juga penting itu masuk di jajaran 495 

yang bawah yang banyak tadi itu yang belum kita putuskanyang mana kita cari 496 

justru di bidang informasi dan komunikasi apakah memang ada isu strategis ini 497 

yang saya belum ketemu pak sampe sekarang yang mana yang paling urgen yang 498 

mana jadi isu strategis memberikan dampak dari terutama daya saing sdm belum 499 

ketemu betul gimana caranya gitu ya tadi ada persoalan-persoalan tadi itu menjadi 500 

salah satu isu . Jadi engga di bagian bawah bidang hukum bidang bidang apa 501 

perundang-undangan yang itu yang akan program-program reguler seperti WNI-502 

BHI walaupun itu urgen pak Indonesia di dunia internasional tapi itu tetep masih 503 

akan menjadi bidang pembangunan politik dalam negeri eh luar negeri itu mungkin 504 

tapi kan tetep ada tapi tidak masuk isu strategis  RPJM yang kedua itu masuk isu 505 

strategis yang mungkin yang berikutnya tidak masuk tapi tetep di dukung dari sisi 506 

penyelenggaraan  507 

Pak Sadjan : Jadi dua ya? Isu strategis dan non strategis? 508 

Pak Dedet : Ada satu lagi yang strategis itu pak ya KOMINFO itu masa sampe 509 

2019 gak ada isu strategis  510 

Memonitor isu-isu yang strategis 511 

Makanya kita teknisnya gimana  512 

Sama pak sajan saja  513 

(sedikit debat) 514 

Pak Sadjan : Makanya kita tulis dulu semua isu-isu itu lalu baru tentukan mana 515 

isu yang strategis dan man ayang bukan 516 

Bu Siliwanti : Ini gak salat jumat 517 

Pak Sadjan : Ya makanya teknisnya gimana dulu? Salat jumat dulu kan terus 518 

makan siang terus ketemu lagi disini? 519 

F :Tapi saya harus pulanga pak 520 

Pak Sadjan : Yang ini mau pulang juga?? 521 

Pak Sembiring : Saya kan dari pagi pa.. 522 

Bu Katmi : Kalau di jadwal sampe malem loh 523 

Pak Sadjan : Pak sajan pulang juga???  524 

H : Sampe jam 2 jam masih bisa ko pak 525 

Pak Sadjan : Yaudah gini aja sesudah jumat kita lanjutkan bisa hari  ini lanjutkan   526 

nanti berlanjut ke Jakarta. Jadi sekarang kita break dulu sebentar salat jumat nanti 527 

makan siang di cingur aja baik terima kasih saya tunggu sampe jam 1 528 
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Ibu Dewi : Pertama kali karena ibu siliwanti, tidak bisa gabung karena beliau ada 1 

tugas lain dikantor yang tidak bisa ditinggal jadi saya ditugaskan. Jadi saya 2 

dideraktor politik dan komunikasi juga ibu siliwanti saya ini kasudit komunikasi 3 

dan informasi public. Jadi mitra kami kalau direktorat mungkin sedikit gambaran 4 

saja bapak, mitra kami itu temen Polhukam, Kominfo kemudian Kementerian 5 

dalam negeri, kesdanpol, kemudian KPU, Bawaslu, BNPT itu mitra usaha kami 6 

dan yang itu tugas saya adalah Kominfo termasuk KIP, KPI dan museum juga. 7 

Nah hari ini sesuai surat yang disampaikan oleh domisili, ini kami dalam rangka 8 

menyusun background study untuk rpjmn ketiga 2015 sampai 2019 nanti. Nah ini 9 

beberapa juga kami wawancara, ibu sili juga kekemlo kedagri gitu semua jadi 10 

kalau ibu pas waktunya ada beliau gabung kalau tidak ya pasidiknya yang ke 11 

tempat mitra-mitra itu. Nah jadi kita sebenarnya si kami hanya ingin mendengar 12 

saja dari narasumber-narasumber kami gitu mengenai apa si capaian-capaian yang 13 

terkait dengan pembangunan komunikasi dan informasi kemudian apa si kira-kira 14 

kendala masalah  yang dihadapi waktu pelaksanaan itu kemudian kira-kira potensi 15 

permasalahan atau tantangan 5 tahun kedepan itu seperti apa menurut prespetif 16 

bapak kemudian yang terakhir ada ga si usulan-usulan untuk program kegiatan 17 

untuk bahkan indikator yang kedepan seperti apa si  seharusnya untuk 18 

pembangunan komunikasi dan informasi termasuk komisi informasi tentu saja gitu 19 

loh pak, jadi itu yang menjadi utama yang nanti kita sambil ngobrol aja pak next 20 

time ya pak, gapapa heheh. Saya dewi dan ibu fita. Jadi fita ini membantu kami 21 

pak sebagai dipati kami untuk membantu yaa meee inilah menulis kami 22 

keterbatasan sumberdaya juga, gitu pak. Sebenernya sih ibu sili ingin gabung gitu 23 

tapi gak bisa karena ada tugas lain dia pak jadi itu pak kira-kira (apa sih) 24 

pencapaian yang ssudah diperoleh di pembangunan 25 

Bpk. Dipo: mungkin saya akan mulai nih bu jadi hiv nih kan memang sebetulnya 26 

sektor telkom info kominfo labilitas menengah tidak dibawah kementrian kominfo 27 

tapi kita kan berasa ke press ya diberi dpr dan didalam undang-undang pasal 2 28 

disebutkan kita memang lembaga mandiri, lembaga mandiri yang berfungsi 29 

menjalankan undang-undang ini maksudnya itu undang-undang 14 tahun 2008 30 

tentang keterbukaan informasi publik yang kedua membuat standar dan ehmmm.. 31 

cupnis diklat yang ketiga menyelesaikan sengketa informasi yang sekarang sangat 32 

banyak dan mungkin saya mulai dari ehhm tujuan undang-undang bu karena ini 33 

lembaga ini kan baru undang-undang mulai baru berapa tahun 2 tahun dan baru 34 

2009 sekertariatnya juga baru ada tahun 2010 kira-kira ibu mungkin ibu tahulah 35 

karena ssudah berkomunikasidengan pak sekertariat yaa jadi nanti muci akan cerita 36 

capaiannya dan mungkin ada nanti laporan tahunan sampe tahun 2012-2013 yang 37 

belum kita buat nahh kalo saya lihat di LPCIMN itu kan yang ketiga ini atau yang 38 

sidang yang kedua itu kan kita masuknya di bagian kalo prioritas itu di wilayahnya 39 

itu reformasi birokrasi korupsi yaa reparasi itu akan menjelang sama sebenernya 40 

pengembangan ilmu pengetahuan nah itu ada kan jadi kalo kita lihat tujuan 41 

undang-undang dimana kita fungsinya biar gak itu ada sekian ayat di pasal ehhmm 42 



3 itu tapi intinya hanya 4 yaa pertama itu ehhm apa fungsi tiga itu yaa undang-43 

undang ini dibuat untuk agar masyarakat partisipasinya itu meningkat partisipasi 44 

masyarakat didalam perencanaan kebijakan publik perencanaan pelaksanaan 45 

pengawasan kemudian yang kedua yaa menciptakan itu good goverment yaa 46 

wilayah kita yang ketiga itu mengembangkan ilmu pengetahuan yang keempat 47 

ehmm mendorong agar layanan badan bukti ini dalam arusnya informasi itu 48 

menjadi berkualitas dengan diinformasi kita ini kan mungkin juga secara luas juga 49 

berpengaruh Cuma saya kan membatasi misalnya dalam wilayah-wilayah saya 50 

yang gak termasuk komunikasipun nanti juga saya hanya yang menjadi wilayah 51 

kita biar apaya nanti mungkin yang lain temen-temen yang lain tentang wilayah 52 

yang lain gitu jadi saya slalu berangkat pada tujuan sesuai undang-undang kalo kita 53 

lihat evaluasi tentu saja yaa kita saya dan ibu fita sendiri  tentu saja kalo saya tidak 54 

masuk mengevaluasi orang jadi nanti mungkin di yaa 55 

Ibu Dewi: jadi ini yang paling baru ya pa 56 

Bpk. Dipo: iyaa yang 2012, dan untuk saat ini perkembangan apa ssudah jadi apa 57 

ssudah belum mungkin nanti akan sedikit saya jelaskan. Jadi kalo ada 58 

perkembangan kogsi informasi eehm gitu. Kalau diadakan itu ada yaa terbentuk 59 

ide-ide apa itu seharusnya kan kita....... ssudah naik tgl 1 september 60 

Ibu Dewi: paling-paling agustus tgl 31 61 

Bpk. Dipo: yaa paling kalo itu kementrian kan semua sudah yaa kecuali yang ini 62 

kita menjadi prioritas ini lembaga ehhm negara non kementrian yang disitu... 63 

27,9% yang juga PDIP provinsi... kita data kalo dari sisi keterbukaan informasi 64 

atau birokrasi... yaa itu dimulai dengan pembentukkan ppd itu sebagai awal 65 

komitmen keterbukaan jadi bukan berarti kalo mau membentuk ppd itu selesai kita 66 

itu sebagai awal juga memang dalam hal ini memang pencapaiannya masih rendah 67 

dibidang di lembaga kenegaraan non kementrian sama provinsi kabupaten nahh ini 68 

atas evaluasi itu kita mendorong meskipun itu bukan  tugas kami satu-satunya yaa 69 

kan kominko bahkan juga komendagri kemudian juga ukp4 yaa kalau komendagri 70 

lebih ke komendagri ini juga terkait anggaran juga dikominko saya rasa lebih besar 71 

dijadi kp dan diimbang saya lihat, kalau kita ini sangat kecil harus dituntut macem-72 

macem  tapi gapapa itu komitmen kemudian juga uki sendiri itu komisi informasi 73 

sendiri itukan dari 34 provinsi sekarang baru terbentuk 20 berjalan proses emm 74 

merintis dan ada pancengan itu sekitar 4 jadi memang ini juga menjadi program 75 

kita kendala 6 kendalanya memang protikel yaa bu jadi apa dipemerintah daerah 76 

yaa pimpinan ya mungkin ibu ya ssudah paham, ya ternyata tidak msudah yaa apa 77 

meminproduksi suatu atas keterbukaan, malah didaerah itu beberapa nanya, ini 78 

anggaran dari saya kok untuk mengorek-ngorek saya dan itu ada beberapa bagian 79 

provinsi mengatakan seperti itu jadi tuh menurut saya satu cerminan yaa yang itu 80 

mungkin juga mengomentari 100% itu benar tapi itukan kita generasikan bahwa 81 

mungkin dibanyak komda juga akan begitu sikapnya yang mengeluarkan anggaran, 82 

kok anggaran itu untuk menuntut yang memberi itu terbuka , anggaranya harus 83 

terbuka banyak itu kok, itu ternyata masih kulturef. Bahkan kementrian dalam 84 

negri kemarin ada 1 forum, seorang penjabat dagri mengatakan bahwa apa ppid 85 

dan ki daerah itu membebani anggaran negera, ini cara befikir yang menurut saya 86 

ini berat kalau didekat pimpinan yaa dipusatnya ssudah seperti itu cara 87 

berfikirnyakan. Daerah inikan menindukan yang disitu bu meskipun sekarang 88 

etonomi daerahtapikan dalam regulasi yaa tetap mengacu kepusatlah termasuk 89 

dalam hal sikap, sikap dikementrian itukan berpengaruh pada daerah nah ini 90 

kemarin persidik kita mengatakan ini membebani negara gitu. Nah cara berfikir 91 

inikansulit dan bahkan komendagri sendiri hmm membuat ppid juga terakhir-92 



terakhir jadi kalo ibu lihat datanya baru ibu tahun 2012 dimanasi masih tegritis 2 93 

tahun yaa memerintah undang-undang itu dan dia terakhir cuma barisan terakhir 94 

dengan komitmen negarakan, komitmen itu juga mungkin kita kalau bicara 95 

indikasi langsung data itu bisa ya kita baca sebagai keinginan untuk terbuka itu 96 

masih terlambat dibanding yang lain. 97 

Ibu Dewi : intrupsi sedikit, kalau saya tanyakan ke baparens jadi pe apa si persepsi 98 

bapak  tentang pemahaman medan public terhadap undang-undang kip itu seperti 99 

apa gitu pa, karena itukan kenyataanya seperti itu jadi pemahaman mereka yang 100 

badan public itukan semua yang menggunakan anggaran apbd bantuan properti dan 101 

anggaran masyarakat. 102 

Bpk. Dipo: memang 2 hal ya bu, yang tidak bisa kita percis menyalahkan karena 103 

soal sosialisasikan memang belum maksimumlah karena baru sekian tahun jadi 104 

sosialitanya mungkin bapaknya ga kenal atau yang disosialitaskan tadi sikap, 105 

menurut saya kultur bu mungkin ga tau kalo bapenaiskan mungkin ssudah sejak 106 

sudah yaa dalam arti apa emm terdiri dari orang-orang yang berpendidikanlah yang 107 

saya kira pd umumnya magistrodekorat  kalau saya lihatitu lebih terbuka, 108 

umumnya tapi umumnya didirokrasikn kulturnya masih tertutup dari sekian tahun 109 

yaa sehingga ya tadi persepsi terhadap keterbukaan ini ya memang ya masih 110 

dianggap ini mau apa memporek-porekan rahasia negara itukan munculnya 111 

banyaknya sengketa informasi karena itu bu, jadi banyak informasi yang 112 

sebenarnya sifatnya terbuka tapi oleh badan public dinyatakan tertutup atau 113 

dikecualikan jadi mainset untuk terbuka ini butuh proses, menurut saya 2 faktor 114 

pertama bersosialisasi yang belum efektif atau masih perlu waktu karena banyak 115 

undang-undangkan yang perlu jangka panjang dan yang kedua memang mainset 116 

dibadan public yang belum siap untuk terbuka gitu jadi itu sebagai contoh tadi 117 

yang bu ya ini karena kitakan antar kita bu ya, mungkin kalau dipublic saya ga 118 

bicara begitu ga berani kan tapi gitulah termasuk penjabat misalnya dagri beberapa 119 

gitu masih tertutup dan menganggap keterbukaan alat-alat untuk menuju 120 

keterbukaan yaitu ppid dan uki masih dianggap bapak negara padahal kemarin kita 121 

berdebat kalau dibalik misalnya kan keterbuakaan ini mencegah korupsi 122 

menciptakan goodgaferner disitu ya partisipasi masyarakat kalau kita sudah 123 

terbuka sampai waktu tertentu yang dikecualikan kan tidak ada korupsi yaa jadi 124 

mungkin keefesiensi pengguanaan anggaran negara kemudian kalau kita kaitkan 125 

dengan cermenlpi3 inikan penekananya ke bedasain yakan bu. Bedasain kalau 126 

ekonomi tdk tinggikan kita ga bisa data internasionalkan ekonomi mengenai  127 

peruncingan birokrasiperincihan yang panjang atau pungutan-pungutan dan 128 

sebagainya kalau terbuka misalnya prosedurnya terbuka  dan sebagainya kan 129 

pungutan atau korupsi itukan teguran, ya kalo teguran yaa daya saing kita 130 

meningkat kalau konteksnya dengan penekanan dilpjmn3 nanti kira-kira peranya 131 

terbantu. Keterbukaan mengurangi kos nah ini mainset didagri misalnya sehingga 132 

PPIDnya sedikitn jadi kalau ya kitakan kalau masukwilayah dulu pemberantasan 133 

korupsi, kita rumusnya kalau terbuka informasi belum terbuka kemungkinan 134 

korupsi bisa ditekan sehingga nanti mungkin ga terlalu banyak kasus di KPK 135 

keperluan korupsi ditangkap sebagainya dan itu sebagai teguran kan rumusnya 136 

kalo seperti halnya kitakan KPK kan makin banyak makin sedikit rasiskan makin 137 

baik sehingga tidak merugikan KPK kami juga begitu jadi makin terbuka badan 138 

publik itu sebenarnya KPK itu ga perlu ga usah inikan semacam karena komisikan 139 

ikut hop jadi harapan kami memangsuatu saat ssudah ga perlu kip ketika  badan 140 

public ssudah terbuka ketika masyarakat sudah cerdas ssudah mengerti 141 

menggunakan informasi dengan baik juga  pengembangan ilm dengan baik 142 



kemudian layanan informasi dibadan puclic juga berkualitas itu  diselesaikan 143 

cukup tugasnya di PPID pda akhirnya sekarang juga ssudah terbentuk juga forum 144 

PPID kemarin didatara. Tapi memang sekarang masih barangkali 5 tahun berapa 145 

juga masih perlu KIP gedor-gedor badan public untuk edukasi yaa masyarakat 146 

tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi pulic. 147 

Swasta itu termasuk yang mendapatkan dana luar negri dan dana masyarakat kaya 148 

ucw itu masuk buat media. Indikatonya kita lihat diwebsite paling tidak memang 149 

dalam undang-undang ketentuannya kan informasi dan data itu baik elektronik 150 

maupun nonelektronik tapi kita ngelihatnya karena mungkin masalah kendala 151 

biaya dan sebagainya bisa datang kesetiap, kita baca dari webside dimana disitu di 152 

sediakan informasi yang wajib tersedia secara berkala di lakukan itu ada serta 153 

merta dibanyak publik dilakukan, dibadan publik pun ga masuk wilayah yang 154 

sangat detail terhadap keuangan harus ada ringkasan yang ssudah di editor 155 

misalnya gitu, yakan badan publikkan laporan kekayaan harta penyelenggraannya 156 

yang ssudah di audit KPK terus mengenai badan publik itu sendiri bapak siapa, 157 

pengurusnya siapa, domisili dimana, kegiatannya apa. Oh belum kita memang 158 

preoritas nah itu karena kemarin periode pertama yaitu hanya badan publik 159 

pemerintah itu pun kementrian, kementrian plus daerah. Nah kita sekarang 160 

periotasnya lembaga nonkementiran BUMN + BUMN. Nah baru paruh kedua baru 161 

masuk ke UMS karena kita lihat dari skla skala dana yang di anu bu. Yang di 162 

kelola oleh lembaga BUMN meskipun besar tapi sebenarnya ga bisa juga, hehe. 163 

Tapi memang pengaruh dari sisi apa apa itu memang di tekankan nasional saya 164 

kira itu harus menjadi perhatian juga sehingga itu dalam paru kedua periode kita 165 

2013-2017 akan menjadi perhatian tapi pertama ini kami masih mendorong yang 166 

lembaga negara nonkementrian sama BUMN yang kemarin baru masuk BUMN 167 

meski tidak ada di badan publik di dalam undang-undang itu. Dan kita lihat 168 

webside terbuka kemarin bahkan saya bertanya kepada pertamina anda harus siap 169 

menjadi roolmodel menggantikan BUMN lain sementara di forum itu BUMN 170 

masih ngeyel. Loh kami itu masih identitas bisnis kan daya saing kita padahal kita 171 

tidak masuk dalam wilayah strategi bisnis bu. Jadi hanya mungkin pengurusnya, 172 

domisiliya, dan pengumuman taker. Penutupan memang disitu ada rima. Tapikan 173 

itu bisa makruf ga harus teori jian atau di kaji sampai itu tapi kalau ke bisnis 174 

termasuk itu informasi yang terkecualikan tulah yang berpengaruh pada persaingan 175 

bisnis. orang takut dulu gitu loh. Nyatana pertamina bisa terbuka seterbuka itu 176 

punya PPID dan dia punya banyak waktu. Dan butuh sharing sekali-kali, berkali-177 

kali ya namanya ketemu organisasi ini bukan jangka pendek bu hehehe pertamina 178 

itu mulai tahun 2010 belum membentuk pdib tapi asistensi kesini 2010 asistensi-179 

asistensi baru terbentuk jadi tuh kembali yang tadi politikel oleh kepemimpinanya 180 

menurut saya direksi pertamina sudah bagus begitu direksinya punya....terbuka 181 

bawahnya kan wong PPID sederhana sekalikan bisa dengan 1 sampai 3 orang 182 

terbuka atau sambil menjalankan fungsi lain nah ini kembali ke yang  komda tadi 183 

ga boleh wong itu yang bumn aja bisa gitu bu. Yang apa yaa pokoknya... 184 

Yaa, kalau partisipasi tadi malah mungkin manfaatnya juga  ketika kebijakan 185 

diterapkan tidak di hmm apa penolakan dari masyarakat tuh berkurang loh bu 186 

kalau sudah ... sehingga ketika di aplikasikan kebijakan itu mulus. 23 187 

Ibu Dewi : tapi sebenarnya hmm sebaiknya itu tadi pelibatan masyarakat disaat 188 

penyusunan rencana itu sudah dan itu sebenarnya ssudah mempengaruhi 3 tahun 189 

ini pak untuk jadi OMS dilibatkan dalam menyusun bcmn...  190 

Bpk. Dipo:  kalo mereka terlibat kan nanti ketika itu diterapkan kan mereka justru 191 

ikut patuh apa memperkuat pelaksanaan itu tidak menolak  192 



Ibu Dewi : ternyata yaa mereka itu hanya rumor-rumor karena kita mengundang 193 

nih misalnya bapnas, istilah kita forum konsultasi publik nih pak 100 120 tapi yang 194 

dateng separuhnya pak nanti pas kita kelomokkan di per bidang kadang-kadang per 195 

sektor. Sebenernya mereka juga tapi kan kita gaboleh terus menerus meniadakan. 196 

Karena diundang-undang apa spbm kita memang harus melibatkan masyarakat jadi 197 

harusnya semua melakukan itu, terus kalau dilanjutkan mengenai kan kalo 198 

mengenai pemahamannya kurang terus kan mereka jadi kebakaran jenggot saat 199 

nanti ada sengketa padahal bpib ini penting karena kita telah persiapan begitu tidak 200 

siap begitu ada sengketa baru kip yang kewalahan bagaimana yaa pak cara 201 

mengatasi itu  202 

Bpk. Dipo:: penafsiran badan publik  tentang informasi yang dikecualikan dan 203 

terbuka itu, itu juga menyangkut budaya tadi bu bahwa semua informasi publik itu 204 

kan tertutup dulu begitu tuh sementara undang-undang ini dibalik bahwa semua 205 

informasi itu sebenernya informasi terbuka kecuali . disituklah wilayahnya 206 

sehingga umumnya itu sebenernya informasi terbuka tapi mereka anggap tertutup 207 

sehingga digugat oleh mereka itu meskipun disisi lain ada yang lain ada juga 208 

masyarakat sebenernya dia tau  tertutup tapi mencoba juga minta itu juga menjadi 209 

sengketa pada akhirnya keputusan kita dikecualikan tapi ada yang terbuka. Proses 210 

tender harus terbuka kan akan diumumkan di koran kota untuk pesertanya berapa 211 

pemenangnya siapa. 212 

Ibu Dewi : tapi menurut bapa dengan inprof itu aman atau masih ada potensi  213 

Bpk. Dipo: iya sebenernya kalo masih disiasati masih ada yaa kal lebih aman nahh 214 

setelah itu kan untuk menghindari persinggungan atau ketemu langsung tetapi kan 215 

bisa lewat telpon meskipun diumumkan di koran kan bisa dibocorkan misalkan 216 

baku-bakunya. Dan teknik ini dapat dimainkan penilaian proposal teknik nah kalo 217 

yang jahat sebenerrnya ada .... karena dulu pernah korupsi itu juga ada juga yang 218 

berani membuat proposal biaya dengan tipis dibukain semua nah ini dilem 219 

sedemikian rupa sehingga tertutup ketika pas pembukaan yaa untuk sodara-sodara 220 

yaa sobek brekk itu orang gatau..... itu semua gak menjamin karena impiurment itu 221 

kan hanya pengumumannya tapi pembukaan tender itu kan fisik kita dateng dibuka 222 

kita bersama datang melihat yaa sebagai saksi ini dokumennya dibuka. 223 

Ibu Dewi: meskipun improf dibuka..... 224 

Bpk. Dipo: yaa tau tapi kan Cuma tau cara-caranya tau pelakunya tapi pelaku itu 225 

kan biayanya macem-macem dibawah panggung bu di start tender kan bisa 226 

menawarkan macam-macam termasuk dokumen tekniknya kan hasinya beda-beda 227 

kan panitia bisa menyeleksi itu dan bisa diamankan. Ajudiakasi itu  sidang yang 228 

kita ini setara dengan pengadilan, setiap sidang minimal 33 5 atau tujuh. 229 

Keputusan kita itu final boleh data karena itu semua terbuka oleh umum sidang 230 

kecuali mediasi itu tertutup hanya dua pihak dan satu mediator. Kalo mereka gak 231 

puas hmm banding ke bpun untuk pengadilan negri untuk pengadilan non negara. 232 

Non litigasi itu bukan dipengadilan peradilan umum. Kita putuskan lalu boleh 233 

banding  untuk memutuskan apa boleh memutuskan lalu naik lagi yaa sama seperti 234 

pengadilan biasa. Terus misalkankemarinkan ada dana bos  perencanaan anggaran 235 

sekolah  itu tertutup utamanya, bos itukan yang dimintakan siapa penerimanya 236 

berapa itu kan sebenarnya boleh dari pemerintah pusat memang jelas harus sampai 237 

kelompok sasaran yang memang tidak mampu. Seharusnya mereka punya data 238 

yang mampu dan tidak mampu nahh kalo ini ditutup kan ada apa. Pada akhirnya 239 

dipersidangan ditanyakan setelah itu kita tanya adalah tujuan anggaran itu untuk 240 

apa kalau tidak ada tujuan jelas kita itu bisa menggugurkan . misalkan motif-motif 241 

yang ga ini kadang ada orang menunjukkan puluhan kasus itu kan motifnya ssudah 242 



gak baik memanfaatkan undang-undang untuk kepentingan pribadi. Tapi inikan 243 

masalahnya undang-undang ini kan turunan dari UUD pasal 28 ayat 47 jadi 244 

memang hak asasi kesannya itu, hak asasi kan mengindividu dan badan publik 245 

makanya kita membuat peraturan informasi karena pasal 4 itu tentang etikat baik 246 

memohon jadi jika indikator tidak baik .... bisa menolak. Etikat baik itu memohan 247 

sesuatu yang sangat banyak dan berulang-ulang . ya untuk apa ya kalau dia 248 

urusanya apa ko dimana-mana diminta untuk terbuka disengketakan itu motivnya 249 

apa klau motivnya untuk hal yang baik untukkeperluan pribadi untuk 250 

masyarakatkan ya mungkin slektiflah ya bu. 251 

Ibu Dewi: tapi ada ga si pak yang dibelakang dia. 252 

Bpk. Dipo: oh saya ga tau,tapi ya memang, kita memang yang lalu pernah 253 

mngecek rumah ngecek apa yang memang semakin memperkuat bahwa memang 254 

seharusnya persuasi dia tak usah kita terima tapikan kita juga harus menerima 255 

makanya kita cari cara supaya..disatu sisikan hakasasi manusia juga tak bisa 256 

dilangkah. Buka dimana-mana saja tertangkap saja boleh, ya kasian badan 257 

publicnya menurut saya dikitdikit hmm bahkan mainsetnya dibuka oleh itu kami 258 

menjadi saksi dipolda..ini masalahnya Cuma bikin cape aja buya kalau melalukan 259 

sengketa kita sendiri ada 400 dia sendiri ada hampir 100, sengketa itu naik terus 260 

dari tahun 2010. 261 

Ibu Dewi: tapi penanganannya kalo dilihat trennya bagaimana pak 262 

Bpk. Dipo: tren, trennya ya kebut terus memang ini belum maksimal karena kita 263 

baru 2 bulan kalau preiode sayakan baru 2 bulan, trennya nambah terus trenya  yaa 264 

sidang terus, apa sengketa dan apa yang paling banyak pak anggaranya ya pak 265 

Ibu Dewi : ini yang banyak sekarang malah tanah. 266 

Bpk. Dipo: tapi kalau melihat dari data yang kita , memang itu dirampas. 267 

Dan kita hanya terbuka atau tidak terbuka  klo kipkan hanya itu terserah yang 268 

penting ada kelanjutan. 269 

Ibu Dewi : jadi menurut bapak sejauh ini capaian pelaksanaan kip sudah seperti 270 

apa ya pak 271 

Bpk. Dipo: ya kalau capaianya misalkan kuantitatif ya paling PPID sama ki 272 

profinsi tapi kalau kuantitatifnya memang  sikap yang belum terbuka, Cuma itu 273 

terbukti dari banyaknya sengketa  dari banyak sengketa itukan menunjukan . 274 

Ibu Dewi: berarti apa ya pak, apa 5 tahun kedepan masih seperti itu atau masalah 5 275 

tahun kedepan kirakira seperti apa ya pak sosialitasnya. 276 

Bpk. Dipo: sosialisasi ya balik lagi keanggaran, kip diundang hanya sebagai nara 277 

sumber . menjalankan undang-undangkan ada dikertas untuk masyarakat berpartisi 278 

pasif. Banyak aga susah si, yang dia minta penjabat. 279 

Ibu Dewi : jadi menurut bapak sejauh ini pencapaian dalam pelaksanaaan 280 

pembangunan kip itu ssudah sepertii apa ya 281 

Bpk. Dipo: ya kalau pencapaian yang kuantitatif ya paling PPID di provinsi tapi 282 

kalau kuantitativnya ya memang ya tadi blm terbuka badan publik belum terbuka, 283 

Cuma ya itu terbukti dari banyaknya sengketa menunjukan ko harusnya digugat 284 

klo informasi terbukakan ga usah. Untuk 5 tahun kedepan tapi memang proses bu 285 

dengan sosiali sosialisasi semoga saling terbuka yaa tapi sosialisasinya ya kembali 286 

lg pd anggaran ya kip itu diundang sebagai narasumber saja kitakan tidak 287 

memformat atau tidak mendesain jenis sosialisasi. Cara tupoksi ada, penyelesaian 288 

sengketa ada 3 bisa menjalankan undang-undang ini terus membuat Cuma scupnis 289 

dan sangga menjalankan undang-undangkan itu tadi kan ada di pasal 3 disebutkan 290 

untuk warga masyarakat berpasitiasif itu sebagian dari sosialisasi cuma yang 291 

dipahami itu bukan itu. Maka nanti akan mengadakan mediamediakan temen-292 



temen ga ush biaya tapi tetap perlu biaya untuk buat forum untuk perjalanan 293 

kedaerah ke media juga ga gratis juga kan bawa secara individu kita kita punya 294 

pernyataan menarik mereka muat ga bayar tapi kalau tapi kalau ssudah program ya 295 

bu misalnya ditv ada suatu program pd wktu tertentu itukan ber biaya nah itu 296 

semua diambil di dikp dan yaa di kp, dari 3 fungsi tdi itu 1 dilupakan bu kalau 297 

sangarkan kita bikin format keputusan sengketa jelas tapi sengketa itupun  kita tdk 298 

dibiayai loh bu klo yang lain kan ibu baca ditempo yang baru ardan juga 299 

mngatakan gajinya bisa untuk 5 istri yang ibu bikin rame diakan persidang dapat 300 

berapa tuh di mk sehingga sekali sidang itu berapa juta. Kalau disini sidang nol 301 

dikantor ini, di mk itu disitu  semua pengadilan itu ada biaya bu jdi hakim itu 302 

mengadili baik dipengadilan itu dapat honor diitem kegiatan itu memang tdak ada 303 

honor karena ga tau ya memang kita ga ada klo mk kan gede banget saya dan dia 304 

sama majelis aturan sama tapi yang disidangkan masalah konstitusu masalah 305 

sengketa perundang-undangan negaralah kita yang mengurus minta informasi dn 306 

sebagainya tapi orang-orng itu dapat semua kip yang tdk dapat. Tapi itu ga 307 

masalah hanya memang yang disosialisai terlalau diambil. Kalau kita hanya 308 

dijadikan nara sumber yaa ga ikuti badan format apa itu evektif atau ga , ga diajak 309 

menyusun format sosialisas. Sosialisasi yang efektif banyak hal yang bisa ya bukan 310 

hanya media yang bisa ya kalo kelompok masyarakat ya kumpul dengan kelompok 311 

masyarakat di berbagai daerah khususnya yang belum ada PPID dan ki tadi terus 312 

media jga tuntutan dpr yang dibilang..media itu adalah yang dimaksut iklan 313 

layanan ada media cetak dan elektronik ternyata mahal kan dan itu kan sudah 314 

sering banget di kri d itv-tv kan banyak sekali program kita setahun ya paling cuma 315 

ada 2 atau 3. Media kecil ya ke masyarakat juga kecil. Pelibatan meraka dalam 316 

aktif di forum memang kalau kita turun ke jalan memang gimana gitu kan nanti 317 

diancem-ancem karena memang diundaang-undang itu ga ada sangsi bagi yang 318 

tidak membentuk PPID dikatakan wajib tapi tidak ada sangsinya pada akhirnya 319 

kita dalam bentuk ukp4kan ye keterbukaan itukan bagian dari  situ, ya yang paling 320 

jelas ya itu diabsen sidang itu, itu aja sangsi murah dipecat kan dasarnya apa nah 321 

paling keterbukaan itu masuk. Kalau ga ada sangsikan santai apa yang harus 322 

diubah orang ga ngaruh makanya ini harusnya masuk dibadan public dan kita 323 

punya program peningkatan paling itu aja tapi itu juga kan ga ada sangsi yang 324 

paling ya terbuka badan public yaa.kita buat tahun ini kita yang terbaik dan 325 

terburuk ssudah kita rencanakan desember tanggal 5 ini sedang mengajukan 326 

kepresiden nanti yang memberikan presiden ya paling sangsi sosial ga ada yang 327 

lain. Sistem itu butuh biaya bu padahal sistem menejemen informasi sistem untuk 328 

penyelesaian sengketa. 329 
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Dokumen 

: 02KK25092013 

Nama Institusi : Kementerian Komunikasi dan Informasi 
Nama : Prof Hafied 
Lokasi : Bali World Hotel, Jalan Soekarno Hatta Bypass, 

Bandung 
Waktu : 25 September 2013 

Prof. Hafied : Ini tgl 19 yah? 1 

Bu Dewi : Ya saya denger prof mau ke Jakarta,  2 

Prof. hafied : Minggu depan lah saya ke Jakarta. 3 

Bu Dewi : Bisa tuh nanti, mungkin kita ngundangnya di forum kita, ada teman-4 

teman kominfo, bappenas dan lain-lain 5 

Bu Fita : Berapa lama di jakarta nanti prof? 6 

Prof. Hafied : Acara rencana nanti 2 hari, ada akreditasi nasional. 7 

Bu Dewi : Dikti yah prof? 8 

Prof. Hafied : Ya dikti bu. 9 

Bu Dewi : Saya dulu waktu awal-awal di bappenas menangani….dan di dikti 10 

dengan nangani,,,waktu rektor Unhas Bpk. Safri, di bappenas di direktorat 11 

komunikasi. 12 

Prof. Hafied : Iya iya. Banyak konflik yang terjadi dalam kurun waktu tersebut 13 

Bu Dewi : Mitra kami ini kominfo, jadi banyak lah sharing dan bantu dan di sini 14 

komunikasi dan informasi itu banyak menangani, betul. 15 

Prof. Hafied : Saya ada mahasiswa. Kebetulan sekarang saya memegang projek 16 

Bu Dewi : Itu saya usulkan tahun lalu, saya pikir s2 itu syarat, tidak ada lagi s3, 17 

Prof. Hafied : Iya iya, 18 

Bu Dewi : Jadi kemarin diusulkan daerah, karena SDM di daerah memprihatinkan 19 

pertama tidak mengizinkan kalo tidak, ……..? 20 

Prof. Hafied : Iya iya tidak ada salahnya mereka dipilih, toh indonesia-indonesia 21 

juga, mandala dan seterusnya iya iya karena ga ke dikti, katanya harus akreditasi. 22 

iya akreditasinya hehe alhamdulillah, itu profil, ini sosialisasi nanti ke manado lalu 23 

Surabaya, nanti Palembang, inti disaat lebih dia bilang kalo bisa 71 24 

Bu Dewi : Iya, kemarin ada penda prof jadi, kami ada l50 orang, ada 5 kelas, tapi 25 

kuliafikasinya memenuhi prof, 71 lebih banyak kita seleksi kualifikasinya TPA ada 26 

yg lebih 500 (oooh hebat), kamu harus jadi dosen tuh. Gimana bu, akhirnya kasih 27 

tahu pak iwan, bank juga  dari tempat lain bengkulu, oooh, aceh, papua nanti di 28 

Sulawesi selatan bersyukurlah, ini mulai tahun? Mulai spetember ini,baru diskusi 29 

barangkali yah. Daerah-daerah perbatasan di malaysia, mengikuti warta australia 30 

misalnya. kenapa RRI tidak banyak pesan tentang pemilu, lagu-lagu kebangsaan, 31 

ini dijadikan alat publik yang efektif, seperti peristiwa di ambon itu, kenapa jadi 32 

perpecahan kelompok, tidak ada kebijakan yang belum bisa dihayati, karena 33 

kapitalisme media yang dominan, itu tidak bisa dihindari. Tetapi negera kita ini 34 

kan apa namanya, amerika nasionlisme paham betul tapi kita begrerak tanpa arah 35 

ya, kalau bicara komunikasi di dunia sekarang ini, contoh di jepang, tidak bisa 36 

buka akses pronografi. Di iran seperti itu ya, iya di Negara islam gitu, ternyata 37 

kecepatannya jauh lebih besar, ada aturan tapi implementasinya sangat bobrok 38 

karena pengawasan tidak ditindak tegas, ada aturanya ada KPI pronografi atau 39 

dunia memang dengan komunikasi media masa Indonesia. Apakah Negara yg ….? 40 

Prof. Hafied : Oh iya, Negara kita beda, sebenarnya baik juga tapi jadi konsumtif, 41 

padahal sama saja Dengan dunia pertanian. Contohnya seperti kedelai di import 42 

padahal bisa dibuat sendiri toh. 43 



Bu Fita : Ada tidak forum yang khusus menyelenggarakan dan membahas 44 

komunikasi secara nasional Indoensia agar bisa aktif langsung? 45 

Prof. Hafied : ada di buku saya tuh kan dibahas, di bidang komunikasi 46 

pembangunan, jadi misalnya oleh para petani yah masih negecek harga dengan 47 

teknologi tinggi, kita disini masih HP ya, kenapa ibu lain membaca dan 48 

sebagainya, dengan gerakan pemberantasan bukan aksara. Karena masyarakat 49 

harus membaca. 50 

Bu Dewi : Mau tidak mau harus ya. 51 

Prof. Hafied : Daripada memberikan kacamata kepada dia, belajar menghitung 52 

dan sebagainya. 53 

Bu Fita : Tentang kebijakan komunikasi di negara Asia-Asean, ada tidak 54 

kebijakan yang bisa diadopsi oleh kita? 55 

Prof. Hafied : Kita ada UU penyiaran, pers, pronografi. 56 

Bu Fita : Menurut prof, UU KPI tuh masih relevan? 57 

Prof. Hafied : Masih reisistan intervensi asing, bisa jadi. 58 

Bu Dewi : Pernyataan dari Prof. BJ Habibie mengenai UU penyiaran, “saya tidak 59 

peduli siapa pemilik media, tapi ketika pemimpinnya mencalonkan presdien saya 60 

tidak terima”. Bagaimana menurut Prof? 61 

Prof. Hafied : Iya media milik publik. Tetapi menjadi alat politisi, bukan pada 62 

fungsinya, tetapi Membuat masyarakat konsumennya masyarakat, dengan 63 

demikian dia tidak menjadi    milik pribadi yang selalu menonjolkan dirinya.  64 

Bu Fita : Politis ya prof? 65 

Prof. Hafied : Iya  66 

Bu Dewi : Iya tidak boleh media masa, sebagai represntasi 67 

Bu Fita : Apakah konglomerasi merupakan akibat kelemahan UU itu prof.?  68 

Prof. Hafied : Salah satunya bu, ini artinya mereka tidak mau dipanggil KPI, gini 69 

kelemahan kita tidak ada penjelasan dan kejelasan yang berarti. 70 

Bu Dewi : Ada pasal dan ayat yang menunjukan hal tersebut, seharusnya sesuatu 71 

menimpa itu (junto) apakah sudah sesuai? 72 

Prof. Hafied : Iya dianggap UU kita itu bukan sama dengan pidana yah, iya 73 

mengatur ada yang kemana-mana, jadi ini yang perlu disosialisasikan. 74 

Bu Dewi : Jika pemerintah bisa menentukan kebijakan tidak terkesan mengatur. 75 

Prof. Hafied : Tidak semua sudah diatur, jadi semua bisa dijalankan, pasti akan 76 

ada reaksi, tetapi disini Akan memberi penjelasan, bukan hanya alat komersial 77 

semata. 78 

Bu Fita : Menurut prof Hafied, ada penjelasan yang tegas dari hal itu? 79 

Prof. Hafied : Ada beberapa pasal yang tidak ada ketegasan, kan harus ada konsep 80 

dari kita, melihat organisasi-organisasi yang berkaitan, karena wartawan tidak mau 81 

mendengar kata-kata, sebagai contoh di Amerika misalnya wartawan seperti itu 82 

dijebloskan ke penjara, di Indonesia masih toleran, yah ..hehehe (tertawa)  83 

stakeholder nah ini ada juga dewan pers, komisi penyiaran, itu karena mereka tidak 84 

bergigi juga, padahal kalau sudah peraturan pemerintah, harusnya ditaati. 85 

Ketidaktegasan mereka jadi mereka harus kerjasama dengan polisi, kejaksaan. 86 

Penegakkan sangat penting. Itulah tujuan komunikasi, tapi isu ini sudah diangkat 87 

wartawan, mereka tampak sudah kapitalis, banyak orang-orang muda, namun ada 88 

pengecualian kaya ..wartawan muda sebenarnya banyak kena delik loh. Kena 89 

hukum? 90 

Bu Dewi : Nah ini ada pernyataan yang terbaru dikatakan LSM bahwa karena 91 

masih tinginya Kekerasan pada wartawan, kasus 2012 hingga 2013 saja banyak. 92 

Bagaimana   tanggapannya? 93 



Prof. Hafied : Jadi media merupakan hal yang tidak pernah terungkap adalah 94 

karena itu kan jangankan.. tidak perlu selalu welas asih mengantar mengawasi 95 

perkembangan itu, masalah yang lain berikut kritik dengan isu sosial masalah 96 

kebijakan …(ada telpon bordering), Sebentar ya bu..iya iya..teman-teman terlalu 97 

reflek daripada media padahal bisa diaplikasikan untuk penyadaran paksa, untuk 98 

mendukung pariwisata, ini hari ini ada semua padahal komunikasi itu karena 99 

ekspor dan impor, yang perlu sebenarnya, ya bagaimana bisa sistem komunikasi 100 

nasional kita ini memiliki sekitar 2 aspek yang mendukung statusnya, yang 101 

productable, otonomi daerah yang berjalan, sistem kampanye kita bagaimana? 102 

Bu Dewi : Iya pak yah berbagai bidang kena gitu yah? 103 

Prof. Hafied : Iya untuk berbagai kepentingan politik sampai pertanian, 104 

Bu Dewi : Kominfo sebenarnya sudah mengembangkan itu. 105 

Prof. Hafied : Iya bu? 106 

Bu Dewi : Hanya saja banyak program komunikasi secara nasional, RPJMN, 107 

RPJMD kami bisa melakukan kebijakan, sebenarnya kominfo sendiri harus dan ini 108 

yang menjadi itu ada, dan   kerjasama pendidikan? 109 

Prof. Hafied : Salah satunya di dalam saja, itu kan KPI itu kan harusnya 110 

berbarengan, karena memang begitu, mereka mengelola sendiri program itu kan, 111 

sehingga ..(disela). 112 

Bu Dewi : Kominfo kadang-kadang dianggap kebijakan itu berawal bukan dari 113 

kominfo, kalo salah. Tapi kalau bagus yang dapat sorotan yah yang lain. Hehehe. 114 

Ini sebenrnya siapa sih yang jadi inti dari ini, kalo misalkanya Kementerian 115 

Kesehatan saja, ya udah yang itu yang baik. Jadi misalkan ini kembali ke 116 

soisalisasi lagi. Ada bagian yang tersektor untuk membuat. 117 

Prof. Hafied : Sehingga pada level mana, harus ada grand design, bila perlu 118 

semua kita tidak punya Grand design, sehingga dikhawatirkan jalan sendiri-119 

sendiri, dulu pada waktu bappenas masih ada dan punya yang namanya, GBHN. 120 

Bu Dewi : Masa orde baru kenapa ini jadi seperti pertama yang mana perlu 121 

stabilitas, apa perlu? 122 

Prof. Hafied : Terdapat beberapa. jadi dengan pembangunan siklus ekonomi kita. 123 

Bu Fita : Kalo menurut prof Hafied mana yang prioritas? 124 

Prof. Hafied : Masih peluang masuklah dia, dulu waktu masih bappenas, jelas oke 125 

tapi didukung oleh antisipasi dampaknya pertumbuhan semata-mata merupakan 126 

sistem pembangunan ekonomi Negara kita didukung oleh ini? 127 

Bu Fita : Menurut prof mana yang lebih dulu stabilitas politik dulu atau ekonomi 128 

dulu? 129 

Prof. Hafied : Kalo menurut saya, tapi ini menurut saya pribadi yah, ekonomi 130 

yang harus sejahtera dulu,hehe. Contohnya gini, saya bisa katakan anak-anak yang 131 

sering demo ini orang miskin, saya pikir orang ini kalau mereka punya honda jazz 132 

aja misalnya, ga mungkin mau demo, orang miskin, juga harus itu, ini artinya 133 

ekonomi dulu lah..hehe 134 

Bu Dewi : Prof lebih cenderung ke ekonomi ya?  135 

Prof. Hafied : iya, jadi gini di korea saja, politik dulu, wah kacau, karena 136 

mendahulukan stabilitas Politik dulu, sehingga akhirnya berbalik, kalo singapura 137 

mengerti mereka, berbeda, 138 

Bu Dewi : Nah kalo singapura udah sejahtera ya? 139 

Prof. Hafied : Iya, kalo kita kan ini kan jalan ditempat bu, hehe  140 

Bu Fita : Utamakan politik daripada ekonomi? 141 

Prof. Hafied : Kami di lebih disejahterakan, klo kita aman, nyaman, mengikuti 142 

terus, …??ekonomi dibappenas tinggal diatur, kalo politiknya bagus maka orang-143 



orang akan tenang, tapi kita kan enggak, betengkar terus, sejak reformasi. Ketika 144 

Soeharto meningkatkan ekonomi, semua tentara dominan waktu itu, hampir tidak 145 

ada pemilu kan, kita belajar lah dari periode orde baru ke reformasi, kita keduanya 146 

sudah menggunakan, sebenarnya. Amerika saja, mereka mengatakan ‘saya belum 147 

puas  dengan sistem dua partai. 148 

Bu Dewi : Kalo terlalu banyak partai juga, kurang kondusif yah, kaya kita 149 

sekarang. 150 

Bu Fita : Gini, isu-isu apa saja prof, perlu kita fokuskan dalam bidang komunikasi 151 

ke depan?  152 

Prof. Hafied : Komunikasi harus diselesaikan dan direfleksikan ke arah penangan 153 

konflik yang biasa terjadi, maka masyarakat berlomba merebut itu, komunikasi 154 

harus dihadapkan ke masalah krisis,dalam penanganan krisis. 155 

Bu Fita : Katanya masalah konflik itu bukan hanya masalah hukum tapi adalah 156 

celahnya komunikasi.  157 

Bu Dewi : Saya inget pidato salah satu presiden kita, ‘sampaikanlah yang tidak 158 

memprovokasi, itu menunjukan komunikasi yang tidak konstruktif.  159 

Prof. Hafied : Oh iya, artinya seperti kasus media di ambon, di pecah menjadi dua, 160 

yaitu Ambon Ekspres dan Suara Maluku yang dimana satu bisa dikatakan banyak 161 

muatan keislaman, dan yang satu Kristen, wah bentrok lagi kan, ini contoh kecil. 162 

Bu Dewi : Yang menentukan pemiliknya, hehe gimana leader nya yah ke 163 

bawahnya. 164 

Prof. Hafied : The man behind the good. Leader aspek yang paling berpengaruh. 165 

Bu Dewi : Karena kalo leadershipnya bagus, akan mengikuti juga bawahannya.  166 

Prof. Hafied : Kontrol yang masih kurang, coba tengok, satu yang cukup bagus, 167 

Kompas masih Lumayan bagus, tapi yang lain kurang begitu. 168 

Bu Dewi : Tapi Kompas juga sering melakukan pemberitaan yang gelap juga?? 169 

Prof. Hafied : Tapi artinya, media harus mendidik juga, kalo kompas terselubung 170 

kepentingannya,  menghantam orang. Hehe tapi lumayan lah dibanding yang lain. 171 

Bu Dewi : Hanya ini dia selektif, objektif, terus netral sulit itu? kuncinya kan 172 

wartawan kalo wartawannya bagus semuanya bagus, menurut saya betul kalo 173 

pemimpin dan tidak mengontrol sama aja. 174 

Prof. Hafied : Iya akan sama aja pemrednya sama rusak, ada kemarin studi kenapa 175 

desa-desa ini dalam melakukan perencanaan dan studi tidak maksimal, ini artinya 176 

masyarakatnya bodoh, kalo pinter masyarakatnya pasti lepas dari masalah itu, kalo 177 

mereka mendidik masyarakat, pedidikan paling penting. 178 

Bu Fita : Dari lingkup yang paling kecil ya prof? 179 

Prof. Hafied : Ada kita kenal itu buku chairul tanjung bagus yang tentang anak 180 

singkong bagus itu Bisa dibaca oleh semua orang, di dalamnya dijelaskan, bahwa 181 

‘hanya pendidikan yang dapat melepaskan orang dari kemiskinan dan kebodohan. 182 

Bu Fita : Setidaknya? 183 

Bu Dewi : Pengembangan SDM dalam bidang komunikasi perlu terus dilakukan? 184 

Prof. Hafied : Oh iya aspek pelatihan harus jadi satu bagian dari aspek 185 

komunikasi. Diluar (di luar negeri) rata-rata media ga mau lagi, menerima 186 

wartawan yang biasa-biasa? tapi ini harus bertanggungjawab, banyak wartawan 187 

yang seperti itu…(telepon bordering) 188 

Bu Dewi : Nanti jm 1 kita juga kita akan lanjutkan ke yang lain.Nanti kami ada 189 

program yang berkaitan dengan perencanaa, contohnya di daerah atau desa. 190 

Prof. Hafied : Nah itu bu rembug desa, efektif musyawarah, perencanaan 191 

komunikasi. 192 



Bu Dewi : Iya karena tidak kita tuangkan kalo untuk pendidikan jurnalis, itu 193 

dimana, tapi Implementasinya, kewenangan departemen yang lain. Yang ada bisa 194 

diprogramkan citizen journalism, seperti itu. 195 

Prof. Hafied : Iya bu, melaporkan kejadian penting, membantu urusan korupsi 196 

juga kan, dapat melaporkan. 197 

Bu Dewi : Yang kami tangani itu yah, media center kecuali yang paling baru yah, 198 

memulai dari RPJMN ini  kita lebih fokus yah, kita ambil ke daerah perbatasan, 199 

jadi media center karena shit nya tidak sampai mereka lebih banyak faktor luar. 200 

Prof. Hafied : Karena kita tidak lebih memiliki stasion televisi di desa karena 201 

semuanya  di kota. 202 

Bu Dewi : Harus di perkuat, dari intervensi asing. 203 

Prof. Hafied : Jadi misalnya radio komunitas, / ya cek dulu ya, itu kan 200 juta 204 

udah bisa jalan, hehe Masa unesco saja bisa mereka siarkan ke semua negara, 205 

padahal kita harus belajar dri situ. 206 

Bu Dewi : Saya lanjutkan yang tadi, kalo proyeknya ada dari kementrian dalam 207 

negeri. Memang operasionalnya saja. 208 

Prof. Hafied : Sama kan, kenapa ga kita angkat saja, sebagai kepanjangan tangan 209 

dari RRI gitu, itu RRI  menjangkau ujung ke ujung. 210 

Bu Fita : Hebat 211 

Prof. Hafied : Kita mencari orang-orang yang kompeten itu tidak mudah, terakhir. 212 

Bu Fita : Tapi dewan mereka kaitannya, gimana prof ? 213 

Prof. Hafied : Kalo dia sudah memiliki kekuatan lah untuk kebijakan, RRI itu 214 

udah kena sinyal-sinyal Gitu loh, misal mesti sama airline atau penerbangan 215 

dimana lemah atau kosong dia masuk disitu, jadi target pasar harus tahu dan jelas, 216 

penerbangan itu kalau tidak ada yang memasuki lion air atau merpati main di situ, 217 

itu contoh saja. di lampung masih ada? kita mempunya riset tapi tidak jalan itu. 218 

Bu Dewi : Tapi, ya di sini kita harus punya balai-balai kajian atau penelitian, cuma 219 

cakupannya Terlalu luas, artinya banyak aspek sehingga terlalu luas. 220 

Prof. Hafied : Iya, dan kita balai-balai penelitian itu bisa mulai, besar juga 221 

memang dana penelitiannya 222 

Bu Dewi : Itu yang masih belum bisa terealisasikan. masih kecil.  223 

Prof. Hafied : Iya birokratis lah, ada di bandung bagus nih, hehe 224 

Bu Dewi : Iya ada yang di medan juga bagus/banyak juga yang S2 di bidang 225 

komunikasi. sebenarnya kita tidak membatasi bidangnya apa, tapi harus dalam 226 

jalur konsentrasi komunikasi. 227 

Bu Fita : 5 tahun kedepan kita harus memfokuskan apa prof, dalam bidang 228 

komunikasi ini? 229 

Prof. Hafied : Jadi intinya 5 tahun ke depan,  kita harus mulai memperbaiki 230 

infrastrukur komunikasi, software dan SDM nya lebih kuat, jangan sampe jadi alat 231 

politik, dan mensejahterakan bangsa, ini industrialisasi media rawan dengan 232 

pengaruh asing. 233 

Bu Fita : Mengatasinya? 234 

Prof. Hafied : Dengan UU lah, tapi ada yang tidak dijalankan jadi tidak ketat 235 

Bu Dewi : Karena saking bebasnya bebas banget. 236 

Prof. Hafied : Memonitor saja, saya lihat harus turun ke lapangan, turun ke jalan, 237 

ketemu dialog ke jalan, kita kan selama ini tidak ada komunikasi, 238 

Bu Dewi : Sebenarnya secara aspek dan konsep bagus.  239 

Prof. Hafied : Jadi KPI nya harus bisa mengancam, kenapa ga dialog, 240 

mengedukasi mereka, jadi Komisiner, komisioner kita juga ga punya jati diri, UU 241 

itu mengancam, bukan mendidik. 242 



Bu Fita : Tapi dibalik lagi, apakah media mau? 243 

Prof. Hafied : Pasti mau, masa sama UU ga mau, hehe belakangan ini sudah ada 244 

gitu yah, dari segi Aspek pendidikan tidak berubah, kalo didekati lah ada masa-245 

masa toleran lah, mereka tinggalnya di kantor aja terus, surat-suratan saja kan, 246 

apaan, itu harus ditinggalkan, kayanya hampir gak pernah/KPI si gitu-gitu aja./ 247 

hehe mungkin waktu S2 ga dijalankan tuh riset-riset dengan baik. Kalo dengan 248 

cara terjun ke masing masing lapangan kan bisa dijadwalkan, apa masalahnya kan, 249 

komunikasikan butuh understanding bu. 250 

Bu Dewi : Media memonitor. 251 

Bu Fita : Iya ini salah itu salah 252 

Prof. Hafied : Iya tapi tidak terjun langsung, jadi kaya wasit aja,..hehe  253 

Bu Dewi : Kalo keterbukaan informasi dan target yang mulailah itu kan sudah 254 

dibentuknya PPID, baru 30 yang berfungsi.  255 

Prof. Hafied : Iya iya 256 

Bu Dewi : PPID masih ada secara keseluruhan lembaga pemerintah hampir udah 257 

semua. 258 

Prof. Hafied : ke profesi juga udah? 259 

Bu Dewi : masih kurang lah, SDM juga bermasalah ini harus dilihat dulu ini harus 260 

dijalankan.  261 

Prof. Hafied : karena bupatinya belum straight, bukan hanya termasuk beasiswa-262 

beasiswa saja kan Yang digalakkan, tapi kan fungsinya mendidik mereka, 263 

meningkatkan kapasitas mereka, masalahanya siapa yang harus menggaji? 264 

Bu Dewi : Nah itu juga masalahnya, kabupaten? juga menggaji 6-7 orang. 265 

Prof. Hafied : Otomatis, ini maka serba curiga, merasa ini beban. 266 

Bu Fita : Bagaimana keterkaitan keterbukaan informasi dengan keamanan bangsa? 267 

Prof. Hafied : Tak ada kecuali, terbuka harus, ada misalnya, pertambangan-268 

pertambangan tidak boleh Dibuka. 269 

Bu Fita : Ada sebuah riset KPI ini akan mendorong keamanan negara, lagi latihan 270 

ceritanya, ada Pesawat Indonesia ini, yang terbang di langit di singapura..mereka 271 

bilang ini serang balik, gimana ini prof? 272 

Prof. Hafied : Masalah kekayaan bumi dan keterbukaan ini dengan kemanaan 273 

negara, kadang-kadang kita ini belum menguasai persoalannya, tapi udah ngomong 274 

duluan gitu..hehe/  275 

Bu Fita : Iya iya, hehe 276 

Bu Dewi : Informasi yang masih cemen, dan kurang. 277 

Prof. Hafied : Kelepasan nanti bisa-bisa buka buku lagi, hehe..nah di negara maju, 278 

jadi orang yang Membaca sendiri juga belum memahami secara penuh, semua 279 

pada tidak punya proses secara grand, ini justru bisa cara pemerintah saja, mereka 280 

itu mensosialisasikan sih, gapapa sebenarnya sih, tapi ya itu? hehe ya komitmen 281 

dan SDM yang bagus yang memahami pekerjaan. 282 

Bu Dewi : Bahkan kita secara pribadi pun mempersiapkan itu,  283 

Prof. Hafied : Iyah 284 

Bu Dewi : O iya di bappenas, beliau orang sosiologi UI, itu pak … itu dia bilang 285 

memang susah kalau ibu percayakan ke kita. Dia pernah bilang ‘sekarang semua 286 

harus terbuka bukan tertutup, karena semua dibuka tertutup’ 287 

Prof. Hafied : Apa ya pengaruh jaman lah, 288 

Bu Dewi : Termasuk juga ga bisa kepentingan pengadilan memang sulitnya kalo di 289 

lembaga-lembaga itu, karena Kemen Kominfo, juga merangkap 5 unit, bappenas 290 

ini sekarang kita bentuk PPID setelah itu apa, SOP untuk publik, apa yang boleh 291 

ditutup. 292 



Prof. Hafied : Informasi publik itu di dalam telematika mungkin juga, harus kuat, 293 

jadi goalnya ada ilmu dulu ada beberapa teman-teman di kami yang sekarang 294 

sudah keluar semua, pernah belajar lewat itu/itu kalo bisa dikatakan media satu-295 

satunya milik pemerintah TVRI? karena itu TVRI bebannya berat bu. 296 

Bu Dewi : Iya kan sekarang itu ditangani Kementrian Keuangan. 297 

Prof. Hafied : Kementrian Keuangan yah, selalu masih iya tapi bu, yang nyaman. 298 

Bu Dewi : Internal begitu karena orang begitu…kecil suaranya. 299 

Prof. Hafied : Jaringan sudah kuat yah, semua diserahkan kepada swasta, 300 

jadilah…/ hehe/ iya jadi ga bener itu. Itukan sudah pelanggaran itu./ iya, makanya 301 

aturan maen yang baku ya baku. Sementara dia menteri juga harus diberi sanksi. 302 

yah, harus sering diperingatkan,  303 

Bu Dewi : Sementara ada UU apa gitu? 304 

Prof. Hafied : Iya nah itu perlu dipelajari, barangkali bicara tentang kebebasan, 305 

kalau KPI jelas saya fikir ada penafsiran yang salah, yang ini orang-orang KPI kan 306 

7 orang kekuatannya kurang apa, punya wibawa karenanya harus ada wakil polisi 307 

di situ, belajarlah dari negara lain, karena negara lain juga punya lembaga seperti 308 

tu..keresek..iya bu yah tapi kita baguslah, tidak terasa, meskinya kominfo bikin 309 

grand design, contoh MP3EI bagus sekali arahnya, 310 

Bu Dewi : Kalau MP3EI lebih ke infrastrktur prof. 311 

Prof. Hafied : Iya bisa adop, ini software nya, orang yang tinggal di kominfo itu 312 

kan orang-orang dulu kan, Ga tau, terintegrasi keseluruhan, engga? 313 

Bu Fita : Kalo misalnya? 314 

Prof. Hafied : Iya iya aja/ iya infrastrukturnya apa/ iya/ wah bagus sekali kalo ada 315 

grand design begitu, dengan demikian orang bekeja dengan enak, filosopinya ada, 316 

iya ka? Nanti kalo jalan-jalan ke Makasar jangan lupa itu kominfo. 317 

Bu Dewi : Ya itu biasanya kami kalo ga review, monitoring, juga gitu, tapi selama 318 

masalahnya ini masih…(telepon bordering) 319 

Bu Fita : Ga ada lagi,  320 

Bu Dewi : Udah/ udah eeh gitu prof makasih banyak 321 

Prof. Hafied : Ini tanggung jawab kita semua lah, ini juga masih jadi perhatian 322 

kita bersama. 323 

Bu Fita : Dalam sebulan ke jakarta berapa kali prof?,  324 

Prof. Hafied : Sering saya ke dikti lembaga penelitian, bolak balik. dulu 325 

Bu Dewi : Di dikti tapi masih pak joko kan yah prof? 326 

Prof. Hafied : Iya masih pak joko/ kita ngejar, dalam mendukung kebijakan 327 

komunikasi kebebasan politik ini kalo di saran kebijakan jangka panjang kalo bisa 328 

dia harus bisa mencerdaskan. 329 

Bu Dewi : ya mendukung. 330 

Bu Fita : Oh ya dalam kehidupan politik? 331 

Prof. Hafied : Kali ini berpolitik dibodoh-bodohi kan ya karena udah kapitalis. 332 

Bu Dewi : Ke depannya di sekitar itu juga? 333 

Prof. Hafied : Iya masalah kemiskinan, kalo yang komunikasi yang tetap akses, 334 

pemerataan juga Masih keterbukaan, banyak yang bisa diinvestaris,  335 

Bu Dewi : Kalo mungkin ini yah. Kalo kita programkan di lima tahun ke depan 336 

saya ga yakin, karena kita sadar setiap orang kan beda-beda mau ga mau disalah-337 

salahin itu. 338 

Prof. Hafied : Ini analogi anak yang nakal selama itu tidak bisa diarahkan, yah 339 

cari tahu cara lain. Artinya dalam konteks ini harus dimulai oleh orang-orang yang 340 

sudah bisa. Nanti masyarakat masalah dan sebagainya. 341 

Bu Dewi : Soalnya timbul kecurigaan gitu, jadi mindset mereka sudah lain, 342 



Prof. Hafied : Kita juga harus terbuka terlebih sebagai pendidik. Kita diskusilah 343 

gimana orang akan muncul, makanya pihak-pihak yang ini yang mana, mana pun 344 

siapa sih yang? 345 

Bu Dewi : Karena kita saat ini melihatkan dari RPJMN ke yang tahunan pun lewat 346 

konsultasi publik. 347 

Prof. Hafied : Iya iya. 348 

Bu Dewi : Senang sekali bisa ketemu. 349 

Bu Fita : Thank You, yah. 350 

Prof. Hafied : Itu bukan karena saya nya ya, tapi Unhas nya ya, nanti kalo ke 351 

makasar saya perkenalkan lah ke mahasiswa saya 352 

Bu Fita : Iya iya 353 

Bu Dewi : iya iya 354 

 355 

Selesai, *namun masih banyak yang kurang jelas, rekaman disertai suara bising, … 356 

Keterangan: I01: Prof 1, Y: Narasumber 2, Z: Pewawancara 357 
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