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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

BACKGROUND STUDY 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL III  

(RPJMN III TAHUN 2015-2019)  

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

 

Dalam melaksanakan visi pembangunan politik Indonesia dalam jangka panjang yang 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,  

telah ditetapkan Tahapan dan Prioritas Pembangunan Politik Dalam Negeri pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) 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. Hal itu 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, 

disamping juga menuntut “kemitraan” strategis antara Pemerintah, Masyarakat Sipil dan 

Swasta.   

Untuk Bidang Informasi dan Komunikasi, peran 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 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dukungan kebebasan informasi publik 

yang memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah.  
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Perlu kepedulian pemerintah dalam melihat kebutuhan masyarakat serta kejelian 

dalam melihat peluang dan transformasi masyarakat informasi yang sedang berlangsung. 

Kecenderungan konvergensi media diharapkan tidak hanya sekedar perkembangan industri 

media semata namun dapat berperan menambah nilai informasi khususnya dalam proses 

demokrasi di masyarakat. 

Maksud penyusunan background study Sub Bidang Komunikasi ini antara lain untuk 

menganalisis kinerja pencapaian pembangunan Komunikasi yang dilaksanakan oleh mitra 

Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan tahun 2010 hingga 

tahun 2012 dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika 

pembangunan komunikasi ke depan, untuk kemudian merumuskan dan merekomendasikan 

arahan kebijakan komunikasi lima tahun mendatang sebagai masukan bagi penyusunan 

kebijakan, strategi dan program pembangunan komunikasi dan informasi pada RPJMN III 

2015-2019. 

Berbagai tantangan pembangunan komunikasi dan informasi yang dihadapi dalam 

pembangunan komunikasi dan informasi antara lain:   

1. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan kemudahan aksesnya semakin meningkat, 

disamping ketersediaan yang tepat waktu.    

2. Semakin kuatnya media penyiaran swasta dan konglomerasinya akan semakin 

mendominasi lembaga penyiaran publik.   

3. Berkembangnya media baru (konvergensi) yang semakin pesat dan meninggalkan 

media komunitas dan media tradisional. Penyebaran informasi melalui media 

komunitas dan media tradisional dihadapkan pada pemilik perusahaan media yang 

memusatkan perhatian pada internet dan jejaring sosial, sementara masyarakat di 

daerah terdepan/terluar, tertinggal, serta daerah konflik dan pasca konflik sangat 

membutuhkan media komunitas, media tradisional dan  media daerah lainnya untuk 

mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan tepat waktu. 

4. Pemanfaatan media sosial masyarakat kota yang tidak terkendali dan cenderung 

digunakan lebih banyak untuk hiburan, akan semakin memperlebar akses informasi 

masyarakat kota dan desa.  

5. Keterbukaan informasi kinerja dan anggaran pemerintah kepada publik serta 

mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif menyumbangkan ide/solusi bagi 

pemerintahan yang lebih baik.  
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Berdasarkan analisis pencapaian dan identifikasi permasalahan, serta tantangan yang 

akan dihadapi, berbagai kebijakan  untuk menghadapinya lima tahun ke depan dalam 

pembangunan komunikasi dan informasi melalui RPJMN III 2015-2019, antara lain:  

1. Intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi publik dan menjamin kebebasan berpendapat serta partisipasi dalam 

penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. 

2. Penguatan Lembaga Kuasi Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi.  

3. Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

secara konsisten. 

4. Penguatan Open Government. 

5. Mainstreaming Open Government dalam pelaksanaan pembangunan. 

6. Penguatan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI. 

7. Sinergi dan penguatan media komunitas dan media tradisional. 

8. Pemanfaatan media baru (media sosial). 

9. Pembentukan pemeringkatan/rating penyiaran nasional (pemerintah). 

10. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk literasi media. 
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KATA PENGANTAR 

 

Memasuki tahun 2015, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN) III periode 2015-2019 yang disesuaikan dengan visi-misi dan strategi dari 

pemerintahan yang baru terbentuk Pasca-Pemilu 2014 menjadi agenda yang sangat penting. 

Dokumen RPJMN tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis 

Kementrian/Lembaga dan Rencana Anggaran/Kegiatan. Untuk itulah maka Background 

Study ini dilaksanakan. Background Study pada sub-bidang komunikasi dan informasi publik 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan RPJMN yang akan segera 

ditetapkan.  

Background Study bidang komunikasi dan informasi publik ini dilakukan dengan 

melakukan kajian dan harmonisasi dari dua sumber utama, yaitu rancangan RPJMN III 

berdasarkan proses teknokratik pada tahun 2013/2014 serta Visi-Misi dan Agenda Aksi 

Jokowi-JK 2014 yang diusung oleh pemerintahan baru pada saat Pemilu 2014. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa terdapat sedikit perbedaan antara kedua dokumen tersebut, namun pada 

umumnya kesamaan dan harmonisasi dapat diidentifikasi sehingga Visi-Misi dan Strategi 

dari pemerintahan yang baru terbentuk di bawah Presiden terpilih, dapat diterjemahkan ke 

dalam rekomendasi studi ini. Selain kajian atas kedua dokumen tersebut, dilakukan juga 

elaborasi dari masukan para pejabat di lingkungan Bappenas, Kementrian Luar Negeri dan 

Kementrian Perdagangan.  

Background Study ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, mengingat 

Pemilihan Presiden dan transisi pemerintahan dilakukan hingga Oktober 2014. Dengan waktu 

yang relatif singkat tersebut, tentu kami tidak mengharapkan study yang sempurna. 

Kekurangan tentu dapat ditemukan di sana-sini dalam laporan ini. Namun terlepas dari 

kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Background Study ini telah menghasilkan 

rekomendasi yang tepat dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyusun dan menetapkan 

RPJMN yang lebih baik dan sesuai dengan harapan serta cita-cita masyarakat.  

 

Jakarta, 7 Februari 2015 

Direktur Politik dan Komunikasi 

 

 

 

 

Dr. Raden Siliwanti, MPIA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

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.   

Hingga Tahun 2013, Bappenas, dalam hal ini Direktorat Politik dan Komunikasi 

telah mulai melaksanakan penyusunan kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) III Tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan bidang politik 

dan komunikasi dalam ruang lingkup Politik Dalam Negeri, Informasi dan Komunikasi 

serta Politik Luar Negeri.   

Pelaksanakan visi pembangunan politik Indonesia jangka panjang yang 

tercantum dalam RPJPN 2005-2025, telah metetapkan tahapan dan prioritas 

pembangunan. Prioritas pembangunan politik dalam negeri pada RPJMN I periode 

2005-2009 adalah penataan dan pelembagaan struktur politik Indonesia, kemudian 

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.   
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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 memerlukan identifikasi 

lebih jauh dan mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung ataupun yang 

kurang relevan bagi toleransi dan prinsip nondiskriminasi, atau juga 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 dengan 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 

Nomor 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.   

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 dalam bidang komunikasi bagi RPJMN III Tahun 

2015-2019. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:  
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1) Menganalisis kinerja pencapaian pembangunan di bidang komunikasi yang 

dilaksanakan oleh mitra Kementerian/Lembaga (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 

Rencana Kerja Pembangunan (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 tahun-tahun mendatang.    

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 Sub Direktorat 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 selanjutnya. 

4. Ruang Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup kegiatan background study ini mencakup antara lain:  

1) Melaksanakan rapat tim secara rutin dalam rangka persiapan untuk menyusun 

dan menyepakati agenda pelaksanaan kegiatan, rencana pengumpulan data, 

pembahasan hasil analisis evaluasi  serta perumusan rekomendasi kebijakan 

komunikasi ke depan.  
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2) Melakukan kompilasi data beserta analisis pencapaian kinerja bidang 

komunikasi berdasarkan capaian RKP tahun 2010-2012 yang diperoleh dari 

mitra K/L Sub. Bidang Komunikasi Direktorat Politik dan Komunikasi.  

3) Mendeskripsikan isu-isu strategis yang sedang dan akan terus berkembang 

khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan media massa.  

4) Melaksanakan konsinyering di pusat dalam rangka: (a) memberikan masukan 

dan penyempurnaan laporan; serta (b) mendapatkan rekomendasi mengenai 

program-program strategis dalam pembangunan di bidang komunikasi dalam 

lima tahun ke depan.  

5) Penyempurnaan laporan yang terdiri dari proposal, laporan pertengahan, dan 

laporan akhir berupa perencanaan pembangunan nasional bidang komunikasi 

pada RPJMN periode selanjutnya.  

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 dijabarkan 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 DAN INFORMASI   

Dalam bab tiga ini dijelaskan mengenai implementasi kebijakan komunikasi 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 
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secara mendalam. Bab ini juga memuat hasil analisis evaluasi kinerja 

pembangunan komunikasi yang dilakukan oleh mitra K/L berdasarkan RKP 

tahun 2010 hingga tahun 2012 yang disesuaikan dengan capaian dalam Laporan 

Kinerja tahun 2010-2012.   

Bab IV ISU-ISU STRATEGIS KOMUNIKASI DAN INFORMASI   

Bab ini menjelaskan mengenai isu-isu strategis yang dikelompokan 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  ARAH KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI KE DEPAN  

Bab ini memuat rekomendasi yang dihasilkan mengenai pokok pikiran tentang 

kebijakan dan strategi pembangunan komunikasi ke depan. Sesuai dengan arah 

kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional, keberlanjutan program dalam Rencana Pembangunan Jangka 

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

dan komitmen global terkini maka hasil formulasi pembangunan komunikasi 

difokuskan kepada meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik. 
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BAB II 

METODOLOGI 

 

1. Alur Pikir Kajian  

Kajian ini mempunyai dua pendekatan utama yaitu pendekatan evaluasi dan 

pendekatan formulasi. Pendekatan evaluasi digunakan untuk mereview pelaksanaan 

Rencana Kerja Pembangunan 2010-2012 mengenai program 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 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II, arah 

kebijakan pembangunan komunikasi yang tertuang dalam Rencana Pembagunan Jangka 
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Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan prioritas RPJMN III serta isu-isu strategis dan 

komitmen global atau 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 continuity dari suatu kebijakan dengan kebijakan yang 

mencerminkan keberlanjutan umum yang sedang menjadi fokus pemerintahan. Di sisi 

lain, 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 untuk menjelaskan mekanisme dalam perumusan 

perencanaan pembangunan bidang 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. 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  

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.  
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 Focus Group Discussion (FGD)  

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.  

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.  
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Tabel 2.1 Jadwal Pengumpulan Data 

Waktu Instansi Informan Lokasi 

Jumat, 4 Oktober 2013 Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 

 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 Msi 

 

Rabu, 9 Oktober 2013  Dir Kemitraan 

Komunikasi, Drs 

Hendra Purnama Msi 

 

Kamis, 10 Oktober 

2013 

Komisi 

Informasi Pusat 

 Abdulhamid 

Dipopramono (Ketua) 

Gedung 

Indonesia 

Trading 

Company 

(ITC), Lantai 

4, 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 



11 
 

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 

2013 

Trans TV  Dr. Ishadi S.K. 

(Komisaris) 

Jl. Kapten P. 

Tendean, Kav 

12-14A, 

Jakarta 

 

Jumat, 29 Agustus 

2014 

Dinas Kominfo 

Kabupaten 

Karangasem 

 

 

 

 

 Komang Pasek Antara 

 I Wayan Merta S. 

 Ni Nyoman Budiartini 

 I Made Simartana 

 I Putu Juliadnyana 

Putra 

 I Wayan Swita 

Ruang 

Pertemuan 

Dinas 

Informasi dan 

Komunikasi, 

Karangasem, 

Bali 



12 
 

 

 

Dinas Kominfo 

Kabupaten 

Buleleng 

 

 

Dinas 

Perhubungan 

Kominfo 

Kabupaten 

Gianyar 

 

 

Kelompok 

Informasi 

(KIM) 

Masyarakat 

Gatra Wahana 

 

KIM BUGBUG 

 

 

Dinas  

Perhubungan 

Informasi 

Komunikasi, 

Provinsi Bali 

 Made Suharta  

 

 

 I Komang Sugiarta  

 

 

 

 

 Ni Luh Made Astiti  

 W. Sutha  

 Pd Supartha   

 

 

 

 

 I Nyoman Suwita  

 

 

 

 

 

 

 

 I Made Sneta, SI 

 Agus Sanjaya 

 IYM Rembun 

Kamis, 23 Oktober 

2014 

 

 

 

Badan Kominfo 

Kota Batam, 

Kepulauan Riau  

 

 

 Salim (Kepala Badan 

Kominfo Kota Batam) 

 Yuli Dasril (Kepada 

InfoPublik Badan 

Kominfo Kota  Batam) 

Ruang 

Pertemuan 

Media Center 

Dinas 

Informasi dan 
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 Dwiki Setiawan (staf 

Badan Kominfo Kota 

Batam) 

Komunikasi 

Kota Batam 

 

 

 

 

 

 

Jumat, 24 Oktober 

2014 

Pertunjukan 

Rakyat Makyong 

 

Pertunjukan 

Rakyat Zikir 

Barat 

 

Kelompok 

Informasi 

Masyarakat 

(KIM) 

 Dorani 

 

 

 

 Jamiat 

 

 

 

 Rio Indramadi 

(Ketua KIM Kota 

Batam 

Ruang 

Bimbingan 

Teknik KIM 

Kota Batam 
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BAB III 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

 

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.  
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Kebijakan komunikasi memiliki karakteristik makro dan merupakan bagian dari 

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

(Masduki, 2007) yaitu:   

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 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 Indonesia 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 Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
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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 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. 



17 
 

 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 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 di bidang komunikasi dalam lima tahun terakhir 

terlihat dalam upaya penyediaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik sebagai 

salah satu langkah memantapkan pilar demokrasi di Indonesia. Penyediaan dan 

penyebaran informasi publik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah  diberlakukan secara efektif 

pada tahun 2010. Sebelum menetapkan UU KIP ini, pemerintah dan DPR sudah 

menetapkan UU Nomor 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.   

Sebagai persiapan dalam memberlakukan UU KIP pemerintah juga membentuk 

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

pemahaman UU KIP di 20 provinsi dan beberapa 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/pertunjukkan rakyat, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi antara 

negara dengan masyarakat di dalam maupun luar negeri.  
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Dalam rangka memperkuat lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia 

(RRI) dan Televisi Republik Indonesia (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 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 Sub-bidang Politik Dalam Negeri 

dan Komunikasi. Arah kebijakan strategis dalam bidang peran informasi dan 

komunikasi akan dilaksanakan melalui :  

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

UU KIP.  

Dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan informasi publik yang memadai  

ditujukan untuk menjadi 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 tak 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 dalam bidang komunikasi 

dan informasi.  
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3. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.  

Pemerintah perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, 

serta peningkatan standar kompetensi kerja bagi sumber daya manusia di bidang 

informasi dan komunikasi. Contohnya, pendidikan dan pelatihan terkait Chief 

Information Officer  (CIO) dan budaya pendokumentasian. 

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 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 memiliki program penelitian dan 

pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan pengembangan SDM. Adapun 

kegiatan yang dilaksanakan yaitu penelitian dan pengembangan literasi dan profesi.  

Pembentukan 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 yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Dalam program pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor, 

pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan pemerintah untuk 

dapat 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 

dibuatnya diperlukan untuk menjaga ruang privat masyarakat agar tidak dipergunakan 

untuk lalu lintas informasi yang tidak dikehendakinya. Sampai dengan tahun 2013 ini, 

Kemenkominfo telah melakukan salah satu strategi pembangunan jaringan teknologi 

komunikasi yaitu dengan mengajak semua situs informasi milik instansi pemerintah, 
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situs seluruh daerah, dan segala situs tentang Indonesia bergabung dalam portal 

RepublikInter.net. 
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2.1 Penjelasan Capaian  

Berdasarkan surat keputusan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

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

Kementerian Komunikasi dan Informatika menimbang bahwa dalam rangka 

melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 

I Kementerian Negara, maka dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata 

kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga susunan indikator program 

prioritas di bidang komunikasi RPJMN II 2010-2014 mengalami perubahan menjadi 

Rencana Strategi (Renstra) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2011-2014.  

Adapun perubahan yang terjadi meliputi setiap satu sasaran dan program 

prioritas dengan indikator-indikator tertentu dipegang oleh satu direktorat saja. 

Sehingga ada beberapa indikator yang mengalami perpindahan direktorat, contohnya 

indikator Grand Design pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi dalam 

Dokumen RPJMN II program Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipindah ke 

program Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi pada Renstra IKP, dan 

lain sebagainya. 

Selain itu, ada beberapa ukuran indikator yang diubah dari persentase menjadi 

jumlah. Contohnya dokumen database nasional, sektoral, dan regional mengenai 

informasi publik menjadi jumlah dokumen database bidang Polhukam, Perekonomian 

dan Kesra; persentase 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; persentase kebijakan, regulasi dan standarisasi di 

bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi 

menjadi jumlah kebijakan, regulasi, dan standardisasi di bidang komunikasi dan 

informasi publik; dan lain sebagainya.  

Dalam melaksanakan program pembangunan bidang komunikasi, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan serangkaian sasaran 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 
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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 

tugas Komisi Informasi Pusat; dan (7) terlaksananya penelitian dan pengembangan 

literasi dan profesi.  

 

Grafik 3.1 Persentase Keberhasilan Sasaran 

 

Dari semua sasaran di atas, ada beberapa sasaran yang telah tercapai 

keberhasilan dengan persentase baik, yaitu 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 program pemberdayaan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang 
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dikomunikasikan, 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 bagi pemerintah 

untuk dapat 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 

dibuatnya diperlukan untuk menjaga ruang privat masyarakat tidak dipergunakan 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 di tahun 2011-2012 berhasil mencapai masing-masing 1 

dokumen. Total persentase realisasi indikator ini di tahun 2011-2012 mencapai angka 

sebesar 100% dibandingkan dengan target 2014 sebanyak 2 dokumen. Sehingga 

indikator kinerja ini dinilai telah berhasil dalam pelaksanaannya. Adapun masalah yang 

dihadapi ialah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa asing, seharusnya grand 

design dapat diubah dengan nama ―rancangan dasar‖. Di samping itu, pemerintah pun 

tidak mampu untuk mengetahui apakah grand design tersebut sudah dimanfaatkan atau 

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

publik 

Jumlah dokumen database nasional, sektoral, dan regional mengenai informasi 

publik menunjukkan adanya realisasi di tahun 2010-2012 masing-masing sebanyak 3 

dokumen. Dari seluruh total target hingga tahun 2014 mencapai 15 dokumen, maka 

persentase realisasi yang dihasilkan hingga tahun 2012 sebesar 60%. Skor tersebut 

menandakan bahwa untuk mencapai indikator kinerja tersebut perlu usaha yang lebih 

keras lagi agar sesuai target. Meski pencapaian tiap tahunnya selalu mencapai target 

yang telah ditetapkan, namun selalu ada kendala-kendala yang menghambat jalannya 

program, seperti adanya perubahan indikator yang 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 SDM yang tidak memahami database serta kurangnya 

SDM yang berpotensial. 

Menurut Staf Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, Yudhi 

mengatakan:  

―Database secara 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 di publikasi, orang merasa tidak 

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

google, lebih memilih searching google dibanding database dan mereka juga 

belum tahu kebanyakan dikominfo sendiri belum tahu kalo kita punya 

database.‖(Wawancara, 24 Oktober 2013)  

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

pemda  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

persentase paket informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemeritah 

daerah yang telah tercapai sebesar masing-masing 100% (300 analisis) untuk tahun 
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2011 dan 2012. Jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 80%, maka total 

persentase 75%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja ini telah tercapai. 

1.4. Persentase 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 2014 sebanyak 45 kegiatan, sehingga total persentase 

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

indikator kinerja ini masih diperlukan usaha lebih keras agar mencapai target. 

Adapun bentuk kegiatannya, seperti rapat kontribusi dan diskusi publik dalam 

interaktif. Menurut Staf Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, Yudhi 

mengatakan:  

―Pengelolaan umpan balik di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra. nah ini 

targetnya 9 dokumen, setiap tahun tercapai semua. Bentuk kegiatannya rapat 

kontribusi, diskusi publik dalam 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 tahun 2012, 

realisasi dari jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism yang telah tercapai 

di tahun 2011 sebanyak 1 kali, sedangkan tahun 2012 sebanyak 4 kali. Adapun target 

2014 yang telah ditetapkan sebanyak 25 kali.  Total persentase 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, 

sayangnya keberadaan mereka masih kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat 

Indonesia sendiri.  

Berbeda dengan Indonesia, citizen jounalism online di Malaysia justru 

berkembang karena mereka tidak memiliki kebebasan pers di negaranya. Sehingga 

Malaysia menganggap bahwa pada dasarnya Indonesia tidak memerlukan citizen 
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journalism karena pers konvensional sudah memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Walaupun begitu Indonesia tidak seharusnya menutup diri untuk 

citizen journalism, karena Amerika Serikat sendiri sebagai negara asal citizen 

journalism juga merupakan negara penganut kebebasan pers seperti di Indonesia. 

Citizen journalism 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  

1 Penyebaran/Diseminasi Informasi Publik  

Pencapaian sasaran dalam program penyebaran atau diseminasi informasi publik 

dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut:  

1.2 Jumlah dokumen Grand Design Media Center  

Pencapaian jumlah dokumen grand design media center di tahun 2011 berhasil 

mencapai 1 dokumen. Total persentase realisasi indikator ini di tahun 2011 mencapai 

100%. Dengan kata lain, indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya.  

1.3  Jumlah media center yang diperkuat di Provinsi/Kabupaten/Kota  

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

50 lokasi. Kemudian, di tahun 2011 berjumlah 20 lokasi, sedangkan di tahun 2012 

menurun menjadi 15 lokasi. Target yang ditetapkan hingga 2014 sebanyak 110 lokasi. 

Jadi, total persentase realisasi dari tahun 2010 hingga 2012 berhasil mencapai angka 

77% dibandingkan dengan target 2014. Skor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 

indikator kinerja ini dinilai berhasil. 

Di Batam, media center Pemko Batam tingkat intensitas berita cukup tinggi dan 

telah dilengkapi dengan sarana pendukung dan SDM yang memadai. Setiap ada 

kebijakan baru dari pemerintah yang hendak disampaikan kepada masyarakat, Humas 

menyampaikan kepada seluruh media melalui konferensi pers, kemudian dipublikasikan 

melalui media center. Untuk mendukung kegiatan media center telah dibentuk tim 

pengelola media center, termasuk anggota jurnalis. Berita dipublikasikan melalui media 

center Batam juga diupload ke Infopublik Kementerian Kominfo. Badan Komunikasi 
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dan Informatika Kota Batam membangun dan mengembangkan portal pemerintah yang 

outputnya berupa informasi aktual kebijakan dan program pemerintah daerah dengan 

update konten setiap hari dan ditayangkan secara online. Kebijakan menyediakan dan 

menyebarkan informasi publik yang bermanfaat itu sesuai dengan fungsi pemerintah 

sebagai penyedia informasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat harus disebarkan melalui ruang publik. Demi memudahkan 

masyarakat mengakses berbagai informasi seputar kegiatan pemerintah kota Batam, 

telah disediakan media center sebagai fasilitas umum masyarakat dan website yang 

dapat diakses di mana saja serta telah memiliki Tim Cepat Tanggap yang bertugas 

merespon berbagai keluhan masyarakat yang diterima melalui email atau fanpage. 

Meski begitu, dalam penguatan media center di daerah-daerah tetap terdapat  

masalah, 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, Hypolitus 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)  

1.4 Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di 

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

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

di tahun 2011 bertambah menjadi 15 lokasi hingga tahun 2012 mencapai target 

sebanyak 15 lokasi. Adapun target 2014 sebanyak 85 lokasi. Jadi, total persentase 

realisasi dari indikator ini dari tahun 2010 hingga 2012 hanya 53%. Ada beberapa 

kendala dalam pembuatan media center yang lengkap dan berfungsi sesuai standar, 

yaitu 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.  
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Di provinsi Bali, SDM bidang informasi dan komunikasi yang sudah menguasai 

teknologi informasi dipertahankan ketika akan di mutasi ke bagian lain agar ada SDM 

yang berkualitas yang mampu mengelola media centre dengan baik. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Divisi Media Online, Direktorat 

Pengelolaan Media Publik, Hypolitus mengatakan:  

―Daerah yang kita banyak yang 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 satgar yang lain pengelolaan dinas internet daerah... media 

center di wilayah terluar itu kan mba fita tahu kan kalo di wilayah terluar itu 

kesulitannya listrik, kesulitannya itu biasa SDM.‖ (Wawancara, 28 Oktober 2013) 

1.5 Persentase jumlah kerja sama  dengan lembaga multilateral, bilateral, dan 

regional yang efektif  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012, 

pencapaian persentase 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 persentase realisasi yang 

dihasilkan 70,6%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja ini dinilai 

berhasil. 

1.6 Persentase aktivitas penyebaran  informasi publik langsung ke masyarakat 

sesuai rencana  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011, pencapaian 

persentase aktivitas penyebaran informasi publik ke masyarakat telah mencapai 100%, 

yaitu satu kegiatan. Jika dibandingkan dengan target 2014 sebesar 80%, maka total 

persentase realisasi yang dihasilkan sebesar 31,25%. Perlu kerja keras lagi agar 

pencapaian realisasinya sesuai target.  

 

 



45 
 

C.  Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional  

Pengembangan kebijakan komunikasi nasional  

Pencapaian sasaran dalam program pengembangan kebijakan komunikasi 

nasional dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut:  

1. Persentase kebijakan, regulasi, dan standarisasi di bidang komunikasi dan 

informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi  

Realisasi persentase 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). Adapun total persentase dari realisasi indikator tersebut 

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

kendala di tahun 2010 belum berlakunya UU KIP 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)  

2. Persentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan 

regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan 

dimanfaatkan oleh pimpinan  

Di tahun 2012, realisasi persentase laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan 

kebijakan, regulasi mencapai angka 33% (1 laporan). Persentase yang 8,25% jika 

dibandingkan dengan target 2014 sebesar 100% pencapaian realisasi masih 8,25%. 

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 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 
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uda sudah tidak up to date, tapi dokumennya belum selesai-selesai sampai 

sekarang sudah 3 tahun.‖ (Wawancara, 24 Oktober 2013)  

D.  Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik  

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:  

1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012, 

jumlah aktivitas penguatan media public tahun 2011 sebanyak 8 aktivitas dan tahun 

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

2014 sebanyak 25 aktivitas. Total persentase 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  

Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi  

Pencapaian sasaran dalam program pengembangan kemitraan lembaga 

komunikasi dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut:  

1. Persentase 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 persentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar 

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

target 2014 sebesar 80%, maka 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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 Meski dalam kasus tertentu menyebarkan informasi melalui media massa sangat 

efektif,  namun di Karangasem Bali penggunaan bondres dinilai lebih efektif dan 

efisien. Dengan menggunakan media tradisional seperti bondres dapat dititipkan pesan-

pesan pembangunan. Misalnya, ketika akan ada acara ritual, akan mudah 

mengumpulkan masyarakat melalui media tradisional bondres.  

 Di Gianyar untuk mendorong partisipasi masyarakat, ada beberapa kegiatan 

yang berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat, kegiatan tersebut 

bernama proyek intregrasi Kecamatan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di 

masing-masing desa dipercaya sekaligus mengelola kegiatan dan bertanggungjawab 

terhadap akses kegiatan di desa. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk menggugah 

partisipasi masyarakat yang lebih besar lagi sehingga masyarakat dapat berperan 

sebagai objek dan subjek. Masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam melakukan 

kegiatan hingga pengawasan serta pemeliharaan pada proses pembangunan.  

 Kelompok informasi masyarakat, media tradisional, dan media komunitas, 

seperti Makyong dan Zikir Barat Batam tumbuh dan berkembang. Dalam diseminasi 

informasi publik selalu terlibat. Selain dapat hiburan juga bisa dapat pesan informasi. 

 

2. Persentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi 

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi di tahun 2011 sebesar 20% dan 

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

realisasi yang dihasilkan sebesar 32,5%. Skor tersebut menunjukkan bahwa indikator 

kinerja ini dinilai cukup berhasil dan perlu kerja keras lagi untuk mencapai target. 

3. Persentase fasilitasi penyebaran  informasi publik melalui media 

kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

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 persentase 

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

dianggap berhasil dalam pelaksanaannya.  
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F. Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran 

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat  

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi Pusat  

Pencapaian sasaran dalam program dukungan manajemen dan dukungan teknis 

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

sebagai berikut:  

1. Persentase pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang 

terselesaikan  

Realisasi pengaduan perselisihan informasi publik yang terselesaikan di tahun 

2010 berhasil mencapai angka 48%, kemudian tahun 2011 meningkat mencapai 54% 

dan 2012 sebesar 67%. Total realisasi secara keseluruhan mencapai 67%, jika 

dibandingkan dengan target 2014 maka capaian mencapai 90%. Dengan kata lain, 

indikator kinerja ini dinilai berhasil dalam pelaksanaannya. 

2. Persentase lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan 

informasi publik  

Realisasi persentase lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan 

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

keseluruhan mencapai angka 29%, jika dibandingkan dengan target 2014, maka capaian 

keseluruhan mencapai 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.  

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 24 

kegiatan. Total realisasi indikator ini mencapai angka 46% dibandingkan dengan target 

2014 sebanyak 60 kegiatan. Berdasarkan Laporan Tahunan KIP 2012, ada masalah 

dalam kegiatan bencmark penguatan kelembagaan Komisi Informasi yang tidak 
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terlaksana di tahun 2012 yang disebabkan karena padatnya sengketa yang harus 

diselesaikan.  

G.  Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi  

Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi  

Pencapaian sasaran dalam program penelitian dan pengembangan literasi dan 

profesi dapat diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut:  

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 di tahun 2011 sebanyak 

55 laporan, sedangkan tahun 2012 hanya berhasil memperoleh 54 laporan. Jika 

dibandingkan dengan target 2014 yang telah ditetapkan sebanyak 50 laporan,maka total 

realisasi yang tercapai sebesar 108%, yang mana indikator ini dinilai berhasil dalam 

pelaksanaannya. Adapun di tahun 2012, realisasi tidak tercapai sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran atau 

pemotongan anggaran, sehingga beberapa penelitian tidak terlaksana.  

2. Persentase pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk 

penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Kominfo  

Berdasarkan LAKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, realisasi 

dari pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan 

atau regulasi di bidang Kominfo yang telah tercapai di tahun 2011 sebanyak 15% dan 

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

total realisasi yang tercapai sebesar 104%. Skor tersebut menunjukkan bahwa indikator 

kinerja ini dinilai berhasil. 

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. Lalu, di 

tahun 2012 realisasi menurun dengan jumlah 332 orang. Adapun target 2014 yaitu 

berjumlah 2524 orang. Sehingga total persentase realisasi yang dicapai sebesar 58% 
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dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Skor tersebut menunjukkan bahwa 

indikator kinerja ini perlu peningkatan yang signifikan. 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.  

4. Jumlah peserta Bimtek Budaya Dokumentasi  

Di tahun 2010, realisasi untuk jumlah peserta bimtek budaya dokumentasi 

sebanyak 1107 orang. Kemudian, di tahun 2011 realisasi mengalami penurunan 

sebanyak 875 orang. Lalu, di tahun 2012 realisasi juga menurun dengan jumlah 289 

orang. Adapun target 2014 yagn telah ditetapkan yaitu berjumlah 3048 orang. Sehingga 

total realisasi yang dicapai sebesar 75% jika dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan. Itu berarti indikator kinerja ini dinilai 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.  

5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik  

Di tahun 2011, realisasi untuk jumlah peserta pelatihan komunikasi publik 

sebanyak 255 orang. Kemudian, di tahun 2012 realisasi meningkat sebanyak 336 orang. 

Adapun target 2014 berjumlah 3025 orang. Sehingga total realisasi yang dicapai sebesar 

19,5% dibandingkan dengan target  yang telah ditetapkan. Skor tersebut menunjukkan 

bahwa indikator kinerja ini 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.  

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

Di tahun 2010, realisasi jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri 

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

Adapun target 2014 yang telah ditetapkan sebanyak 1398 orang. Sehingga total 

persentase realisasi dari indikator ini sebesar 39%. Menurut LAKIP Kementerian 
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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, kurangnya peminat pada kampus tertentu, dan kurangnya peserta yang berasal 

dari PNS.  

7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo 

Di tahun 2011, realisasi jumlah paket standar kompetensi kerja bidang 

komunikasi dan informatika sebanyak 4 paket dan di tahun 2012 sebanyak 2 paket. 

Adapun target 2014 yang telah ditetapkan sebanyak 16 paket. Sehingga total dari 

indikator ini sebesar 14%. Indikator kinerja ini pun dinilai gagal. Menurut LAKIP 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 2012, kemampuan pembiayaan karena 

efisiensi anggaran menjadi kendala realisasi indikator ini.  

8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi  

Di tahun 2011, realisasi jumlah SDM Kominfo yang pendidikan dan pelatihan 

ahli multimedia sebanyak 1235 orang dan di tahun 2012 sebanyak 1499 orang. Adapun 

target 2014 yang telah ditetapkan sebanyak 4.980 orang. Sehingga total persentase 

realisasi dari indikator ini sebesar 55%. Menurut LAKIP Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 2012, kemampuan pembiayaan karena efisiensi anggaran menjadi kendala 

realisasi indicator. 
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BAB IV 

ISU-ISU STRATEGIS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

 

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 televisi (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 fokus pada  brand awareness. Sedangkan, 

media baru dikendalikan oleh konsumen, hanya terbit sekali namun didistribusikan 

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

a. Media Penyiaran  

Menurut Undang-undang Penyiaran Nomor 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 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. Lalu, berubah lagi statusnya 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 Penyaran Publik yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan oleh negara. Adapun tugas TVRI ialah memberikan 

pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta 

melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia.  
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Sama seperti TVRI, Radio Republik  Indonesia (RRI) merupakan Lembaga 

Penyiaran Publik yang independen, netral, dan tidak komersial yang 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. 

Lain halnya dengan lembaga penyiaran  publik, penyiaran swasta terdiri dari 

stasiun televisi swasta dan radio swasta. Stasiun Televisi swasta pertama kali muncul 

yaitu RCTI yang 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 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. 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 di dalam perundang-undangan di 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 
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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 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. Dari 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 Terarah, 

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  

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012) 

 

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. Sedangkan lembaga penyiaran publik, baik radio dan 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 kesejahteraan rakyat.  

Lalu, 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, 

media penyiaran di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik 

pemiliknya. Media penyiaran memberikan pengaruh terhadap perspektif publik.  

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

caleg infotainment atau reality show untuk berkampanye. Selain tersebut akan 

menggunakan 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 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 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 

2012) 
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Di 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 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) 
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Lain hal 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%.  

Grafik 4.4 Prosentase Program Acara Televisi Swasta 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012) 

 

Adapun program siaran seperti 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)  

Kemudian, 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 
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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 

mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan 

aspek idealisme ikut menuhankan rating dan share, hingga memodifikasi berita-berita 

agar lebih lanjut 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 jejak 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)  

Di samping 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:  
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―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)  

Adapun 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 itu 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. Sehingga 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 local masih terabaikan. Maka dari itu, 

pembangunan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan mesti diprioritaskan. 

Menurut Ketua KPI, Judharikasawan, dalam Pembukaan Workshop Pengembangan 

Penyiaran Perbatasan di Tarakan, Kalimantan Utara, ada beberapa lembaga penyiaran 

radio dan televisi yang harus 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 
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terdapat 2-5 radio Indonesia. Tentunya 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 di dalamnya, yaitu 

sebagai berikut:  

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.  

Akan tetapi, 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. Contoh 
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daerah Bengkalis yang berbatasan dengan Malaysia ditemukan beberapa persoalan di 

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.  

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 memang 

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. Adapun 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 KPID sangat dituntut untuk 

memiliki pemahaman holistik mengenai geopolitik ekonomi, hokum internasional, sosio 

ekonomi, masyarakat perbatasan serta karakteristik negara perbatasan. Hingga pada 

akhirnya Indonesia mampu melewati perbatasan dan mengalahkan penyiaran asing di 

daerah perbatasan.  
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Menurut Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, sudah ada 94% wilayah di 

Indonesia sudah 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 poldagri 2015-2019 salah satunya yaitu penguatan peran 

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

dengan serta merta membuat stasiun di perbatasan-perbatasan. Adapun saat ini 

terjadinya 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)  

Kemudian, TVRI juga bisa menjadi stasiun televisi pertama yang unggul, seperti 

BBC di Inggris. Yuli mengatakan: 

―Saya ini pendukung TVRI sebagai lembaga yang seharusnya mengambil 

peranan yang benar-benar lurusseperti kalau di amerika BPS kalo di Inggris itu 

BBC.‖(Wawancara, 21 Oktober 2013)  

Adanya 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 bestmark karena kita tidak punya LPP yang cukupbermutu. 

Sehingga agenda revitalisasi lembaga penyiaran publik itu menjadi penting.‖ 

(Wawancara, 4 Desember 2013)  
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Adapun 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 berupa 

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 sokingan 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. 

Di tambah lagi, RRI dituntut untuk membangun side belt information untuk 

mengimbangi kekuatan informasi asing. Menkopolhukam mengatakan:  

―Kondisi RRI sangat miris sekali karena RRI dipaksa untuk membangun side 

tetapi tidak diberi dana dan SDM. Jadi, RRI ini modal kita belt informationtuk 

mengimbangi kekuatan informasi asing.‖ (Diskusi Terarah, 17 Juli 2013)  

Hegemoni media-media swasta menjadikan tantangan bagi pemerintah dalam 

mengembangkan media nasional di Indonesia.  
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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 berkembang pesat seiring dengan iklim 

keterbukaan yang lebih luas di era reformasi ini. 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. Kemudian, kesenjangan akses 

informasi dan penyebarannya antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan masih 

jelas terlihat. Mereka yang berada di 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 yang rawan konflik. Di samping itu, masyarakat tidak mudah 

juga mendapatkan izin pemerintah untuk membangun lembaga penyiaran komunitas.  

Adapula 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. Maka dari itu, tidak seharusnya pemerintah daerah membuat media 

komunitas (lokal) menjadi tidak independen dan langkah konkrit dalam membangun 

media komunitas yaitu meniru dan memodifikasi regulasi seperti di Scandinavia. 

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh konten media yang baik, seimbang dan 

beragam. Bambang mengatakan:  
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―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, satu kota ada dua 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 di antara 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. Lalu, pihak-pihak yang terlibat juga saling 

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

komunitas dibangun di daerah pertanian. Radio ini difasilitasi oleh pemerintah dengan 

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 menjadikan 

tantangan bagi pemerintah dalam 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. Khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah 

terdepan/terluar, tertinggal, serta daerah konflik dan pasca konflik vertikal dan 

horisontal membutuhkan media komunitas dalam mendapatkan berbagai informasi 

dengan mudah. Adapun peluang dalam lima tahun  ke depan, pemerintah dapat menjalin 

kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam membuat kebijakan dan melakukan 

penguatan dan peningkatan kapasitas media komunitas. Ditambah lagi, perlu adanya 

koordinasi dan sinergis lebih kuat di instansi pemerintah (Kominfo) untuk mengelola 
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media komunitas dengan upaya memperluas pengertian media komunitas sehingga tak 

hanya sebatas radio komunitas.  

Meski telah berkembang, media komunitas juga memiliki tantangan dalam 

bersaing dengan media-media mainstream yang berbasis bisnis/keuntungan. Adapun 

keterbatasan kanal juga membuat radio komunitas sulit berkembang. Padahal radio 

komunitas ini memainkan peran yang penting dalam dinamika komunitas di 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 tampak belum 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. Sesuai dengan dikeluarkannya oleh 

Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika tentang pembagian media cetak dan 

pengklasifikasiannya, jenis media cetak yang ada di Indonesia dibagi menjadi delapan 

jenis, yaitu 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 di Indonesia menunjukkan bahwa pembaca koran saat 

ini menurun hingga 15 persen. Pada 2006 pembaca koran mencapai 25 persen kemudian 

kini turun menjadi hanya 15 persen. Begitu juga dengan majalah dari sebelumnya 25 

persen kini anjlok menjadi 8 (delapan) persen, dan tabloid turun menjadi 9 persen dari 
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17,2 persen. Pada akhirnya, pergerakan industri media cetak akan mengalami penurunan 

dan media online pun naik. Bambang 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, seperti kemungkinan koran seperti Kompas akan mengalami 

penurunan oplah selama tujuh tahun. Namun, beda halnya dengan Jawa Pos yang 

menghasilkan banyak koran baru di daerah-daerah, provinsi, dan kabupaten. Bambang, 

seorang praktisi, 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 

oriented, termasuk Kompas. Budi menambahkan:  

―Di Kompas pun tetap begitu, ikut pada keinginan owner. Koran-koran baru 

memang lebih berorientasi kepada profit oriented. Di daerah, mereka 

mempunyai bisnis media lokal.‖ (Sarasehan, 02 Desember 2013)  

Di 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 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.  



70 
 

Grafik 4.5 Prosentase Perusahaan Penerbitan Berkala menurut Jenis Penerbitan dan 

Periode Terbit (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012)

 

Surat kabar yang beredar di wilayah regional lebih banyak dibanding wilayah 

lain dengan prosentase sebesar 49,35%. Lalu, tabloid yang beredar di wilayah regional 

juga lebih banyak dengan prosentase sebesar 15,59%. Adapun, 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%. Adapun tabloid sasaran utamanya yaitu kalangan pria sebesar 70,59%. 

Sedangkan, sasaran utama jurnal dan majalah ialah kalangan pria juga sebesar 63,64%. 

Tak 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 transormasi digital agar mampu membuat pelanggannya setia dan menarik 

pelanggan lain sebanyak-banyaknya. Tanpa melakukan digitalisasi isi medianya, maka 

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 



72 
 

untuk membangun industri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping itu, 

dampak terhadap warga negara dan hak warga negara dalam bermedia juga belum 

sepenuhnya menjadi pertimbangan industri (Nugroho, 2012).  

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. 
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Kondisi Saat Ini  

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2009, jumlah 

media tradisional sebanyak 1.551 buah yang telah menyebar di seluruh Indonesia. 

Jumlah media tradisional yang paling banyak terdapat di provinsi Banten sebanyak 433 

buah dan yang paling sedikit berada di bengkulu dengan jumlah satu media tradisional.   

Tabel 4.3 Sebaran Media Tradisional di Indonesia Tahun 2009 
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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 pertunjukan keliling desa, namun penontonnya 

berkurang setelah televisi masuk desa. Lalu, pertunjukkan rakyat dengan menggunakan 

bahasa daerah mulai ditinggalkan setelah banyak warga yang sudah bisa berbahasa 

Indonesia. Ditambah lagi, seniman semakin berkurang karena kurangnya minat dari 

generasi muda untuk melibatkan  diri dalam mengembangkan pertunjukan tradisional.  

Adapun di 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, sebagai berikut:  

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 telah melibatkan media tradisional lokal sebagai sarana 

menyebarkan informasi publik yang perlu diketahui oleh warga/penduduk di kawasan 

perbatasan. Kemudian, selama 2012 kegiatan sarasehan, apresiasi, dan pagelaran 

pertunjukan rakyat telah dilaksanakan sebanyak 22 pagelaran yang tersebar di berbagai 

provinsi di Indonesia.  
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Berikut daftar provinsi dan kota dilaksanakannya kegiatan tersebut menurut data 

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas:  

Tabel 4.4 Lokasi Pertunjukan Rakyat 2012 

 

Aktivitas pelaksanaan kegiatan pagelaran pertunjukan rakyat sebaiknya perlu 

ditingkatkan standar dan acuan dengan menyusun standard operating procedure (SOP)  

agar berjalan dengan baik. Seperti yang perlu ditekankan dalam 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. 
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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 lingkungan masyarakatnya.  

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.   

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 
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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. Di 

samping itu, perlu adanya  pembinaan terhadap kelompok-kelompok pertunjukan rakyat 

yang dilakukan lebih baik lagi oleh pemerintah.  

Kesenjangan akses informasi dan persebarannya antara masyarakat di perkotaan 

dan di perdesaan juga menjadi masalah. Tantangan media tradisional & media 

komunitas dengan pemilik perusahaan media yang memusatkan perhatian pada internet 

dan jejaring sosial. Kekhasan media tradisional sebagai media yang relevan dengan 

budaya masyarakat setempat, yang sifatnya menghibur, dan sebagai sarana pelestarian 

dan pengembangan nilai-nilai budaya sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

harus didukung oleh berbagai pihak. Peran media komunitas baik cetak maupun 

elektronik tetap dibutuhkan karena mempunyai segmentasi sendiri meskipun terbatas 

pada masyarakat lokal/setempat.  
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1.2 Media Baru  

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 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. 
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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 begitu, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam memasarkan perangkat 

teknologi komunikasi dan informasi. Adapun dampak negatif dari pernyataan grafik di 

atas yaitu 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 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 mencapai 

double digit di Indonesia. Bambang Harymurti, 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)  
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Media online telah menambahkan signifikan terhadap kebebasan media, 

kebebasan berkespresi dan pluralisme. Indonesia telah memberikan banyak contoh 

inspiratif dari penggunaan internet. Peristiwa Gunung Merapi, ketika warga biasa di 

Yogjakarta menggunakan media sosial untuk memobilisasi bantuan dan Kampanye 

Koin Untuk Prita adalah contoh paling awal di dunia mobilisasi politik yang efektif 

melalui media sosial.  

Namun begitu, hambatan yang dihadapi  dari media social ini adalah 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 konteks sosial. Mereka dapat 

mengobservasi aturan-aturan etika walaupun aturan-aturan ini tidak tertulis dan tidak 

ada upaya-upaya penegakkan yang terlihat.   

Lalu 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 pandangan 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 begitu, 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.    

 



81 
 

Tantangan dan Peluang dalam 5 Tahun ke Depan  

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dan 

pemahaman yang rendah terhadap media komunikasi. Hal ini menjadi tantangan bagi 

pemerintah Indonesia dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada 

masyarakat cara 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.  

Adapula pembangunan ICT Pura yang belum merata dapat berimplikasi 

terhadap akses maupun penyebaran informasi di Indonesia menjadi tidak merata. 

Sehingga hak informasi masyarakat tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Di samping itu, 

penetrasi internet di Indonesia terus berkembang. Namun, di tahun 2013 ini 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 mesti disiapkan agar tidak hanya mampu menjawab 

persoalan teknik tetapi juga etika bermedia online. Caranya, regulasi ini akan 

memberikan wawasan bahwa platform pertukaran ide demi menciptakan jaringan 

informasi interaktif telah dibentuk. Namun begitu, individu yang ingin terlibat dalam 

forum mesti diciptakan agar mereka siap mempertanggung jawabkan keakuratan dan 

kesopanan dalam mengekspresikan fikiran mereka di dunia maya. Misalnya, mereka 

mesti mendaftarkan diri dengan data pribadi yang jelas, lengkap dan akurat. Individu 

yang wujud sebagai 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, sentiment 

RAS, dan lebih buruknya pendapat yang menyulutkan ini tidak dapat dipertanggung 

jawabkan.  
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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. Bambang mengatakan:  

―Menurutsaya, 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 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 memanfaatkan untuk tujuan kegiatan 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, 
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dan youtube di peringkat ke lima. Pada kenyataannya dalam kondisi saat  ini, media 

sosial tidak sebagus yang dibayangkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Budi:    

―Kondisi sekarang pun, media sosial 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)  

Di samping 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%. Sedangkan, menurut Snapshot 

of Indonesia Social Media Users – Saling Silang Report Febuari 2011, menyebutkan 

bahwa 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%.  

Lalu, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia pengguna Twitterdan 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 

 

Kemudian di tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ke empat dunia yang 

paling banyak masyarakatnya memiliki akun Facebook. Lalu, di tahun 2012 Indonesia 

berada pada peringkat kelima 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.  
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Grafik 4.9 Peringkat Dunia Pengguna Twitter 

 

 

Grafik 4.10 Peringkat Kota Terbanyak Postingan Twitter Sedunia 
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Tak 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 

 

Berdasarkan survei Dewan Pers tentang penggunaan konten media sosial oleh 

jurnalis, terdapat 85% (133 orang) responden laki-laki yang lebih banyak menggunakan 

konten media sosial daripada perempuan yang hanya 15% (24 orang). Berikut hasil 

penelitian Dewan Pers lainnya mengenai penggunaan konten media sosial oleh jurnalis:   

 



87 
 

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 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.  
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Grafik 4.14 Manfaat Media Sosial oleh Jurnalis 2012 

 

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 sosial atas kebijakan 

publik/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. 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 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 
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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 dari tanggung jawab. Kebebasan berpendapat 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 
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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 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 social 

sebagai 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.  

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.  
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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 

 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 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 komitemen Indonesia dalam OGP dan 26 rencana aksi tambahan OGI. 
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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 program dalam trek ini yaitu pencanangan Kota Ambon, Kabupaten 

Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan penerapan 
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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, yaitu 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. 

Strategi pemerintah  lainnya 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.  
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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-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.   

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.  

Adapun tugas PPID yaitu 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 
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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 buah 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.  

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)  
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Sehingga perlu adanya akses informasi publik dari pemerintah (PPID) dalam 

proses mencerdaskan masyarakat melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik. Untuk ke depannya, pemerintah memiliki tantangan bagaimana caranya 

mendorong terbentuknya PPID di tingkat daerah dan BUMN. Sehingga UU KIP dapat 

terealisasi sesuai dengan target pencapaian. 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.   

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  

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 Knowledge diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. 

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 
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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.  

  

 

 



99 
 

3. Lembaga Quasi Pemerintah  

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:  
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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 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 Swsta (LPS).  
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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 peraturan 

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.  

Sedangkan, di tahun 2011, KPI telah memperluas kerjasama dengan lembaga di 

luar KPI 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 
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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.   

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)  

Jumlah KIP di Indonesia pun tak banyak hanya 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 
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yang mana mereka menganggap ini membebani anggaran negara. Seperti yang telah 

dikatakan Abdul Hamid:  

―Mungkin dibanyak komda 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 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 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. 

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:  
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―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)  

Maka dari itu, 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.  

4. Menyelesaikan pengaduan terhadap pers dalam bentuk mediasi yang paling 

efektif.  

5. Ikut membantu pers yang menghadapi masalah-masalah hukum.  

Anggota-anggota 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 berpikir bagaimana pers bisa tetap menjadi sehat.  Di samping itu, Dewan Pers 

sendiri 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. Adapun sanksi yang 

diberikan ialah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan 

maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik.  
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Tabel 4.6 Jumlah Kasus Pengaduan pada Dewan Pers 2010-2012 

 

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.  
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1.4 UU/PP/Intervensi Kebijakan 

 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.‖ Dengan begitu, dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undangmasyarakat 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 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  
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1. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, 

kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat  

2. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi 

 

 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.   
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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, 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:  
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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.  

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 dosen komunikasi UI Ade Armando. Beliau 

di diskriminalisasi karena menulis dugaan korupsi di UI.‖ (Diskusi Terarah, 17 

Juli 2013)  

Pemerintah berencana 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 itu seringkali 
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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.   

Ditambah lagi, UU ITE ini membuat takut insan pers mengenai ancaman pidana 

yang berlebihan terhadap mereka yang bermasalah. Seperti yang dikatakan 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)  

 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 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 

(keberagaman isi) dan prinsip 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 
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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 prosesmembuat undang undang 

baru maka bisa jadi undang-undang ini juga akan bertentangan dengan uu 

penyiaran yang lama.‖ (Diskusi Terarah, 12 November 2013)    

 

 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‖.   
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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.   

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 
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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 lisensi…‖(Wawancara, 24 Oktober 

2013)  

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. Lalu, 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 
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masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan bagi 

masyarakat untuk informasi yang perlu diketahui oleh mereka.  

4.5.  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 dalam beroperasi. 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 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.  
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Gambar 4.3 Peta Kebebasan Pers 2013  

 

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, 

tujuh kasus pengusiran dan pelarangan meliput, tiga kasus demonstrasi dan pengerahan 

massa, dua kasus sensor, dan satu kasus peretasan website. 

Grafik 4.19 Kasus Kekerasan terhadap Wartawan 

 

Namun, pada kenyataannya semua kasus tersebut tidak tertangani oleh polisi dan 

hanya tujuh 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. 
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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 

 

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 
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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.  



119 
 

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   

Kontributor 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 Sekretariat Dewan  Pers, tanggal 16 Agustus 2011, Lemos menerima 

penilaian Dewan Pers, dan bersedia 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. Namun dalam pertemuan ini juga terungkap, wartawan Global 

TV melakukan tindakan yang tidak etis dan kurang profesional: 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 
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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 

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:   

o Aburizal Bakrie (pemilik Visi Media Asia yang sekaligus menjadi Ketua 

Umum Partai Golkar),   

o Surya Paloh (pemilik Media Group dan Ketua Umum Partai Nasional 

Demokrat),   
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o Harry Tanoesoedibjo (pemilik MNC Group dan sekaligus politisi Partai 

Hanura)  

o Dahlan Iskan (bos Jawa Pos Group sekaligus menteri BUMN). 

Kebebasan media pasca regulasi UU Nomor 40/2009/ tentang Pers, UU Nomor 

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 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 
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pilihan konten informasi dari berbagai media pers. Seperti yang telah disampaikan oleh 

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 Bagir Manan:  

―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. Bagir Manan mengatakan:  
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―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) 

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 mengatasi 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 
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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.  

Di samping 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 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 dengan baik tetapi 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 V 

ARAH KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KE DEPAN 

 

1. Kebijakan Komunikasi dan Informasi 

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.  

1.2 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. 
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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 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 
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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 indikator 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%. 

Kominfo dalam rangka penyebaran informasi publik yang lebih luas ke K/L 

melalui sinergi dengan stakeholders yang dapat digambarkan matriks sinergi hasil 

monitoring isu publik dengan portal Infopublik.org, media center, dan PPID yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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Matriks Sinergi Penguatan Monitong Isu Publik 

No Poin Sinergi Monitoring Isu Publik Infopublik.go.id Media Center PPID 

1 Potensi/Kekuatan     

  Infrastruktur  Tersedia komputer 

terakses internet 

 Tersedia TV analog 

dan digital 

 Tersedia media-

media cetak 

 Ada Program 

Sistem MIP 

 

 Memiliki dan mengelola 

situs www.infopublik.org 

 

 40% dari 170, status 

baik: 

 Sarana prasarana 

memadai: +- 12 

komputer MC, dll 

 Tersedianya media 

cetak (minimal 1) 

 Teknologi 

penyimpanan, 

pengolahan, dan 

pelayanan 

 Penyimpanan 

fisik dan digital 

 Pengolahan fisik 

dan digital 

(katalogisasi) 

 Layanan telepon, 

email, web atau 

surat dan fax 

  Suprastruktur  Ada struktur 

organisasi;  

 Tersedia SDM 

yang menjalankan 

monitoring 

 Ada struktur organisasi;  

 Memiliki SDM yang 

bertugas mencari, 

mengelola, dan 

menyebarluaskan konten 

 Kelembagaan dalam 

struktur organisasi 

Pemda. Beberapa 

berstatus adhoc yang 

dipayungi oleh 

 PP 61/2010 

 Perki no 1/ 2010 
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 Terdapat SOP dan 

pola kerja yang 

rigid  

 Ada pendanaan 

tetap untuk 

kegiatan MIP 

melalui situs (redaktur, 

reporter) 

 Terdapat SOP dan pola 

kerja yang rigid  

 Ada pendanaan tetap di 

Dit PMP untuk aktivitas 

situs 

regulasi lebih 

menjamin pendanaan. 

 SDM kompeten 

profesional: jurnalis 

 Distribusi pekerjaan 

spesifik  

 Pola kerja/tata kelola, 

reguler (rutinitas) 

 Penganggaran APBD 

 Terdapat SOP 

  Infostruktur  Tersedia analisis 

MIP harian, 

mingguan, bulanan 

dan MCA 

 Tersedia konten dalam 

bentuk teks, audio, visual, 

maupun audiovisual 

 Tersedia konten, 

bahkan berharap kanal 

video. 

 

 Informasi serta 

merta, berkala, 

tersedia untuk 

publik, 

dikecualikan 

2. Hambatan/Kelemahan     

  Infrastruktur  Hardware kurang 

memadai,  

 Software (sistem 

MIP) perlu 

pemeliharaan dan 

 Belum punya Server, 

akan ke PDSI 

 Bandwith minim 

 Sinergi/sinkronisasi 

struktur data base MIP 

 Jaringan Internet 

belum memadai 

 Listrik dan internet di 

wilayah prioritas 

belum memadai 
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pengembangan  dan info publik. Posisi 

ada di Produk PDF. 

 Integrasi username 

infopublik dan 

Indonesi Dalam Berita 

  Suprastruktur  Struktur organisasi 

perlu 

disempurnakan,  

 SDM terbatas 

jumlahnya dan 

kurang berkualitas 

 SOP belum di-

update secara 

berkala 

 Dana untuk 

pemeliharaan dan 

pengembangan 

sistem MIP masih 

kurang 

 Server ke PDSI 

 Keamanan situs ke 

kontraktor 

 Sinergi PPI – PMP – 

PDSI 

 

 Belum adanya 

keseragaman regulasi 

mengenai persyaratan 

berdirinya fungsi 

Media Centre 

 Rotasi SDM 

pengelola tinggi 

 Cek aturan pemda 

terkait Otda (NSPK), 

ada program dan 

sasaran yang bisa 

mengakomodir 

kegiatan Media Center 

(legal standing); 

 Bimbingan teknis 

SDM 

 Perlu melibatkan 

jabatan fungsional 

 Belum jelasnya 

acuan regulasi  
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tertentu 

  Infostruktur  Konten baru 

disebarkan secara 

terbatas (belum ada 

link dengan 

media/institusi 

lain). 

 Kualitas dan 

kuantitas konten 

perlu ditingkatkan 

  Isu lokal untuk 

akomodir E-Blusukan.  

 Pemilahan media.  

 Juknis penentuan 

headline, asas 

―headline / isu lokal‖ 

atau ―headline media 

lokal‖ 

 Mekanisme kerja 

 

3. Identifikasi Tugas dan 

Tanggungjawab dalam 

Sinergi 

    

  Infrastruktur  Menyediakan akses 

login, single user 

access. (MIP – Info 

Publik) 

 Versi mobile dan 

aplikasi 

 Perbaikan Aplikasi  

dan  kedepankan 

 Menyediakan ruang  

untuk hasil MIP 

 Membuat link (jaringan) 

MIP-MC-PPID 

 Sarana prasarana 

minimal (peralatan 

dan media cetak) 
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variabel lokasi 

  Suprastruktur  Menyediakan 

narasumber untuk 

bimtek businnes 

process MIP 

 Menyediakan 

person untuk 

mengupload hasil 

MIP agar bisa 

diakses infopublik, 

MC dan PPID 

 Pedoman teknis 

pelaksanaan MIP 

 Menyediakan narasumber 

untuk bimtek manajemen 

isi web 

 Peningkatan kualitas 

SDM dan sosialisasi – 

analisis berita 

 Satu orang pengelola 

secara reguler 

 Pengiriman tepat 

waktu. Deadline rilis 

adalah jam 10.00 WIB 

 

  Infostruktur  Menyediakan 

konten berupa hasil 

MIP harian, 

mingguan, bulanan 

dan MCA 

 Analisis berita 

berdasarkan MIP 

 Judul dan lead media 

lokal atau isu lokal 

 Menyimpan dan 

menyebarluaskan 

produk MIP 
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Adapula sasaran terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga 

komunikasi telah dicapai oleh pemerintah melalui program prioritas pengembangan 

kemitraan lembaga 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 
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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.  

1.3  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 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. 
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1.4 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/sosial; dan (8) Pembentukan lembaga rating media penyiaran nasional versi 

pemerintah. 

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 Manusia (HAM) 

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.  
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Ditambah lagi, UU Penyiaran saat ini tak lagi menjadi alat kekuasaan 

pemerintah apalagi pihak swasta, tetapi sebagai ranah publik yang harus digunakan 

demi kepentingan publik. Undang-Undang 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 Undang-Undang 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 kebijakan intervensi kebijakan/regulasi yang mampu meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi publik dan menjamin kebebasan berpendapat.  

Salah satu amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran ialah terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi 

publik dalam mengontrol dan mengawasi segala kegiatan penyiaran di Indonesia. 

Hingga akhir 2011 KPID telah terbentuk di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Namun, 

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 publik, sehingga para pejabat 

pemerintah masih bersifat kulturif (tertutup) mengenai informasi publik.   

Ada lagi masalah penyiaran yang terjadi di daerah perbatasan menjadi penting 

lantaran kurang hadirnya Lembaga Penyiran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta 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 
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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 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 Organisasi 

Masyarakat Sipil 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 telah 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 masif 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 
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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 (LPP) 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 sumber daya manusia 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 lembaga penyiaran swasta 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 LPP TVRI dan RRI di 

Indonesia.  

Selain media penyiaran, media komunitas dan media tradisional mampu menjadi 

media yang efektif untuk menyebarkan informasi publik untuk seluruh kalangan 

masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Hal ini 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. Media tradisional yang dalam diseminasi informasi publik 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 publik menyebar secara merata, maka pemerintah 
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perlu mengambil sebuah kebijakan yang mengarah pada penguatan media komunitas 

dan media tradisional di Indonesia. Melalui media komunitas dan media tradisional, 

pemerintah dapat menghadirkan kembali sentuhan komunikasi dan informasi ke seluruh 

warga masyarakat luas melalui pesan-pesan pembangunan yang komprehensif dan 

mudah dipahami. Dengan demikian, pesan pembangunan itu membuat pemerintah 

berdaya mendorong partisipai publik dengan cara meningkatkan peran aktif masyarakat 

luas dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini sekaligus juga merupakan upaya 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka 

NKRI. Adapun jumlah radio komunitas di daerah perbatasan tahun 2012 hanya 

berjumlah 80 LPK. Untuk mendapatkan izin penyiaran, masyarakat dipersulit oleh 

pemerintah daerah setempat. 

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 sosial 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/sosial secara optimal oleh masyarakat. 

Pastinya tak kalah popular dengan media baru, media penyiaran yang dipegang 

oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) 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 
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mengarah pada pembentukan lembaga rating media penyiaran nasional. Lembaga ini 

akan mengurangi 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 rating milik pemerintah yang dinilai mampu 

mewujudkan persaingan LPS yang lebih sehat dan berorientasi pembangunan. 

Jadi, arah kebijakan komunikasi dan informasi 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 penyebaran informasi publik secara merata ke seluruh 

masyarakat Indonesia. Sehingga kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam penyusunan, implementasi, dan pengawasan kebijakan 

pemerintah.— 
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