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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di Indonesia 
dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan, permasalahan dan kendala serta 
dampak kebijakan GPR terhadap masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 
Pendekatan yang dilakukan dengan studi dokumen, observasi lapangan, dan 
pertemuan dengan stakeholders. 

Dari studi dokumen didapatkan bahwa kehumasan menjadi perhatian 
penting pemerintah, tidak hanya untuk menyebarluaskan (diseminasi) informasi, 
namun menjadi bagian dari upaya membentuk kepercayaan dan dukungan 
masyarakat agar setiap kebijakan dan program dapat berjalan efektif.  

Penguatan lembaga kehumasan sejalan dengan amanat Pasal 28F UUD 1945, 
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenpan Nomor 30 
Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi 
dan arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJMN 2015-2019 yaitu 
membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan 
Government Public Relations. 

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik, Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga dan 
pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan kehumasan secara terintegrasi dan 
terukur untuk menyebarluaskan setiap program pemerintah dan menjelaskan 
kebijakan pemerintah secara komprehensif. 

Berdasarkan observasi lapangan di level pemerintah pusat dan daerah, serta 
pertemuan bersama stakeholders didapatkan beberapa temuan yang menarik, 
antara lain: 
1. Dari aspek kebijakan, ternyata GPR hanya masih operasional di tingkatan 

pemerintah pusat, sementara di provinsi, kabupaten dan kota belum terjangkau, 
hanya dalam sejumlah aspek saja sebagian pemerintah kabupaten dan kota yang 
tampak dalam Narasi Tunggal melalui website di GPR Widget.  

2. Di tingkat pusat, konstruksi GPR sebagai kebijakan dan program di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dinilai belum tampak solid. Hal yang lebih 
mengemuka adalah adanya kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan kebijakan 
GPR berupa penyusunan dan penyebarluasan Narasi Tunggal, penempatan 
Tenaga Humas Pemerintah (THP), pengumpulan data dan informasi serta 
kampanye melalui media sosial dan media massa dengan melibatkan jaringan 
Bakohumas dan Diskominfo dan Humas serta pejabat fungsional pranata humas 
yang ada di kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, belum ada hasil 
evaluasi yang konkret mengenai capaian setiap kegiatan tersebut dalam 
mendukung kebijakan GPR. Hal itu berimplikasi pula pada kondisi bahwa 
efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan oleh GPR belum dapat 
dipotret dengan komprehensif. 

3. Koordinasi antar lembaga dominan berlangsung di tingkat kementerian dan 
lembaga di pusat. Salah satunya dimotori dengan adanya Tenaga Humas 
Pemerintah. Meskipun demikian sudah ada upaya melibatkan pemerintah 
provinsi, kabupaten dan kota dalam bentuk integrasi kanal media sosial.  
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4. Di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pola GPR yang dikembangkan 
masih dominan dalam bentuk media relations, layanan informasi dan pelibatan 
komunitas dalam penyebaran informasi. Hal yang menarik, pola diseminasi 
masih cenderung menggunakan perantara agen atau pendamping desa (face to 
face), sementara akses website belum digunakan dengan maksimal. Program 
GPR dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena 
persoalan struktur baru dan alokasi pendanaan.  

5. Di beberapa lokasi sudah cukup banyak pengguna website dan media sosial, 
namun akses itu belum dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, ada hal yang 
menarik dimana Kementerian Keuangan telah mengembangkan kegiatan 
layanan informasi dan kehumasan yang mengacu pada kebijakan GPR dalam 
Inpres No 9/2015. Mereka memanfaatkan semua kanal untuk menjangkau dan 
berkomunikasi dengan publik serta menyebarluaskan narasi tunggal yang 
dibangun oleh Kementerian Kominfo. Evaluasi pun dilakukan secara berkala. 

 Berdasarkan temuan penting diatas, dapat dicermati bahwa ada beberapa hal 
yang krusial dalam implementasi GPR di pemerintah pusat dan daerah, dapat 
diidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 
1.   Belum terintegrasinya data dan informasi dalam GPR. Dalam pelaksanaan GPR, 

keberadaan data dan informasi yang dikelola secara cepat dan akurat penting 
sebagai dasar pengembangan aktivitas dan kegiatan komunikasi. 

2. Tidak adanya aturan pelaksanaan untuk GPR. Inpres 9/2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik merupakan acuan implementasi GPR, namun untuk 
implementasi program dibutuhkan acuan regulasi, minimal dalam bentuk 
peraturan menteri. 

3. Tidak terintegrasinya aktivitas GPR, terutama dalam platform siber. Kegiatan 
Cyber GPR cenderung parsial dan kurang terfokus, kolaborasi antar K/L/D belum 
terbangun optimal sesuai Inpres 9/2015. 

 Adapun rekomendasi yang dapat diusulkan dan dirancang adalah sebagai 
berikut: 
Rekomendasi Strategis : 
1. Pentingnya Kerangka Kebijakan Government PR yang dapat diimplementasikan 

dalam level nasional, serta sinkron dengan level provinsi dan kabupaten serta 
kota. 

2. Penyusunan Payung Hukum sebagai landasan tata kelola kebijakan GPR pada 
setiap level pemerintahan.  

3. Membangun aplikasi sebagai platform pemantauan komunikasi pemerintah 
yang bisa direplikasi di pemerintahan pusat dan daerah.  

Rekomendasi Operasional : 
1. Melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap semua regulasi atau rancangan 

regulasi yang berkaitan dengan kebijakan GPR. 
2. Mengembangkan petunjuk pelaksanan kebijakan GPR sebagai acuan aktivitas 

komunikasi bagi pemerintah pusat dan daerah. 
3. Mendefinisikan output, desain program, nomenkaltur, dan output dari kebijakan 

GPR agar mudah diukur hasil dan dampak komunikasinya.  
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KATA PENGANTAR  
 

Dinamika pemanfaatan media dan teknologi informasi dan komunikasi 
mengubah cara warga negara dan pemerintah dalam mengakses, berbagi informasi, 
dan berkomunikasi. Kondisi itu memerlukan penyesuaian dalam pelayanan informasi 
dan komunikasi pemerintahan agar cita-cita membangun dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dapat terwujud. 

Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini dunia telah berubah sedemikian 
cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, setiap 
aparatur negara dan lembaga pemerintah harus mengubah cara bekerja dan berpikir 
dalam pengelolaan persepsi publik serta kepercayaan publik. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden adalah bagaimana setiap 
lembaga pemerintah dapat membangun komunikasi yang positif dan penuh harapan 
kepada masyarakat sehingga timbul optimisme. Secara teknis hal itu hanya bisa 
dilakukan ketika kementerian dan lembaga terus aktif memberitakan hal positif dan 
capaian yang dihasilkan. Berkaitan dengan konten berita tentu tidak perlu dikemas 
formal dan rumit. Hal yang dipentingkan adalah bagaimana kemasannya menarik 
dan kekinian. 

Presiden juga menekankan keberadaan komunikator pemerintah yang 
senantiasa hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik serta mendorong 
partisipasi aktif seluruh pegawai hubungan masyarakat pada setiap kementerian dan 
lembaga sebagai pasukan media sosial pemerintah untuk membangun kepercayaan 
publik. 

Sesuai arahan Presiden tersebut tentunya membutuhkan kerangka dan 
pendekatan baru dalam melakukan layanan informasi dan komunikasi publik. Hal itu 
hanya bisa terlaksana dengan baik jika didukung keberadaan kebijakan, sistem dan 
mekanisme, serta pengelolaan akses agar dapat memfasilitasi aspirasi dan respons 
warga negara dalam setiap kebijakan pemerintah.  

Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia 
relevan dilakukan karena satu prinsip dasar bahwa komunikasi merupakan 
pemungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AUPB). Hasil reviu ini diharapkan dapat memberikan acuan 
penyempurnaan kebijakan pengelolaan Government Public Relations.  

Melalui reviu ini diharapkan bisa memberikan potret dan peran kehumasan 
pemerintah dalam mengembangkan hubungan yang ideal dan seimbang antara 
pemerintah, warga, swasta, dan media, serta kelompok kepentingan. Selaras dengan 
upaya mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 
mencerdaskan bangsa Indonesia.  

 
Jakarta,        Desember 2017 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Kehumasan merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah organisasi, 
peran vital kegiatan kehumasan sebagai “corong” dan sumber informasi kepada masyarakat 
menjadi penentu atas respons yang akan muncul dalam berbagai kegiatan serta program-
program sebuah organisasi. Baik buruknya pengelolaan kehumasan sebuah organisasi akan 
langsung berdampak terhadap masa depan organisasi tersebut. 

Dalam pemerintahan, kehumasan dibentuk atas kesadaran bahwa perlunya 
kepercayaan dan dukungan masyarakat agar setiap kebijakan dan program dapat berjalan 
efektif. Humas pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dan “berat”, bukan 
hanya sekadar melakukan pencitraan lembaga, tetapi juga membawa lembaga 
pemerintahan ke posisi yang bermartabat terhadap publik baik internal dan eksternal. 
Karena itu, secara tersurat maupun tersirat, humas pemerintahan harus benar-benar 
menjadi corong yang ideal dan profesional, yang didukung penuh oleh kepala daerah agar 
dapat berfungsi maksimal. 

Di Indonesia, penguatan kelembagaan Humas Pemerintahan Pusat dan Daerah 
merupakan salah satu agenda dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla, dan tercantum pada pasal 28F UUD 1945, UU no. 14 Tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi, dan merupakan bagian dari 
arah kebijakan pembangunan pada dokumen RPJMN 2015-2019 yaitu membangun 
keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan Government Public 
Relations. 

Pemerintah pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut dijelaskan bahwa untuk menunjang  
keberhasilan  Kabinet  Kerja, menyerap  aspirasi publik,   dan   mempercepat   penyampaian   
informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden menginstruksikan 
Kementerian dan Lembaga negara untuk: 

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; 

2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya    
yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan  
kebijakan dan program pemerintah;  

3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara  lintas sektoral 
dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;                        

4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada 
masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, 
dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. 

 
Khusus untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan tugas khusus 

sebagai koordinator pengelolaan komunikasi publik yang berperan untuk, 1) 
mengoordinasikan perencanaan, penyiaran, dan pelaksanaan kebijakan dan program 
pemeritah, 2) melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian 
dan lembaga pemerintah non kementerian, 3) melakukan media monitoring dan 
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menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.  
Ditugaskannya Kemkominfo sebagai koordinator pengelola komunikasi publik agar konten 
informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dapat terintegrasi dalam satu “frame” 
melalui narasi tunggal yang menggunakan data dan sudut pandang komunikasi yang sama, 
dan secara kelembagaan dapat mensinergikan informasi di pemerintah secara horizontal 
dan vertikal, serta dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan kebijakan secara 
sinergis.  

Selama dua tahun terakhir, terlihat ada upaya yang serius dari pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Sejauh ini Kemkominfo telah 
mengeluarkan beberapa kebijakan terkait program GPR tersebut, antara lain: perekrutan 
tenaga humas pemerintah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang Tenaga Humas 
Pemerintah (THP) yang ditempatkan di tingkat Kementerian Pusat, penggunaan narasi 
tunggal, penyediaan infografis untuk menyampaikan kebijakan, dan program pemerintah 
kepada masyarakat, dll. Namun sebagai program yang baru digalakkan kembali, masih 
banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah. Meningkatnya kebutuhan 
masyarakat akan informasi, hubungan pemerintah dengan media, dan bentuk kelembagaan 
kehumasan di instansi pemerintah menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas kehumasan.  

Untuk itu, Direktorat Politik dan Komunikasi, Bappenas, sebagai institusi pemerintah  
yang salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan 
pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi, berinisiatif untuk melakukan 
“Reviu  Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia ”.  

Hasil dari Reviu tersebut nantinya diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi 
penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan nasional di bidang 
komunikasi, khususnya dalam perumusan progam terkait kehumasan di pemerintah. 
 
B. Tujuan dan Manfaat Reviu 
 Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di Indonesia 
ditujukan untuk:  

1. Mengetahui capaian pelaksanaan GPR di tingkat pusat dan daerah. 
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan GPR di pusat dan daerah. 
3. Memetakan dampak kebijakan GPR terhadap masyarakat. 

  
Dengan pemahaman mengenai capaian, permasalahan, dan dampak Kebijakan GPR, 

diharapkan dapat diidentifikasi output dan outcome kebijakan GPR, dan faktor pendorong 
dan penghambat pelaksanaan kebijakan.  
 Pada akhirnya diharapkan hasil reviu akan dapat menjadi bahan perumusan 
rekomendasi untuk perumusan kebijakan baik di pusat dan daerah, khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. 
 
C. Pertanyaan Utama Reviu 
 Dalam Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia, tim 
mencoba menemukan berbagai tahapan dalam implementasi kebijakan, mulai dari aspek 
input, output, out-take, intermediate outcome, dan outcome kebijakan GPR. Tentu saja 
semua hal itu dipadukan dengan penelusuran proses implementasi kebijakan, selaras 
dengan tujuan reviu ini. 
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 Adapapun beberapa pertanyaan penting tergambar sebagai berikut: 
Gambar 1. Pertanyaan Utama Reviu 

 
 Aspek input berkaitan dengan berbagai kebijakan dan sumber daya yang 
dialokasikan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota 
dalam pelaksanaan kebijakan GPR. Adapun keluaran atau output kebijakan GPR diarahkan 
untuk memahami akses infomasi khalayak atau masyarakat umum atas informasi tentang 
kebijakan dan program pemerintah.  
 Dalam aspek out-take, mencoba memahami dampak implementasi kebijakan GPR 
terhadap kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat. Sementara intermediate 
outcome ditujukan untuk mengamati dan mengetahui respons masyarakat terhadap 
kebijakan GPR. Sementara aspek outcome ditujukan untuk memahami kesesuaian dampak 
dengan tujuan implementasi kebijakan GPR baik bagi kalangan kementerian dan lembaga, 
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta masyarakat. 
 
D. Tinjauan Pustaka 

Dalam perspektif manajemen negara modern, hakikat pemerintahan adalah 
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 
kreativitasnya guna mencapai tujuan bersama. Namun demikian, kebanyakan layanan publik 
pemerintah di Indonesia dewasa ini masih banyak kelemahan sehingga belum dapat 
memenuhi hakikat pemerintahan yang diharapkan masyarakat. 

Pada dasarnya, pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar 
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (Supriyono, 2002; Dwiyanto, 2002). Dalam pelaksanaan kebijakan oleh 
organisasi secara efektif dan efisien, perlu diperhatikan beberapa asas atau prinsip-prinsip 
perumusan tujuan dengan jelas, pembagian kerja, delegasi wewenang, rentangan 
kekuasaan, tingkat pengawasan, kesatuan komando, dan tanggung jawab koordinasi 
(Manullang, 1983). 

Meskipun seringkali terjadi restrukturisasi formal badan-badan publik baik dari aspek 
kelembagaan maupun personelnya, namun hal tersebut belum mampu mengubah secara 
substantif budaya dan kinerja badan-badan publik di Indonesia (Indrawijaya, 1989).  Hal ini 
dilandasi dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 
media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur 
pemerintah (Prasojo, 2012).  
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Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah 
perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Apalagi 
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 
1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap 
warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.  

Akhir-akhir ini ada upaya lain guna mengefektifkan layanan pemerintah. Di Amerika 
Serikat seperti yang dilaporkan National Performance Review tahun 1993, pelibatan publik 
ini dilakukan dengan cara penguatan kapasitas warga negara biasa dan eselon birokrasi 
tingkat bawah untuk memengaruhi kebijakan dan gaya administrasi pemerintahan.  

Konsep itu dikenal sebagai New Public Service (Dernhart dan Dernhart, 2003). Salah 
satu premis New Public Service adalah “Government shouldn’t be run like a business; it 
should be run like a democracy”. Pemerintahan (administrasi negara) tidak seharusnya 
digerakkan seperti bisnis. Aparatur publik dituntut menerapkan kepemimpinan yang 
berlandaskan nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan dan 
memenuhi kepentingan bersama, bukan sekedar mengendalikan atau mengarahkan 
masyarakat menuju arah/tujuan baru.  

Kepemimpinan dalam New Public Service merupakan ‘shared leadership’ dimana 
kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan banyak orang dan  
banyak kelompok. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai pemilik tapi pelayan publik 
atau abdi masyarakat (servant, not owner).    

Dernhardt dan Dernhardt (2003) memunculkan ide-ide yang melawan model arus 
utama dalam teori administrasi publik yang sangat pro-pasar. Bagaimanapun organisasi 
publik mempunyai raison d’etre yang jelas berbeda dengan organisasi bisnis, sehingga tidak 
bisa dikendalikan seolah-olah lembaga bisnis. Pelibatan warga negara secara lebih langsung 
dalam memerintah dan memilih kebijakan sangat penting agar tidak terjadi swastanisasi 
sektor publik. 

Setiap pemerintahan di dunia pernah mengalami reformasi dan reorganisasi sektor 
administrasi publik atau birokrasi. Salah satu aspek penting dalam reformasi sektor publik 
adalah pilihan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. 
Dalam konteks pelayanan publik, inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengembangkan 
pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, selain merupakan 
konsekuensi logis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong 
pemerintah mengadopsi sukses e-business perusahaan swasta dalam meningkatkan kinerja 
pelayanan publik (Bollettino, 2002). 

Dalam pandangan Bovens dan Zouridis (2002: 183) transformasi pelayanan publik 
sebagai akibat penggunaan teknologi informasi ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. 
Secara spesifik Bollettino (2002: 264) menilai permasalahan mendasar dalam implementasi 
e-government atau e-services adalah adanya kemauan pemerintah atau birokrasi untuk 
melakukan transformasi sebagai sebuah konsekuensi logis pengunaan teknologi informasi.  
Termasuk dengan mengedepankan prinsip melayani warga atau citizen oriented  (Denhardt 
dan Denhardt 2003: 45-46). 

Dalam pandangan Sari (2012) kehumasan pemerintah di Indonesia pada dasarnya 
memiliki fungsi pokok untuk mengamankan kebijakan pemerintah, menyampaikan 
informasi, menjadi komunikator atau juru bicara dan sekaligus mediator yang proaktif dalam 
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menjembatani kepentingan pemerintah, dan menampung aspirasi serta memperhatikan 
keinginan-keinginan publik. Selain itu, kehumasan pemerintah berperan dalam menciptakan 
iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik 
pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Lesly (1998) menyatakan bahwa adanya interaksi yang konstan antara berbagai 
elemen dalam masyarakat membuat kehumasan pemerintah memiliki peranan yang cukup 
vital. Menurut Lesly, praktisi humas pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam 
mempertahankan alur komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Tantangan 
tersebut antara lain untuk menyajikan fakta, pengemasan informasi, pemilihan kanal, 
penyampaian kisah atau cerita, dukungan media, dan organisasi massa serta pelibatan 
publik. 

Oleh karena itu, Lesly (1998) menyarankan kegiatan dasar yang dilakukan oleh 
humas pemerintah antara lain: (1) riset atau mengumpulkan informasi, (2) 
menginformasikan kepada pihak manajemen dan menginterpretasikan dampak yang 
bersifat potensial, (3) mengambil posisi advokasi dan membangun program informasi bagi 
publik, (4) mengomunikasikan posisi dan aksi manajemen, (5) mempublikasikan isu melalui 
kerja sama dengan media massa (Lesly, 1998:  72-73).  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehumasan pemerintahan memiliki 
tanggung jawab besar untuk menjalankan kegiatan dalam bidang kebijakan dan pelayanan 
publik. Dengan memberikan kepuasan kepada masyarakat pada gilirannya akan dapat 
memperoleh citra positif dari publik sebagaimana esensi tujuan kehumasan pemerintahan 
yaitu: “...membuat berbagai program pemerintahan yang dapat membentuk, meningkatkan, 
dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang 
menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik” (Ardianto, 2011: 239). 

Menurut Grunig dan Hunt berdasarkan pengamatan di berbagai lembaga secara 
umum terdapat empat model yang digunakan dalam aktivitas kehumasan yaitu Press 
Agentry, Public Information, Two-way Communication Asymmetrical, Two-way 
Communication Symetrical. 

 
Matriks 1. Model Public Relations Grunig 

 
Sumber: Grunig (1992) 

 
Model Press Agentry dipengaruhi secara kuat oleh peran agen pers yang bekerja 

untuk memengaruhi opini publik dengan menciptakan berita. Kadang tujuannya adalah 
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memanipulasi dan menekankan praktik public relations yang fokus pada upaya promosi, 
publisitas, dan propaganda publik (Lattimore dkk, 2010: 63).  

Dalam praktik, aktivitas model ini melakukan propaganda melalui komunikasi searah 
untuk tujuan memberikan publisitas yang menguntungkan, terutama ketika berhadapan 
dengan media massa. Walaupun terkadang pemberian informasinya tidak jujur sebagai 
upaya memanipulasi hal negatif atas lembaga atau organisasinya. Model ini memungkinkan 
melakukan segala cara demi mendongkrak nama lembaga atau orang yang diwakilinya. 

Dalam model Public Information, yang muncul awal abad ke-20, masih dominan 
dalam mendistribusikan informasi. Meskipun demikian, model itu berbeda dengan model 
pertama karena tidak digunakan untuk memperalat publik dan lebih menekankan pada 
pemberian informasi yang jujur (Butterick, 2012: 32).  

Model itu memosisikan public relations sebagai journalist in residence, artinya 
bertindak seolah wartawan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dan 
mengendalikan berita atau informasinya kepada media massa. Bentuk ini lebih baik dan 
mengandung lebih banyak kebenaran karena penyebarannya melalui newsletter, brosur, 
dan surat langsung (direct mail). Penyampaian pesannya tidak berdasarkan riset dan 
perencanaan. 

Dua model diatas dikategorikan Grunig dan Hunt sebagai model komunikasi searah 
karena aktivitas komunikasi yang digunakan lebih dominan dari kepentingan lembaga ke 
publiknya. Kedua model tersebut dimanfaatkan praktisi konsultan dan perintis Humas 
Amerika Serikat Ivy L. Lee untuk mengatasi pemogokan buruh industri batu bara Tahun 
1906.  

Dalam model Two-way Communication Asymmetrical, menekankan pada persuasi 
yang dapat memicu transaksi hingga muncul popularitas. Model itu tetap berusaha 
memosisikan publik sebagai pihak yang harus berubah sesuai dengan keinginan lembaga 
dan bukan sebaliknya (Lattimore, dkk. 2010: 64).  

Praktik public relations diarahkan untuk menyampaikan pesan berdasarkan hasil riset 
dan strategi ilmiah agar dapat berupaya membujuk publik untuk bekerja sama, bersikap, 
dan berpikir sesuai dengan harapan lembaga. 

Sementara Model Two-way Communication Symmetrical menekankan pada 
kemauan dari kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri. Model inilah yang 
kemudian diklaim oleh Grunig dan Hunt sebagai model yang paling baik yang dapat 
menentukan kesuksesan praktik public relations dalam lembaga. (Butterick, 2012:34) 

Kegiatan public relations dilaksanakan bersadar penelitian dan menggunakan teknik 
komunikasi untuk mengelola konflik dan memperbaiki pemahaman publik secara strategis 
(Grunig, 1992: 18). 

Sesuai dengan riset yang dilakukan Grunig (1992: 303) mengenai estimasi penerapan 
empat model PR dalam sebuah organisasi, diketahui bahwa model yang paling banyak 
digunakan di organisasi adalah model public information. Model PR lainnya yang banyak 
digunakan secara berurutan adalah press agentry, two-way asymmetric, dan two-way 
symmetric. Model public information yang paling banyak digunakan dalam melakukan 
kegiatan PR tersebut menggunakan media sebagai penghubung antara organisasi dengan 
publiknya.  
 Berdasarkan hal tersebut, maka media memiliki peranan penting dalam memberikan 
pengaruh kepada publik, yang nantinya memberikan dampak kepada organisasi. Dalam 
melaksanakan aktivitas PR tentunya model PR yang digunakan dapat berbeda diantara 
organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena 
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adanya pengaruh dari kebijakan masing-masing organisasi dan juga cara yang digunakan 
oleh organisasi dalam menjalin hubungan dengan media. 

Kebijakan Government Public Relations (GPR) dan kehumasan pemerintah 
merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah untuk memastikan 
bahwa informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dapat secara cepat, 
tepat, dan berkualitas diterima oleh masyarakat. Melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
ditunjuk sebagai koordinator pelakanaan kehumasan pemerintah atau GPR.   
 Tiga permasalahan mendasar bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yakni 
kesejahteraan warga negara, sebagaimana diagendakan dalam Nawacita Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia antara lain: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) 
melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis 
kepribadian bangsa.  
 Perhatian Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada isu komunikasi dapat dilihat 
dalam Visi dan Misi Capres dan Cawapres 2014. Namun demikian terdapat tiga tantangan 
yakni, (1) sentralisasi kepemilikan media sebagai ruang publik, (2) implementasi undang-
undang yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi, antara lain Undang-Undang No. 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, dan (3) komunikasi untuk mewujudkan tata pemerintahan demokratis 
(Subijanto, dkk, 2014). 
 Kebutuhan pemerintahan saat ini adalah pelibatan publik lebih aktif dalam perumusan 
kebijakan pemerintah. Untuk itu, diperlukan reposisi kelembagaan yang kuat. Apalagi basis 
kehidupan warga dalam ruang publik adalah ketersediaan dan keteraksesan informasi 
menyangkut fakta publik yang bersifat benar, faktual dan objektif sehingga dapat terbentuk 
pendapat publik yang rasional. Pada gilirannya dapat mendorong warga negara 
berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.  
 Dalam aspek teknologi, salah satu peristiwa paling dramatis di akhir abad 21 adalah 
percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi yang berlangsung 
global itu membuat ideologi, nilai, dan norma masyarakat mudah dipertukarkan dan 
didiskusikan tidak hanya dalam tataran wacana, melainkan pada tindak praktis yang bisa 
memengaruhi penyusunan dan implementasi kebijakan setiap negara di dunia.  
 Di Indonesia saat ini juga tengah berlangsung dinamika konsolidasi demokrasi. Di 
seluruh penjuru negeri, arus demokratisasi tersebut seolah saling berkait dengan kecepatan 
teknologi informasi dan salah satu motor demokrasi: kebebasan pers. Oleh karena itu, 
warga memiliki peran penting dan perlu diperkuat sebagai bagian dari civil society yang 
dapat mendorong akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan negara.  
 Lanskap digital di Indonesia tengah berkembang pesat. Kemudahan akses warga 
terhadap komputer, telepon seluler, dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi 
memungkinkan konsumsi informasi berlangsung dengan cepat-aktual, global-serentak, dan 
interaktif. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang konvergen juga 
memungkinkan setiap warga menciptakan dan saling bertukar informasi setiap saat dari 
mana pun. 
 Sekalipun tingkat penetrasi internet sangat bervariasi, namun penyebaran perangkat 
teknologi bergerak membuat hampir seluruh warga Indonesia terhubung dengan internet. 
Konsekuensinya hampir semua warga Indonesia memiliki akses terhadap informasi real 
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time. Kondisi itu menjadi pemungkin, ketika terjadi peristiwa besar akan dapat dipastikan 
serentak beredar dan membangkitkan interaksi antarwarga.  
 Perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi kegiatan komunikasi di segala 
bidang, dapat dilihat pada dua tingkat. Pertama, secara struktural faktor teknologi yang 
mengubah struktur masyarakat Indonesia. Perubahan dari masyarakat yang mengandalkan 
tatap muka dan konsumsi media massa konvensional, menjadi masyarakat yang lebih 
dominan menggunakan perangkat elektronik dan jejaring dunia maya. Kedua, terjadi 
perubahan moda komunikasi secara kultural membawa implikasi pula pada perubahan cara-
cara pemanfaatan informasi dalam masyarakat (Siregar, 2010).  
 Bagaimanapun, konvergensi media membuat khalayak memiliki lebih banyak pilihan 
media dengan konten yang makin beragam. Melalui konvergensi dimungkinkan berkembang 
kolaborasi yang memberikan kemudahan akses karena setiap fitur teknologi dapat diakses 
dalam bentuk platform berbeda dan memudahkan penggunanya (Grant dan Wilkinson, 
2009). 
 Konvergensi merupakan proses yang sedang terjadi secara berkelanjutan. Bagi 
produsen informasi, setiap ragam fitur teknologi informasi memungkinkan memiliki efek 
pengganda dalam penyebarluasan informasi. Sementara dari sisi pengguna banyak ragam 
gadget dan portable electric device yang mendorong kemudahan akses terhadap informasi 
yang sesuai dengan kebutuhan (Jenkins, 2009). 
 Menurut data riset Nielsen (2014), sekitar sepertiga pengguna internet Indonesia 
mengakses situs berita dan peristiwa terkini. Bagi pemerintah, hal tersebut merupakan 
peluang besar untuk menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah 
serta konten-konten yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan, serta bisa 
meningkatkan rasa nasionalisme. 
 Sejalan dengan tren konvergensi media, terdapat empat tantangan, yaitu masalah 
manajemen, kredibilitas lembaga, kualitas produk atau konten, serta penggunaan media 
jejaring sosial. Berikut penjelasan masing-masing tantangan yang harus dihadapi: 
1. Aspek manajemen menjadi krusial karena sekalipun pemerintah memiliki dana dan 

dukungan finansial yang dapat dikatakan hampir tidak terbatas, namun pengelolaan 
yang lemah hanya akan membuat dampak penyebaran informasi dan komunikasi tidak 
optimal dan tepat sasaran.  

2. Kredibilitas merupakan prasyarat diterimanya sebuah sumber informasi di tengah 
masyarakat. Hasil survei terhadap 1.000 masyarakat umum di Indonesia yang 
diselenggarakan setiap akhir tahun oleh Edelman Trust Barometer, menunjukan bahwa 
dibandingkan dengan tahun 2011 tingkat kepercayaan khalayak yang melek informasi 
terhadap institusi pemerintah di Indonesia mengalami penurunan sampai 22 persen. 
Penurunan cukup drastis pada tahun 2012 mencapai level 40 persen. Angka tersebut 
sangat rendah dibandingkan dengan tiga institusi lain, yaitu media, bisnis, dan lembaga 
swadaya masyarakat yang ada di Indonesia (Nielsen Trust Barometer, 2010-2012). 

3. Seiring kredibilitas yang melemah, kualitas pengemasan informasi dan komunikasi 
melalui media di kalangan lembaga pemerintah menghadapi dilema antara kebutuhan 
menyampaikan informasi versi pemerintah dengan kondisi pasar informasi yang 
mengedepankan sensasionalisme tanpa memedulikan kualitas isi media dan khalayak 
(Anshori, 2010).  

4. Di lingkup internal dan aspek khalayak, media pemerintah memiliki beberapa tantangan 
tersendiri. Dari sudut pandang pemerintah, maka secara internal kondisi yang terjadi 
saat ini adalah tidak seluruh lembaga pemerintah yang ada dapat menyampaikan 
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informasi yang sama dan senada, bahkan terkadang bertentangan antara satu dengan 
yang lainnya.   

 Sistem pemerintahan yang demokratis mensyaratkan perhatian terhadap opini dan 
kepentingan warga negara dalam merumuskan atau menjalankan kebijakan. Suara rakyat 
yang berbentuk opini publik merupakan fenomena sosial politik dalam negara demokrasi 
(Arifin, 2008: 3). Tanpa adanya hak untuk berbicara (berkomunikasi) dan hak untuk 
menyampaikan pendapat, opini publik dapat dipastikan tidak bisa muncul  dan berkembang.  
Dalam pemerintahan, aktor pemerintah, sebagai politikus, memiliki peran dalam 
pembentukan opini publik melalui kebijakan komunikasi. 
  Realitas menunjukkan bahwa sistem komunikasi dan informasi di Indonesia masih 
belum sepenuhnya memenuhi  kepentingan publik. Pada sisi lain, harus diakui pula bahwa 
perkembangan komunikasi dan informasi yang terlalu bebas tanpa koridor/regulasi yang 
tertata dapat menciptakan ketidakimbangan dan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  
 Chalaby (2000: 34) secara khusus mencermati tentang bagaimana publik 
berkomunikasi dan menggunakan ruang publik untuk saling bertukar wacana. Ia menyebut 
adanya  era komunikasi publik ditandai dengan berkembangnya konsep jurnalisme yang 
didorong oleh kepentingan pasar dan dapat memengaruhi opini publik serta proses politik 
(Chalaby, 2000: 38).  Di era terakhir ini, ada kecenderungan terjadi depolitisasi dan dominasi 
informasi hiburan dalam ruang publik.  
 Penyediaan informasi dan akses komunikasi oleh pemerintah untuk warga negara 
dapat dipahami dalam kerangka kebijakan komunikasi. Collins (1994, dalam Lewis & Slade, 
2000: 239) menyatakan kebijakan komunikasi mengacu pada kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan media dan industri komunikasi, termasuk media cetak, sektor 
telekomunikasi dan teknologi informasi. Mengutip definisi yang disusun Unesco, Abrar 
(2008: 3) menyebut kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-
norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. 
 Heinrichs dan Peters  (2005: 3) membagi jelas beberapa definisi komunikasi publik 
berdasarkan kontribusi terhadap tujuan perubahan yang diharapkan, yaitu: 
1. Proses komunikasi yang berlangsung di ruang publik untuk mendorong perhatian baru 

terhadap aktor dan ide dalam upaya menjadikan kerangka agenda politik dan lembaga 
menjadi bagian tak terpisahkan dalam perubahan sosial atau perubahan lingkungan 
(Agenda Building).  

2. Komunikasi publik membantu menciptakan isu spesifik sesuai konteks budaya dalam 
berbagai pengetahuan dan cara melihat persoalan kepada semua aktor yang terlibat 
(Issue Framing).  

3. Komunikasi publik menghubungkan proses politik dalam pelaksanaan kebijakan, yang 
melibatkan aktor sosial dan pengambil keputusan, dengan komunitas atau kelompok 
tertentu yang akan terlibat atau diajak berpartisipasi. 

  
 Dalam kaitan dengan kebijakan publik, Gandy (2007: 75) menyebut adanya konsep 
subsidi informasi yang ditujukan untuk memproduksi pengaruh kepada khalayak melalui 
kontrol terhadap akses dan penggunaan informasi yang sesuai kebutuhan khalayak (Gandy, 
2007: 75). Subsidi informasi sering diberikan dalam bentuk leaks, off the record, atau 
backgrounder yang menyediakan informasi yang cukup bagi pekerja media untuk 
membentuk kisah berita tanpa mengidentifikasi sumbernya dengan kemampuan untuk 
manipulasi dan menggunakan informasi secara efektif untuk kebutuhan lembaga. “In an 
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information economy, organisations compete on the basis of their ability to acquire, 
manipulate and use information effectively” (McGee and Prusak, 1993). 
 Dengan demikian, kebijakan komunikasi publik pada dasarnya bukan saja menyangkut 
hubungan antar berbagai tingkatan kelembagaan pemerintah atau pertimbangan 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saja, namun juga merupakan persoalan 
mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, kebijakan 
komunikasi yang dikembangkan bukanlah sekadar tanggung jawab pemerintah pusat atau 
daerah semata namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat yang memiliki hak 
utama dalam akses informasi dan komunikasi.  
 Satu hal yang dipersyaratkan oleh Heinrichs dan Peters  (2005: 4) agar kebijakan 
komunikasi dapat berlangsung dengan baik adalah keberadaan ruang publik yang bisa 
mencakup media dan pola komunikasi yang ada di tengah kelompok. Secara khusus 
Habbermas (1996) mengemukakan model aliran komunikasi dari forum-forum warga (civil 
society) menuju ke sistem politik (state). Dalam proses itu ruang publik (public sphere) 
terbentuk ketika dua orang atau lebih menjalankan proses komunikasi dengan aturan dan 
prinsip yang  terkait dengan rasio dan akal. 
 Pada dasarnya, komunikasi dalam pemerintahan sangat dipengaruhi pola dan karakter 
kepemimpinan presiden-wakil presiden. Dalam pemerintahan saat ini salah satu karakter 
yang mengemuka dari Presiden Joko Widodo adalah tipe manajerial yang memiliki gaya 
bicara di tataran pelaksanaan. Gaya tersebut lebih people oriented, dengan mengedepankan 
bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kebanyakan (2014, 
http://deteksi.co). 
 Bagaimanapun komunikasi publik pemerintah harus bisa membentuk nilai, 
pemahaman, sikap, sampai perilaku dari publik agar sejalan dengan kebutuhan pemerintah. 
Dalam konteks kelembagaan, salah satu terobosan yang harus dilakukan adalah 
kemampuan lembaga pemerintah untuk memahami kebutuhan dan keinginan publik serta 
mampu berkomunikasi dengan menggunakan cara dan bahasa media yang ringkas, 
sederhana, mudah dipahami, serta mencari mitra media dan public opinion maker yang 
peduli dengan masalah kebijakan publik. Pada saat bersamaan perlu dikembangkan sistem 
komunikasi publik yang merupakan pengembangan manajemen komunikasi pemerintah 
sekaligus pemenuhan terhadap hak publik akan informasi. 
 
E. Metodologi Reviu 
 Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pencampuran pendekatan keduanya ini 
dikerangkakan dalam desain penelitian yaitu mixed methods research (Cresswel, 2010). 
Reviu dapat digolongkan menggunakan tema naturalis dan system dynamics dengan 
orientasi kasus (Yin, 2003). Strategi naturalis mempunyai tujuan untuk memahami objek 
secara mendalam dan tuntas berdasarkan pandangan detail para informan, dan dilakukan 
dalam kondisi yang alami (Moleong, 2002). 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder dan 
data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang terkait dengan 
organisasi birokrasi dan sebaran alokasi sarana dan prasarana layanan publik dan kondisi 
eksisting di lokasi kajian. 
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Matriks 2. Gambaran Lokasi Observasi dan Pelaksanaan Reviu 

No. 
Kota/ 

Kabupaten 
Provinsi Dasar Pertimbangan Pemilihan Lokasi 

1 
Kota 

Lhokseumawe 
Nangroe Aceh 

Darussalam 

Merebut Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi 
Publik dari Komisi Provinsi Aceh 

Hukum Adat menjadi Peraturan Pemerintah Kota 

2 
Kabupaten 

Malinau 
Kalimantan 

Utara 

Daerah terluas di Provinsi Kalimantan Utara 

Berbatasan langsung dengan negara tetangga yang 
pelayanannya lebih baik 

3 Kota Mataram 
Nusa Tenggara 

Barat 

Merebut Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik dari 
Komisi Provinsi NTB 

Terbentuknya PPID di seluruh kecamatan  

Adanya Perwal yang mengatur pembentukan lembaga 
informasi  

 Sumber: Olahan Data Sekunder 

 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Reviu Pelaksanaan Kebijakan 
Government Public Relations di Indonesia antara lain: 

1. Studi dokumen, untuk analisis data dan informasi yang diperoleh dari berbagai 
sumber, antara lain: RPJMN 2015-2019, Dokumen Kebijakan pemerintah terkait GPR, 
Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, RKKL, Konten narasi tunggal 
serta analisis output yang telah dihasilkan oleh GPR. 

2. Observasi lapangan baik di level pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui 
efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan oleh GPR. 

3. Pertemuan bersama stakholders meliputi K/L mitra kerja, pemerintah daerah, 
LSM/Tokoh/Masyakat, Akademisi, Swasta, Bakohumas dan stakeholders guna 
mendapatkan informasi terkait implementasi GPR dan kebijakan komunikasi publik 
yang sudah dilakukan. 

 
Gambar 2. Alur Pelaksanaan Reviu 

 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif 

dan komparatif (Muhajir, 2003, Moleong, 2000). Metode ini dimaksudkan untuk melihat 
gambaran secara utuh pelaksanaan kebijakan Government Public Relations. 
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Unit analisis dalam kajian ini adalah teks-teks yang bersumber dari dokumen dan 
hasil wawancara dengan key-information, serta produk informasi. Adapun fokus 
pengamatan pada aspek-aspek berikut: 

 
Matriks 3. Aspek dan Fokus Kajian dalam Reviu 

Aspek yang diamati Fokus Pengamatan 

Legalitas Kebijakan 
/Struktur Organisasi  

- Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan GPR  
- Struktur kelembagaan 
- Pembagian kewenangan dan tanggung jawab 

Infrastruktur  
Sarana dan Prasarana  

- Kondisi eksisting  
- Mekanisme pengelolaan kebijakan GPR 
- Sumber dana 
- Perangkat Fisik: Gedung dan Peralatan perkantoran 
- Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 

- Kesesuaian sumber daya manusia dengan pekerjaan  
- Standar minimal keahlian dan pengetahuan 
- Kemampuan mengoptimalkan  
- Komitmen untuk pelaksanaan kebijakan 

Lingkungan Kebijakan  
- Kemudahan Akses 
- Nilai Tambah  
- Ekspektasi Publik  

  Sumber: Desain Reviu 

 
 Selain itu dilakukan analisis model dengan tujuan mendapatkan informasi atau 
pengetahuan yang dapat digunakan baik untuk tujuan praktis maupun teoritis. Guna 
mendapatkan tujuan tersebut, ada beberapa langkah mendasar yang bisa dijalankan 
sehubungan dengan aktivitas menganalisis model (Wolstenholme, 2000).  
 Keluaran analisis model diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 
struktur informasi, keputusan, dan hasilnya saling terkait dengan struktur serupa dari 
subsistem lain dalam sebuah implementasi kebijakan dan melihat pola kecenderungan 
kebijakan ke depan, sementara melakukan simulasi skenario untuk memahami implikasi 
kebijakan Government Public Relations di Indonesia. 
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BAB II 
TEMUAN-TEMUAN PENTING 

 
 
 Perubahan strategi pembangunan nasional membawa konsekuensi penyelarasan 
program dan kelembagaan yang menangani bidang informasi dan komunikasi publik. Sejalan 
dengan Agenda Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019, pendekatan layanan informasi 
dan komunikasi publik diarahkan untuk menciptakan budaya partisipasi dan konsultasi 
melalui literasi terhadap hak informasi serta kebijakan penyediaan informasi.  
 Sementara dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, saat ini terjadi perkembangan 
menarik akibat teknologi. Saat ini warga negara banyak dibanjiri dengan beragam informasi, 
mulai dari fakta sampai hoax. Melalui teknologi informasi dan komunikasi terutama media 
sosial, penyebaran informasi itu berlangsung sangat cepat dan masif, sehingga pemerintah 
harus pula hadir, tidak hanya menjadi penyeimbang tapi mendorong setiap komunitas dan 
individu agar lebih aktif dan proaktif mengembangkan diri melalui literasi informasi. 
 
A. Kerangka Kebijakan, Program, dan Kegiatan GPR di Indonesia  
 Tugas utama negara adalah memajukan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh 
rakyat sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tidak hanya dalam 
konteks pemenuhan hak informasi terhadap warga negara, namun memainkan peran 
penting dalam menjaga perdamaian dunia. 
 Amandemen UUD 1945, Pasal 28F mengamanatkan 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. 
 Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan atau 
kemerdekaan pers pada gilirannya telah menciptakan relasi baru antara posisi realitas, pers, 
dan masyarakat. Namun, lantaran begitu derasnya arus informasi dan begitu beragamnya 
versi informasi yang menerpa masyarakat, tak jarang itu bukannya memberi pencerahan 
namun justru menyesatkan. Dengan kata lain, terpaan media itu bukannya membuat 
masyarakat menjadi melek informasi (well informed) tetapi justru sebaliknya. 
 Dalam proses berbangsa dan bernegara, ketersediaan informasi yang memadai bagi 
publik serta kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan salah satu elemen penting 
untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan meningkatkan partisipasi publik dalam 
penyelenggaraan negara.  Kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik juga dirasa penting untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan publik. 
 Sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah memiliki 
kewajiban untuk menyediakan layanan informasi dan komunikasi publik sebagai 
pemenuhan terhadap kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, melalui Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007 tentang LKBN Antara, pemerintah memberikan 
penugasan khusus kepada Perum LKBN Antara untuk mendiseminasikan informasi yang 
dapat mendidik dan mencerdaskan masyarakat guna peningkatan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
 Di Indonesia, penguatan layanan informasi dan komunikasi publik merupakan salah 
satu agenda dari pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan 
tercantum pada pasal 28F UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
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Informasi Publik, dan merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan pada dokumen 
RPJMN 2015-2019  yaitu membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui 
penguatan Government Public Relations. 
 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (RPJM Nasional) 
yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden atau biasa dikenal 
sebagai Nawa Cita, aspek komunikasi publik mendapatkan tempat dalam tiga pilar 
pembangunan atau Trisakti yang ditujukan untuk mencapai kedaulatan politik, kemandirian 
ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. 
 Dari sembilan agenda prioitas pemerintah atau Nawa Cita, terdapat empat agenda 
prioritas yang membutuhkan kebijakan layanan informasi dan komunikasi publik sebagai 
dasar utama maupun pendukung. Dalam agenda kedua, yakni membuat pemerintah tidak 
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya, terdapat aspek keterbukaan informasi publik sebagai basis utama pembangunan 
tata kelola pemerintahan baik di pusat maupun daerah.  
 Aspek informasi dan komunikasi juga menjadi perhatian dalam RPJM Nasional. 
Dalam dokumen yang berisi tentang strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, serta 
program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, tersebut diagendakan untuk peningkatan akses informasi publik dan 
partisipasi warga dalam pembangunan yang berlangsung di Indonesia sebagai bagian dari 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis. 
 Pendekatan komunikasi publik sebagai pendekatan utama, terdapat dalam tujuh aksi 
prioritas keterbukaan informasi publik yang tergabung dalam kelompok aksi politik. Secara 
lebih lengkap dapat disimak dalam gambar berikut ini: 
 

Gambar 3. Peta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Nawa Cita sebagai 
Prioritas Pemerintahan 
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 Dengan adanya perubahan strategi pembangunan nasional, maka dibutuhkan 
penyelarasan program dan kelembagaan yang menangani bidang informasi dan komunikasi 
publik. Sejalan dengan Agenda Nawa Cita dan RPJM Nasional, maka pendekatan layanan 
informasi dan komunikasi publik diarahkan untuk menciptakan budaya partisipasi dan 
konsultasi melalui literasi terhadap hak informasi serta kebijakan penyediaan informasi.  
 Oleh karena itu, pendekatan informasi dan komunikasi publik tidak hanya berarti 
memberikan pesan-pesan persuasif kepada publik, namun juga menjelaskan kebijakan yang 
berjalan, menciptakan kesadaran akan hak warga negara, dan mengembangkan mekanisme 
yang memunculkan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintahan.  
 Guna mengembangkan ekosistem dan budaya komunikasi publik yang sehat itu, ada 
dua hal yang diperlukan yaitu menciptakan budaya keterbukaan dan pemerintah perlu 
menyediakan informasi serta mengoptimalisasi peran layanan informasi agar berlangsung 
cepat dan terandalkan serta mendorong kolaborasi pelibatan peran lembaga pemerintahan 
baik di pusat dan daerah serta warga negara. 
 Sejalan dengan dinamika komunikasi global, perkembangan teknologi, pola 
komunikasi masyarakat, adopsi pendekatan Government Public Relations, maka fungsi 
penyebarluasan informasi diarahkan untuk menyampaikan informasi kebijakan pemerintah 
secara utuh sehingga masyarakat memahami hasil pembangunan secara menyeluruh. Untuk 
melaksanakan hal itu, dibutuhkan kelembagaan informasi dan komunikasi publik yang dapat 
mendorong pelaksanaan sistem komunikasi strategis guna mendukung program prioritas 
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sehingga Revisi Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Komunikasi dan Informatika menjadi relevan dilakukan, khususnya pada bagian 
Kelembagaan Informasi dan Komunikasi Publik. 
 Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan 
Kementerian Kominfo melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah 
(Government Public Relations atau “GPR”). Hal itu dimaksudkan agar penyampaian 
informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. 
 Penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi 
Pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja 
pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang 
cenderung kritis atau bahkan negatif terhadap pemerintah. 
 Program GPR pertama kali yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo adalah Tenaga 
Humas Pemerintah (THP).  Sebanyak 45 orang telah direkrut untuk mendukung pengelolaan 
komunikasi lembaga pemerintah. Kemudian sesuai peraturan, GPR akan dievaluasi 
kinerjanya per triwulan. Indikator dalam evaluasi mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) yang mencakup: penyampaian data dan 
informasi, penyusunan narasi tunggal, diseminasi informasi dan persepsi penerima manfaat 
Program THP. 
 Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 
2015-2019 disebutkan Program Government PR dilaksanakan sesuai dengan Inpres Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. 
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Gambar 4. Kebijakan GPR, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika

 
Sumber: Olahan Data 

 
 

 Dalam tataran teknis, ada Peraturan Menteri PAN Nomor 30 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai dasar 
pelaksanan tugas kehumasan pemerintah yang menjadi satu bagian penting dalam layanan 
informasi dan komunikasi publik. 
 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 
tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika 
menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu poin penting 
dalam peraturan itu adalah pelaksanaan tugas GPR oleh Direktorat Jenderal Informasi dan 
Komunikasi Publik. 
 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah Unit Eselon I yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan 
standarisasi teknis di bidang informasi dan komunikasi publik, kehumasan pemerintah, serta 
informasi strategis nasional dan internasional berusaha mengembangkan paradigma baru 
dalam mengembangkan layanan informasi dan komunikasi publik.  
 Peran dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tidak hanya 
meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Namun juga memberikan 
layanan agar memenuhi hak tahu publik, khususnya masyarakat di kawasan terluar, 
terdepan dan terpencil yang sulit memperoleh informasi publik, serta mengakomodasi 
aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.  
 Semua regulasi yang ada seyogyanya dapat memastikan sinergi antarbidang 
pembangunan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran 
pembangunan layanan informasi dan komunikasi publik di Indonesia.  
Dengan posisi tersebut di atas, maka keberadaan organisasi Ditjen IKP memiliki tujuan 
antara lain: 
1. Pemenuhan hak tahu publik sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28F yang 

menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
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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; 

2. Mewadahi atau mengakomodasi aspirasi publik yang berkembang sebagai bentuk dari 
partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik;    

3. Meningkatkan citra positif lembaga penyelenggara negara melalui penyebaran informasi 
publik yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses 
dengan mudah dan murah; 

4. Meningkatkan peran media publik dalam penyediaan konten dan penyebaran informasi 
publik dalam berbagai sektor, Kehumasan Pemerintah, serta informasi strategis nasional 
dan internasional. 

 
 Salah satu agenda pembangunan nasional berdasarkan Nawa Cita adalah 
meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan 
meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik dan meningkatnya akses 
masyarakat terhadap informasi publik.  
 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam hal ini Direktorat Jenderal 
Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) memiliki fungsi sebagai komunikator Pemerintah. 
Fungsi ini diturunkan dari UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan 
demikian Direktorat Jendral (Ditjen) IKP berperan memastikan bahwa seluruh masyarakat 
Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa mendapatkan akses terhadap informasi 
publik. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019, Keterbukaan informasi, 
komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap Informasi Publik menjadi 
salah satu isu strategis dalam pembangunan. Masih belum maksimalnya pelaksanaan 
Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebabkan oleh 
masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, 
disamping keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, sarana dan 
prasarana komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong terbentuknya PPID 
terkendala oleh masih lemahnya koordinasi, serta terbatasnya komunikasi dan dialog antara 
pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. 
Dari sisi masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran 
masyarakat pada umumnya, termasuk badan usaha, untuk memahami arti penting dan 
peran strategis informasi publik yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan 
informasi dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat. 

RPJM tersebut diterjemahkan kedalam Rencana Pembangunan Pemerintah tahunan. 
Pada RKP tahun 2016, keterbukaan serta peningkatan kualitas konten informasi menjadi 
fokus pembangunan bidang komunikasi,  adapun target dan sasaran sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan 
(2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 
(3) Meningkatnya partisipasi publik dan citra positif pemerintah 
(4) Tersebarnya Informasi Publik Terkait Kampanye Revolusi Mental 
(5) Tersusunnya Strakom, produksi konten diseminasi berdasarkan Fokus 

pembangunan Indonesia di Lembaga Penyiaran 
(6) Terselenggaranya Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 
(7) Terselenggaranya Pembinaan SDM untuk Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi 

Nasional 
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(8) Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 
meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan kebijakan Pembinaan dan 
Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 

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

(10) Terlaksananya Peningkatan Peran Media Publik 
(11) Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama 

film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1.200 
kecamatan 

(12) Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk 
penyebaran/diseminasi informasi publik 

(13) Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI)  

(14) Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik 

(15) Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran 
Pelaksanaan Tugas KPI Pusat 

(16) Terselenggara Layanan Administrasi Pengaduan Masyarakat terhadap kasus-kasus 
pers dan layanan Keterangan Ahli Dewan Pers 

(17) Terselenggaranya Layanan operasional Administrasi Perkantoran dan progam 
kegiatan Dewan Pers 

(18) Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 
(19) Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 
(20) Akselerasi peningkatan literasi nasional 
(21) Tersedianya Kajian bagi formulasi kebijakan bidang Literasi Profesi 
(22) Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 
(23) Peningkatan Literasi Nasional 

 
 Program GPR yang termasuk dalam Sub Agenda 5 Nawa Cita 2 ditujukan untuk 
membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam tahun 2017, 
ada dua indikator utama yang dirumuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, 
yaitu, (1) Masyarakat mengetahui informasi mengenai Program Prioritas dan Kebijakan 
Pemerintah secara tepat, cepat, objektif, dan berkualitas baik; dan (2) Publik/khalayak 
target program prioritas memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah. 
 Desain Program GPR diarahkan untuk memberikan manfaat dalam bentuk 
peningkatan pemahaman masyarakat atas informasi mengenai kebijakan dan Program 
Prioritas Pemerintah. Selain itu terdapat peningkatan efektivitas pengelolaan informasi 
nasional. Dengan penerima manfaat seluruh masyarakat Indonesia dan kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah pemilik Program Prioritas Pemerintah. 
 Program GPR dilakukan dengan 11 (sebelas) proyek pendukung GPR dalam rangka 
pencapaian sasaran dan manfaat sebagai berikut: 

(1) Konsolidasi dan Standardisasi Proses GPR seluruh K/L 
(2) Pemetaan kebutuhan informasi masyarakat dan target khalayak 
(3) Standardisasi Strategi Komunikasi Pemerintah  
(4) Penyusunan Konten Berbasis Agenda Setting  
(5) Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah 
(6) Kampanye Isu Strategis Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumber Daya, 
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serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(7) Kolaborasi Komunikator Pemerintah (Juru Penerang Daerah 3T dan Perbatasan)  
(8) Dashboard Sistem Komunikasi Pemerintah (Survey Persepsi dan Integrasi 

Monitoring Media Nasional berbasis Big Data)  
(9) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM GPR K/L/D  

(10) Integrasi Pengelolaan Kanal/media informasi K/L/D  
(11) Nawacita Digital Library (Bank Data Informasi Publik)  

 
 Hal yang menarik, desain itu berbeda dengan Rencana Kerja Pemerintah yang 
dirancang dalam bentuk Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik. Program 
yang dirancang sebagaimana terdokumentasi dalam RPJMN itu ditujukan untuk: 

(1) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik 
(2) Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 
(3) Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 
(4) Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 
(5) Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 
(6) Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional 

 
 Selain itu, ada aspek manajemen dan dukungan teknis untuk Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat, Dewan Pers, dan Komisi Informasi. 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik 
ditujukan untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan 
mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. 
Pemerintah menunjuk Kemkominfo, dalam hal ini Ditjen IKP untuk: 

(1) Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik 
terkait kebijakan dan program pemerintah; 

(2) Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan 
lembaga pemerintah non kementerian; 

(3) Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan 
program pemerintah; 

(4) Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada 
publik sesuai arahan Presiden; 

(5) Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah 
melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; 

(6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik; 
(7) Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian dan/atau pihak ain dalam merumuskan materi informasi yang 
akan dikomunikasikan kepada publik. 

Dengan adanya Inpres No. 9 Tahun 2015 ini, Ditjen IKP diharapkan dapat melaksanakan 
tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relation “GPR”). 
Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan 
cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda 
setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi 
yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk 
oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.  
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  Kerangka Kebijakan Government Public Relations 
Aspek Kebijakan Deskripsi 

Legalitas 
Kebijakan/Struktur 

Organisasi  

- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
- Perpres No.54 tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian Kominfo  
- Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik (kekhususan pelaksanaan)  
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 10/2015  
- Ada kerancuan wewenang dan tanggung jawab antara kehumasan (GPR) 

dengan layanan informasi publik (PPID) 
- GPR sebenarnya belum ada hanya sebuah project. 
- GPR dilaksanakan Ditjen IKP Kementerian Kominfo dengan aktivitas media 

breifing melibatkan kementerian/lembaga dalam Forum Merdeka Barat 9 

Infrastruktur  
Sarana dan Prasarana  

- Akun media sosial resmi yang memiliki jutaan follower sebagai media 
diseminasi isu 

- Sinergisitas kementerian dan lembaga dengan semua jaringan pemerintah 

Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 

- Memiliki pemahaman yang beragam antara tugas pembinaan dan 
pengawasan, kehumasan, dan layanan informasi publik 

- Sumber daya manusia variatif, tidak seluruhnya memiliki kompetensi  
- Komitmen sebatas penganggaran dan minim inisiatif dan evaluasi dampak 

Lingkungan Kebijakan  
- Akses atas kebijakan GPR oleh stakeholders diterapkan variatif 
- Nilai tambah kebijakan belum sepenuhnya dirasakan stakeholders 
- Ekspektasi publik beragam 

 Sumber: Olahan Data 

 
B. Perilaku dan Akses Informasi Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah  
 Layanan informasi dan komunikasi publik yang efektif akan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Tidak hanya sekadar ‘berbicara’ 
kepada publik, pemerintah harus membangun kapasitas masyarakat untuk memiliki modal 
informasi sebagai rujukan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu layanan informasi dan 
komunikasi publik bagi warga negara merupakan sebuah keniscayaan agar terjadi dialog 
antara pemerintah dan masyarakat sehingga tepat menyelesaikan masalah.  
 Apalagi saat ini pemerintah tidak dapat lagi mengontrol media, namun pemerintah 
bertanggung jawab terhadap komunikasi yang berasal dari lembaga dan menjamin bahwa 
tindakan komunikasi yang dilakukannya mendukung terwujudnya ruang publik yang 
berkualitas dan kondusif bagi terciptanya pemerintahan yang baik dalam mewujudkan 
tujuan negara. 
 
Matriks Implementasi GPR di Kementerian/Lembaga 

Aspek Deskripsi Keterangan 

Aktivitas Utama  

- Pembinaan dan Pengawasan  
o UU No 14/2008 
o UU No 23/2014 
o Inpres 9/2015 
o Perki No 1/2010 
o Permenpan 109/2005 

Stakeholders dan Target: 
- Implementasi KIP 
- Dinas Kominfo dan Humas  
- Pelaksana Komunikasi Publik 
- PPID lembaga  
- Pejabat Pranata Humas 

- Aktivitas Kehumasan 
o Survei  masyarakat tentang kebijakan 

pemerintah  
o Pengelolaan informasi berbasis media sosial 
o Membuat narasi tunggal dalam calendar of 

event dan program prioritas pemerintah 
o Diseminasi informasi Program Prioritas 

Stakeholders dan Target: 
- Publik dan target khalayak 

 
- Netizen 

 
- Masyarakat Umum 
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Aspek Deskripsi Keterangan 

Pemerintah melalui berbagai kanal 
o Sosialisasi Program Pemerintah  
o Interaksi dan edukasi kepada masyarakat 
o Counter narasi dan national branding 
o Integrasi Kanal Media  
o Monitoring dan Evaluasi  

 
 
 
 
 
 

- Pengelola Media Publik 
- Kemitraan Komunikasi Publik 

- Layanan Informasi Publik 
o Menghimpun, mengelola, dan monitoring 

evaluasi layanan informasi publik 

Stakeholders dan Target: 
- PPID 

Akses Informasi  - Menyampaikan informasi agar diketahui dan jelas  
- Memberikan informasi yang dibutuhkan 

kelembagaan atau badan publik  

- Masyarakat 
 

- Lembaga pemerintah di pusat 
dan daerah 

Dampak -  -  

Respons -  -  

Dampak Program -  -  

Sumber: Olahan Data 

 
Program GPR 
 

Matriks Penerimaan Masyarakat Terhadap Kebijakan dan Aktivitas Government PR  
di Kabupaten Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam 

Kategori 
Kebijakan/ 

Aktivitas Utama 
Respons Ekpektasi 

Media Lokal 

Pendirian akses 
internet publik 
dicanangkan 
September 
2017 
 

- Akses website belum 
terlalu banyak karena 
masyarakat masih awam  

- Capaian belum signifikan 
- Inovasi sejalan dengan 

teknologi tempat guna 
(TTG) 

- Keterbukaan informasi kurang. 
- Isi website-nya belum update 
- Perlu aktifkan PPID di Sekretariat 

Kab. Lhokseumawe 
- Pimpinan Lhokseumawe perlu 

proaktif ke desa  
- Transparansi bantuan bagi 

masyarakat miskin 

Ketua Aliansi 
Jurnalistik 
Independen 
Lhokseuma
we 

Media 
mendukung 
pemberian 
informasi 
kepada 
masyarakat 

- Humas lebih sulit ditemui 
daripada Walikota  

- Permintaan program dari 
APBD harus melalui 
permohonan PPID 

- Pemerintah tidak 
mempercayai berita yang 
dibuat media. 

- Keterbukaan informasi masih 
belum proaktif 

- Lebih terbuka kepada media 
- Mengaktifkan dan berdayakan 

website PPID. 

Kelompok 
Informasi 
Gampong  

Interaksi 
langsung 
dengan publik 

- Pembentukan Karang 
Taruna 

- Pendirian Repug Warga 
- Publikasi Anggaran 

Gampong di 
Keluarahan/Desa 

- Media tidak pelintir informasi 
atau ambil sumber media sosial 

- Belum semua KIG terbentuk 
karena masalah dana 

- Ada instruksi pusat, 
kementerian, gubernur untuk 
pembentukan KIG 

Pertemuan 
bahas rencana 
pembangunan 

- Tidak ada server untuk 
akses informasi 

- Belum semua KIG 
terbentuk 

- Kominfo buat manual untuk KIG 
- Kominfo beri informasi langsung 

ke KIG 

 Sumber: Olahan Data 
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 Di lokasi pengamatan dan pelaksanaan FGD ditemukan beberapa hal yang menarik. 
Di Kabupaten Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam, terdapat budaya keterbukaan 
informasi yang muncul dari warung kopi. Selain itu untuk melibatkan masyarakat dibentuk 
Kelompok Informasi Gampong (KIG) oleh Diskominfo setempat pada beberapa gampong.  
 KIG menjadi motor penggerak perencanaan pembangunan baik melalui Musrenbang 
dan pembangunan desa. Selain itu, peran media lokal dan LSM juga cukup siginifikan. Hal 
yang menarik pola diseminasi masih cenderung menggunakan perantara agen atau 
pendamping desa (face to face), sementara akses website belum digunakan dengan 
maksimal.  
 Dari beberapa temuan itu dapat dipahami bahwa diseminasi informasi terutama dari 
pemerintah pusat akan melalui tahapan yang relatif panjang untuk sampai ke masyarakat 
yang ada di gampong. Sementara pelibatan masyarakat dan CSO masih relatif terbatas 
hanya kepada yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hal itu juga disebabkan karena 
fokus perhatian pada pembangunan fisik belum pada pengembangan keterbukaan informasi 
publik. 
 Sementara itu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten 
belum memiliki tenaga kehumasan yang andal. Pada saat bersamaan  masyarakat dapat 
dengan mudah mengakses informasi melului media sosial terutama facebook. Tercatat ada 
16 ribu pengguna facebook di Malinau. Hal yang menarik, pemerintah setempat 
memaksimalkan RRI dan jaringan televisi kabel untuk menyebarluaskan informasi kepada 
masyarakat, terutama menjangkau mereka yang tinggal di kawasan perbatasan.  
 Tak hanya itu ada juga kelompok informasi masyarakat dan program sistem 
komunikasi terpadu (SISKOMPAT) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap 
informasi pemerintah kabupaten. Pelibatan masyarakat juga berlangsung melalui Gerakan 
Desa Membangun (GERDEMA) dinilai efektif dalam perumusan kebijakan pembangunan. 
Pemkab juga menjalin kerjasama dengan media lokal.  Hal yang menarik, program GPR dari 
pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena persoalan struktur baru 
dan alokasi pendanaan.  
 Adapun di tingkat pusat, yaitu kementerian dan lembaga konstruksi GPR sebagai 
kebijakan dan program di Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilai belum tampak 
solid. Hal yang lebih mengemuka adalah adanya kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan 
kebijakan GPR berupa penyusunan dan penyebarluasan Narasi Tunggal dan penempatan 
Tenaga Humas Pemerintah (THP). Selain itu terdapat pula aktivitas pengumpulan data dan 
informasi serta kampanye melalui media sosial dan media massa dengan melibatkan 
jaringan Bakohumas dan  Diskominfo dan Humas serta pejabat fungsional pranata humas 
yang ada di kementerian dan lembaga.  
 Meskipun demikian, belum ada hasil evaluasi yang konkret mengenai capaian setiap 
kegiatan tersebut dalam mendukung kebijakan GPR. Hal itu berimplikasi pula pada kondisi 
bahwa efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan oleh GPR belum dapat dipotret 
dengan komprehensif.  
 

Matriks Aktivitas dan Implementasi Kebijakan GPR melalui Tenaga Humas Pemerintah  
Aspek Deskripsi 

Aktivitas Utama (THP) - Riset 
- Produksi Siaran Pers (teks, foto, video) 
- Produksi Infografis dan Video 
- Kelola Media Sosial (Twitter) 
- Koordinasi dengan unit kerja lain 
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Aspek Deskripsi 

- Monitoring media 
- Manajemen Isu (analisis, evaluasi, rekomendasi dan laporan) 
- Rapat dengan Menteri dan ikuti kerja Menteri 
- Dokumentasi Kegiatan 
- Media relations 
- Mempercepat penyusunan Narasi Tunggal  
- Banyak aktivitas utama di luar IKU yang dibuat dalam Buku Pedoman 

(19 indikator) 

Akses Informasi (Pola 
Komunikasi) 

- Diseminasi Informasi 
- Publisitas Informasi  
- Konsultan komunikasi 
- Koordinasi komunikasi 

Dampak (Evaluasi THP) - Tujuan program pengelolaan informasi dan komunikasi yang 
berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik 
belum tercapai 

- Tenaga perbantuan Kementerian 
- Kerja masih cenderung parsial tidak terkoordinasi 

Respons Publik (Internal 
Kementerian/Lembaga) 

- Di beberapa kementerian cenderung dibiarkan 
- Diberikan pekerjaan di luar IKU 

Dampak Program GPR 
melalui THP 

- Belum optimal 
- Ada tumpang tindih kerja THP dan Kehumasan Kementerian 

Sumber: Olahan Data 

 

 Sementara ada hal yang menarik di Kementerian Keuangan, telah dikembangkan 
kegiatan layanan informasi dan kehumasan yang mengacu pada kebijakan GPR dalam Inpres 
No. 9/2015. Mereka memanfaatkan semua kanal untuk menjangkau dan berkomunikasi 
dengan publik serta menyebarluaskan narasi tunggal yang dibangun oleh Kementerian 
Kominfo. Evaluasi pun dilakukan secara berkala. 
 
C. Menakar Dampak Kebijakan dan Program GPR  

Saat ini, dinamika global baik dari aspek sosial, ekonomi dan politik menunjukkan 
adanya gejala, 1) information disruptive, ketika informasi menyebar ke berbagai penjuru 
dalam waktu cepat dan mampu membuat fragmentasi perhatian setiap individu, 2) 
kewajiban lembaga pemerintah untuk menyediakan akses informasi publik kepada setiap 
warga negara untuk peningkatan kualitas hidupnya, 3) kebutuhan pelibatan publik melalui 
kolaborasi dalam memastikan informasi dan komunikasi publik berlangsung dengan cepat, 
transparan dan kolaboratif. 

Kemudian, agar kegiatan kehumasan bisa diimplementasikan lebih cepat dibutuhkan 
manajemen informasi dan komunikasi yang handal dan mampu mendukung penyebaran isu 
sektoral agar sesuai dengan kebutuhan warga negara yang terfragmentasi. Tak hanya itu, 
pengelolaan informasi pun perlu dilakukan mulai dari perencanaan sampai memastikan 
sampai kepada warga negara. Di sisi lain, pelibatan publik hanya bisa dilakukan pengelolaan 
dan optimasi kanal, media atau teknologi informasi dan komunikasi.  

Dengan organisasi seperti tersebut diharapkan dapat mengembangkan layanan 
informasi dan komunikasi publik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan layanan di bidang informasi 
dan komunikasi publik. Tentunya dengan struktur baru diharapkan pendekatan layanan 
informasi dan komunukasi publik berlangsung lebih sinergis, cepat, dan kolaboratif baik 
antara lembaga komunikasi di pemerintah maupun pemerintahan daerah serta di kalangan 
masyarakat. 
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Matriks Aktivitas Kehumasan dan Layanan Informasi di Lokasi Pengamatan 

No Kota/Kab Provinsi Aktivitas Kehumasan dan Layanan Informasi 

1 
Kota 

Lhokseumawe 
Nangroe Aceh 

Darussalam 

Kelompok Informasi Masyarakat saling bersinergi dan 
terbentuk di setiap kecamatan 

Laporan Anggaran Dana Desa dipublikasikan langsung 
melalui banner di setiap kecamatan 

LSM dan Media Luar sangat aktif memberikan kontribusi dan 
membantu masyarakat 

2 
Kabupaten 

Malinau 
Kalimantan 

Utara 

Komunikasi Pemkab bersama kecamatan aktif meskipun 
untuk ke lokasi kecamatan harus melewati sungai atau 
mengunakan pesawat kecil 

Inisiatif Gerakan Desa Membangun (Gerdema) dengan 
pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada masyarakat 
langsung 

3 Kota Mataram 
Nusa Tenggara 

Barat 

Adanya Perwal yang mengatur pembentukan lembaga 
informasi  

Aktif sosialisasi kepada masyarakat mengenai program 
kegiatan yang akan dilaksanakan  

Walikota aktif dalam kegiatan masyarakat 

Beragam aplikasi dibuat untuk pelayanan masyarakat/publik 

Sumber: Olahan Data 

 
D. Faktor Pendorong dan Penghambat  
 Tahun-tahun mendatang, bidang komunikasi dan kehumasan memiliki tren perubahan 
signifikan. Perkembangan perangkat teknologi saling berkait dengan model akses terhadap 
informasi dan menggeser pola komunikasi dan berbagi informasi dalam masyarakat.  
 Di era yang banjir informasi saat ini, pembuat konten profesional memperoleh 
informasi dari masyarakat, dan masyarakat menyebarkan kembali konten profesional. 
Organisasi media massa menggunakan media sosial dan media sosial menggunakan media 
massa. Pembuat konten profesional menggunakan media sosial, dan non-profesional atau 
masyarakat menggunakan media sosial (iSentia, 2014). 
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BAB III 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 
 
 Secara demografis, Indonesia terdiri dari lebih 230 juta penduduk yang tersebar 
sangat tidak merata. Sebagian besar penduduk, lebih kurang 60 persen bermukim di pulau 
Jawa sedangkan sisanya tersebar di ribuan pulau lainnya. Mayoritas penduduk Indonesia 
bermukim di kawasan pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani dan nelayan. 
Sebagian lainnya bermukim di daerah perkotaan dengan mata pencarian beragam terutama 
di bidang jasa. Bahkan ada sebagian kecil penduduk Indonesia yang masih hidup berpindah-
pindah di daerah-daerah terpencil.  
 Oleh karena itu, kebutuhan komunikasi pemerintahan mulai meningkat. Di tengah 
derasnya dinamika demokrasi yang memungkinkan penyebaran opini publik dan debat 
publik, pemerintah memerlukan mekanisme komunikasi untuk tetap menjaga citra lembaga 
dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. 
 Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan layanan publik kepada warga 
negara tanpa membedakan latar belakang dan tempat tinggalnya. Dalam situasi arus 
informasi yang sangat bebas dewasa ini, termasuk semakin kuat dan besarnya peranan 
swasta dalam bidang informasi, pemerintah sangat perlu untuk memberitahu publik tentang 
berbagai hal apa yang menjadi kebijakan, rencana, program, dan pendapat pemerintah. 
 
 Matriks Analisis Aspek Pengamatan di Kementerian/Lembaga 

Aspek yang diamati Kondisi Eksisting Kondisi Ideal 

Legalitas Kebijakan 
/Struktur Organisasi  

- Peraturan pendukung dalam 
bentuk Inpres (GPR) dan undang-
undang (KIP/PPID)  

- Struktur kelembagaan variatif, 
kebanyakan ad hoc 

- Ada kerancuan wewenang dan 
tanggung jawab antara 
kehumasan (GPR) dengan layanan 
informasi publik (PPID) 

- Peraturan yang berkaitan dengan 
kebijakan GPR terintegrasi dan 
memiliki turunan operasional 

- Struktur kelembagaan melekat 
pada struktur  

- Kejelasan pembagian kewenangan 
dan tanggung jawab 

Infrastruktur  
Sarana dan Prasarana  

- Sarana dan prasarana standar 
minimal belum diatur 

- Tidak ada mekanisme 
implementasi  

- Sumber dana dominan dari 
operasional yang minim 

- Akses dan dukungan ruang belum 
standar 

- Perangkat TIK belum optimal 
digunakan 

- Terdapat acuan standar sarana 
dan prasarana  

- Panduan operasional 
implementasi disediakan 

- Sumber dana memungkinkan 
sharing antara pusat dan daerah 

- Standardisasi akses dan ruangan  
- Optimasi penggunaan perangkat 

TIK untuk menjangkau publik 

Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 

- Sumber daya manusia variatif, 
tidak seluruhnya memiliki 
kompetensi  

- Standar minimal keahlian dan 
pengetahuan belum ditetapkan 

- Optimasi kebijakan belum 
dilakukan  

- Komitmen sebatas penganggaran 
dan minim inisiatif 

- Kesesuaian kompetensi sumber 
daya manusia dengan pekerjaan  

- Ditetapkannya standar minimal 
keahlian dan pengetahuan 

- Adaptasi kebijakan dalam konteks 
lembaga dan lokal 

- Komitmen tinggi dengan 
pelaksanaan standar dan 
kemunculan inisiatif  

Lingkungan Kebijakan  - Akses atas kebijakan GPR oleh - Menyusun acuan standar minimal 
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Aspek yang diamati Kondisi Eksisting Kondisi Ideal 

stakeholders diterapkan variatif 
- Nilai tambah kebijakan belum 

sepenuhnya dirasakan 
stakeholders 

- Ekspektasi publik beragam 

akses kebijakan GPR 
- Meningkatkan nilai tambah 

kebijakan dengan adaptasi konteks 
lokal 

- Peningkatan kemampuan dan 
kapasitas pengelolaan ekspektasi 
Publik  

 Sumber: Olahan Data dan Analisis 

 
A. Dinamika Koordinasi dan Relasi Pusat Daerah 
 Permasalahan saat ini, Ditjen IKP belum menyiapkan pedoman penataan kelembagaan 
yang baik, baik untuk operasionalisasi produksi dan penyebarluasan informasi kebijakan 
tingkat nasional oleh Ditjen IKP itu sendiri, maupun oleh unit komunikasi di K/L/D.  
 Kondisi kelembagaan PIKP di K/L/D sangat memprihatinkan karena kebijakan dan 
sasaran mengenai pembangunan kelembagaan dan pelayanannya belum disinergikan 
dengan program prioritas dan penyediaan anggaran. Hal ini terjadi karena tidak ada benang 
merah antara RPJMN bidang Politik Komunikasi, Renstra Kementerian Kominfo, RKP Bidang 
Politik Komunikasi, Renja Kominfo Bidang IKP, dan realisasi kegiatan satuan kerja di 
lingkungan IKP. Dampaknya adalah beberapa kabupaten hanya mengalokasikan anggaran 
kurang dari 200 juta untuk bagian Humas dan bidang Kominfo. 
  Selama ini, program, kegiatan, dan anggaran yang direalisasikan di K/L/D tidak 
menunjukkan KPI (Key Performance Indicator) yang langsung berkorelasi dengan sasaran 
pembangunan kelembagaan dan layanan bidang komunikasi publik. Mayoritas kegiatan 
komunikasi yang dilakukan hanya sebatas pemanfaatan media publikasi tanpa agenda 
setting dan sasaran outcome yang diperhitungkan untuk dapat mengubah opini publik dan 
meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah dan kondisi 
lingkungan sosialnya. 
 Perbedaan tata laksana kelembagaan dan mekanisme PIKP di setiap unit komunikasi 
ini terjadi karena tidak adanya koordinator (pemimpin) yang mengarahkan unit komunikasi 
pemerintahan tersebut secara nasional. Memang konsep PIKP baru pertama kali dicetuskan 
dalam pembentukan kelembagaan Kemkominfo yang kemudian dituangkan dalam Perpres 
No. 54 Tahun 2010 dan Permen Kominfo No. 17 tahun 2010 dan berkembang saat 
pembahasan urusan pemerintahan daerah pasca lahirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, kelembagaan komunikasi pemerintahan hanya  
difungsikan untuk penyediaan dan diseminasi informasi, sesuai dengan tugas – fungsi 
kelembagaan yang ada di Departemen Komunikasi dan Informatika (Badan Informasi Publik 
dan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 
 
B. Urgensi Kelembagaan GPR: Untuk Publik atau Republik 
 Banjirnya konten yang tidak berkualitas itu bisa mengancam karakter bangsa. 
Demikian juga tidak adanya akses informasi di kawasan tertentu menjadikan penguatan 
karakter bangsa menjadi lemah. Manakala bangsa sudah kehilangan karakternya maka 
tunggulah kehancurannya. Negara mempunyai kekuatan untuk memainkan peran agar 
informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang mampu menguatkan 
karakter bangsa sekaligus menjadi pendorong peningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 Namun, kondisi geografis menyebabkan belum optimalnya pemerataan informasi 
karena Indonesia, dengan penduduk lebih dari 230 juta tersebar di sekitar 17.500 pulau 
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yang membentang di jalur khatulistiwa tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Padahal, 
informasi menjadi faktor pendorong meningkatnya kualitas hidup masyarakat sehingga 
ketimpangan akses dan ketersediaan informasi itu menjadi penghambat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Pada saat bersamaan ketika terjadi ketidakmerataan sebaran 
informasi akan memicu ketimpangan persepsi di kalangan warga sehingga menjadi potensi 
konflik di masyarakat. 
 Di kawasan perbatasan, pengaruh akses informasi dari luar cenderung lebih dominan 
daripada konten berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara di 
kawasan perkotaan cenderung jenuh dengan kehadiran media, sehingga fenomena tadi 
menunjukkan ada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas informasi yang diterima 
masyarakat. 
 Jangkauan geografis yang sangat luas dan latar belakang sosial budaya dan ekonomi 
yang beragam membuat kegiatan komunikasi dan diseminasi informasi yang dijalankan 
lembaga negara harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan melibatkan 
publik dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
sehingga kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang terus meningkat. 
 Peran jembatan penyebaran informasi dan komunikasi kepada warga negara memiliki 
fungsi strategis untuk memenuhi hak tahu publik, mengakomodasi aspirasi publik, dan 
meningkatkan reputasi pemerintah di kalangan warga negara maupun pergaulan 
internasional.  
 Tantangan utama adalah institusi mana yang dapat menjalankan penyebaran dan 
pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. 
Selain sebagai penyeimbang informasi, institusi tersebut juga harus memiliki peran sebagai 
jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. 
 

Matriks Dampak Kebijakan Government Public Relations 
Aspek Deskripsi Keterangan 

Dampak  - Optimasi dan penguatan pengelolaan 
komunikasi publik 

- Identifikasi permasalahan komunikasi yang 
ada di pusat atau daerah 

- Belum ada pengukuran 
 

- Belum ada tindak lanjut 

Respons  
Publik  

- Variatif karena tidak fokus pada pembinaan, 
pendampingan aktivitas kehumasan atau 
layanan informasi 

- Lembaga pemerintah di 
daerah dan masyarakat 

- Belum ada pengukuran 

Dampak Program  - Tidak ada capaian khusus 
- Secara umum  telah melaksanakan 

pemberian informasi kepada masyarakat 
- Telah berhasil telah melakukan capaian GPR 

- Belum ada target khusus 
- Hanya diseminasi 

 
 

- Lebih banyak target aktivitas 
bukan outcome 

Sumber: Olahan Data 

 
C. Menyoal Sumber Daya: Tugas Terpusat atau Desentralisasi 

Sesuai dengan kerangka Program Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. 
Pembangunan di bidang komunikasi publik diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang 
efektif dan efisien, peningkatan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta 
akses masyarakat terhadap informasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan 
kelembagaan Komunikasi Publik dengan lebih mengedepankan pelibatan partisipasi warga 
dan pengembangan sistem komunikasi publik. 
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Pembangunan komunikasi publik diarahkan untuk menjelaskan kebijakan yang 
berjalan, menciptakan kesadaran akan hak warga negara serta mengembangkan mekanisme 
yang memunculkan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintahan.   

Selaras dengan semangat kepala pemerintahan saat ini agar pemerintah memiliki 
kinerja yang terukur, maka instansi/unit kerja/satuan kerja penyelenggara urusan 
pemerintahan harus bisa menunjukan hasil-hasil pembangunan sebagai bukti 
pertanggungjawabannya dalam menggunakan anggaran negara, maka pembangunan bidang 
informasi dan komunikasi publik semestinya memiliki hasil berupa: 

1. Ketersediaan data terkait penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang informasi 
dan komunikasi publik sebagai dasar rujukan dalam penyusunan kebijakan dan 
regulasi. 

2. Adanya sistem penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik yang lebih efektif 
dan efisien dibandingkan periode sebelumnya. 

3. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik 
melalui optimalisasi kemitraan komunikasi. 

4. Adanya perluasan jangkauan layanan dan pemerataan informasi dan komunikasi 
publik. 

5. Adanya penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas bidang informasi dan 
komunikasi publik  

6. Optimalisasi kemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan urusan bidang informasi dan 
komunikasi publik. 

 
Memperhatikan tujuan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi publik 

sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya, maka Direktorat Kebijakan Komunikasi 
memiliki sasaran kerja: 

1. Memastikan terciptanya sistem komunikasi publik yang baik. 
2. Memastikan sistem layanan di bidang komunikasi publik terstandardisasi dan ada 

kemitraan antarlembaga dalam memberikan layanan komunikasi publik.  
3. Sasarannya adalah memastikan sistem penyedian sumber daya manusia yang 

profesional di bidang komunikasi publik. 
 
Dalam mengimplementasikan sebuah regulasi/kebijakan perlu adanya 

pembinaan/pendampingan/fasilitasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian/Lembaga 
yang melahirkan regulasi/kebijakan tersebut. Pembinaan/pendampingan/fasilitasi diberikan 
terutama untuk pihak-pihak yang dinilai belum mempunyai kemampuan atas 
diimplementasikan kebijakan/regulasi tersebut.  
 
D. Manajemen dan Tata Kelola: Berkomunikasi dengan Strategi 
 Komunikasi dalam konteks kehumasan pemerintah saat ini menjadi aspek penting 
dan keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara, komunikasi 
dibutuhkan karena setiap kebijakan pemerintah akan senantiasa berkembang, mencakup 
kepentingan publik, dan mendapatkan beragam respons dari publik maupun warga negara. 
Melalui komunikasi pula, pemerintah memiliki respons agar mendapatkan dukungan publik 
melalui  partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan.  
 Di Indonesia, kebutuhan komunikasi kehumasan tidak hanya untuk menyebarluaskan 
informasi mengenai kebijakan publik, namun ada kebutuhan untuk menyerap umpan balik 
dari publik. Oleh karena itu, hal krusial yang dihadapi adalah kesenjangan antara tuntutan 
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dan harapan masyarakat yang sangat tinggi di tengah kemampuan pemerintah yang 
terbatas dalam menyediakan informasi atau mengembangkan opini publik yang berimbang. 
Sementara di sisi internal kelembagaan pemerintah terdapat beberapa proses kebijakan 
yang tidak bisa diabaikan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kelembagaan 
komunikasi publik. 
 Sekalipun publik dapat memanfaatkan media pemerintah untuk memperoleh 
informasi yang dapat memperjelas persoalan kebijakan dan mengontrol pemerintah. 
Namun kanal dan media yang dikembangkan pemerintah belum begitu efektif memainkan 
peran tersebut. Tentu hal itu merupakan peluang agar pengelolaan media pemerintah dapat 
berkembang dengan lebih baik. 
 Melalui interaktivitas media yang dikelola melalui jaringan internet sejatinya dapat 
dikembangkan sebagai kanalisasi dialog antara pemerintah dengan rakyat. Namun 
demikian, variasi penggunaan internet sangat besar di Indonesia karena hambatan geografis 
dan infrastruktur membutuhkan penyikapan yang berbeda. 
 Apalagi tantangan perkembangan media baru (new media) seolah menjadi pisau 
bermata dua. Di satu sisi mampu mendukung diseminasi informasi. Sementara di sisi lain, 
dengan makin banyaknya pertukaran konten melalui media sosial, membuat sumber utama 
informasi cenderung miskin pengakses. 
 Kondisi itu sangat relevan jika dihadapkan pada realitas bahwa masyarakat bangsa 
yang majemuk terajut menjadi satu melalui berbagai pertumbuhan alami dan dikelola 
dengan pelbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sehingga dalam 
aspek komunikasi dan informasi masih ada perbedaan dalam hal akses sehingga muncul 
dikotomi antara elit informasi yang memiliki akses ke media massa dan masyarakat 
pinggiran yang tidak banyak paham terhadap debat dan kurang mendapatkan akses atas 
informasi.  
 Jika model public relations yang digunakan pemerintah mengadopsi model informasi 
publik atau public information yang disampaikan Grunig dan Hunt, selayaknya karakteristik 
yang menonjol posisi public relations sebagai journalist in residence, artinya kebijakan public 
relations diarahkan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik dan mengendalikan 
berita atau informasi yang disampaikan kepada media massa atau khalayak. Bentuk itu 
biasanya mengakomodasi penggunaan media yang dikelola sendiri (owned media) seperti 
newsletter, brosur dan surat langsung (direct mail) yang memungkinkan kendali penuh 
lembaga atas informasi yang akan disebarkan. 
 
E. Manajemen Konten: Keniscayaan Sinergitas Antarpihak 
 Pada dasarnya penyelenggaraan komunikasi oleh pemerintah untuk merebut opini 
publik yang positif terhadap kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Sehingga saat 
pemerintah merealisasikan kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat, 
masyarakat merasa puas atas output kerja pemerintah, dan akhirnya terbentuk citra 
pemerintah yang berkomitmen mengelola pembangunan untuk kemakmuran masyarakat 
sebesar-besarnya.        
 Publikasi produk hukum (pengundangan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara) 
yang berisi penetapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada umumnya untuk 
menciptakan sinergitas antarpenyelenggara di pemerintahan yang terkait dengan kebijakan 
tersebut. Bahasa yang digunakan dalam produk hukum dan dokumen perencanaan 
kebijakan bukanlah bahasa yang ditujukan kepada masyarakat awam. Hal ini berarti, 
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masyarakat sulit menemukan nilai manfaat dari kebijakan tersebut terhadap strata 
lingkungan masyarakatnya (proximity).   
 Setiap opsi kebijakan yang akan dipilih oleh pemerintah memiliki dampak positif dan 
negatif kepada kelompok masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Pelaku 
komunikasi di pemerintahan harus menyusun agenda setting agar masyarakat memiliki 
opini yang positif untuk opsi kebijakan yang terpilih. 
 Setiap warga negara akan menilai cara pemerintah menentukan prioritas berdasarkan 
fakta-fakta pendukung yang mengarahkan pada kebijakan pemerintah yang terpilih. Pada 
umumnya, opini masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah berdasarkan 
seberapa besar dampak positif dan negatifnya terhadap kelompok sosialnya (proximity). 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 
A. Simpulan 

Permasalahan mendasar penyelenggaraan fungsi kehumasan pemerintah adalah 
belum optimalnya pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan 
bagi warga negara dalam ruang publik.  Meskipun telah ada kelembagaan yang menangani 
urusan kehumasan, namun belum ada sistem kebijakan, mekanisme layanan, optimalisasi 
pemanfaatan prasarana, sarana dan sumber daya kehumasan yang komprehensif dan 
operasional.   

Salah satu dampak lanjutan dari ketiadaan kebijakan yang pada akhirnya 
mempengaruhi terhadap kecepatan komunikasi kepada publik. Tak hanya itu, saat ini 
banyak ditemukenali adanya berbagai hambatan berkaitan dengan sinergitas dan kolaborasi 
pelibatan stakeholders serta warga negara dalam kegiatan pembangunan dan tentu saja 
diawali dengan aktivitas kehumasan. 

Salah satu implikasinya adalah pemberitaan terhadap kebijakan pemerintah, 
selayaknya dalam ruang publik yang berkualitas, semakin berkurang. Ketika kualitas 
informasi dan wacana terhadap kebijakan pemerintahan berkurang, akses informasi untuk 
masyarakat juga seringkali terhambat dan berdampak terhadap kecepatan dan kualitas 
informasi. Kondisi itu akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
negara, sebagai salah satu syarat demokratisasi. Di sisi pemerintah, persoalan informasi juga 
akan menyebabkan kurangnya sinergitas layanan informasi publik dan pada gilirannya 
mempengaruhi reputasi pemerintah. 

Berdasarkan observasi lapangan di level pemerintah pusat dan daerah serta 
pertemuan bersama stakeholders didapatkan beberapa temuan yang menarik: 
1. Dari aspek kebijakan, ternyata GPR hanya masih operasional di tingkatan pemerintah 

pusat, sementara di provinsi, kabupaten dan kota belum terjangkau, hanya dalam 
sejumlah aspek saja sebagian pemerintah kabupaten dan kota yang tampak dalam 
Narasi Tunggal melalui website di GPR Widget.  

2. Belum dirumuskannya sasaran GPR secara tepat dan terukur. Kedua sasaran yang telah 
dirumuskan oleh Ditjen IKP yaitu, (1) Masyarakat mengetahui informasi mengenai 
Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah secara tepat, cepat, objektif, dan 
berkualitas baik; dan (2) Publik/khalayak memahami informasi kebijakan dan program 
prioritas pemerintah, tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya, hal ini berdampak 
pada kurang jelasnya arah kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh K/L/D. 

3. Di tingkat pusat, konstruksi GPR sebagai kebijakan dan program di Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dinilai belum tampak solid. Hal yang lebih mengemuka 
adalah adanya kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan kebijakan GPR berupa 
penyusunan dan penyebarluasan Narasi Tunggal, penempatan Tenaga Humas 
Pemerintah (THP), pengumpulan data dan informasi serta kampanye melalui media 
sosial dan media massa dengan melibatkan jaringan Bakohumas dan Diskominfo dan 
Humas serta pejabat fungsional pranata humas yang ada di kementerian dan lembaga. 
Meskipun demikian, belum ada hasil evaluasi yang konkret mengenai capaian setiap 
kegiatan tersebut dalam mendukung kebijakan GPR. Hal itu berimplikasi pula pada 
kondisi bahwa efektivitas diseminasi informasi yang telah dilakukan oleh GPR belum 
dapat dipotret dengan komprehensif. 
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4. Koordinasi antar lembaga dominan berlangsung di tingkat kementerian dan lembaga di 
pusat. Salah satunya dimotori dengan adanya Tenaga Humas Pemerintah. Meskipun 
demikian sudah ada upaya melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam 
bentuk integrasi kanal media sosial.  

5. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik di daerah sangat bergantung dari 
komitmen kepala daerahnya. Banyak daerah yang menjadikan bidang komunikasi 
sebagai prioritas kedua, sehingga dukungan secara administrasi dan anggaran sangat 
minim. Namun, beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro menjadikan 
keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam proses pembangunan. Pengelolaan 
komunikasi yang tepat terbukti mampu meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan 
publik di Bojonegoro, karena perencanaan pembangunan didasarkan kebutuhan 
masyarakat.   

6. Di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pola GPR yang dikembangkan masih 
dominan dalam bentuk media relations, layanan informasi dan pelibatan komunitas 
dalam penyebaran informasi. Hal yang menarik pola diseminasi masih cenderung 
menggunakan perantara agen atau pendamping desa (face to face), sementara akses 
website belum digunakan dengan maksimal. Program GPR dari pemerintah pusat belum 
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena persoalan struktur baru dan alokasi pendanaan.  

7. Hal yang menarik, di beberapa lokasi sudah cukup banyak pengguna website dan media 
sosial, namun demikian akses itu belum dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sementara ada hal yang menarik di 
Kementerian Keuangan, telah dikembangkan kegiatan layanan informasi dan 
kehumasan yang mengacu pada kebijakan GPR dalam Inpres No. 9/2015. Mereka 
memanfaatkan semua kanal untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan publik serta 
menyebarluaskan narasi tunggal yang dibangun oleh Kementerian Kominfo. Evaluasi 
pun dilakukan secara berkala. 

 
B. Saran 
 Kebutuhan sinergisitas layanan informasi dan komunikasi publik perlu dilakukan 
dalam bentuk pelayanan informasi publik dengan mengembangkan jejaring kerjasama 
penyebarluasan informasi publik bersama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan kelembagaan komunitas dan sosial serta media massa.  
 Dalam kerangka kelembagaan, model reposisi kelembagaan humas pemerintah 
untuk menjalankan peran komunikasi strategis baik dalam relasi antarlembaga pemerintah 
maupun antara pemerintah dengan masyarakat paling tidak mensyaratkan adanya 
terobosan dalam pendekatan dan kegiatan yang berpihak kepada publik bukan sekadar 
kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan kelembagaan semata. Hal itu dapat 
diterjemahkan sesuai konteks situasi dimana lembaga pemerintah, konsep dasar layanan 
dan teknis-operasional layanan komunikasi publik. 
 
 Adapun rekomendasi yang dapat diusulkan dan dirancang sebagai berikut: 

a. Rekomendasi Strategis 
1. Penyusunan Payung Hukum sebagai landasan tata kelola kebijakan GPR pada 

setiap level pemerintahan. Penyusunan payung hukum harus menekankan aspek 
komitmen Badan Publik serta daerah dalam melaksanakan kebijakan GPR. 
Harapannya, payung hukum tersebut dapat menjamin bahwa setiap Badan 
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Publik dan Pemerintah daerah menjadikan pengelolaan komunikasi publik 
menjadi salah satu bentuk pelayanan publik utama.  

2. Kerangka Kebijakan Government PR yang dapat diimplementasikan dalam level 
nasional, serta sinkron dengan level provinsi dan kabupaten serta kota. 
Kerangka kebijakan yang disusun harus memuat, antara lain: 

a. NSPK Pengelolaan Komunikasi Publik, baik di Lembaga Publik, maupun di 
Daerah. NSPK tersebut terdiri dari aspek perencanaan, pengolahan data 
dan informasi, penyusunan konten informasi, diseminasi, sampai ke 
evaluasi. 

b. Hubungan koordinasi antara pusat dan daerah dalam upaya memperkuat 
pelaksanaan GPR. Upaya ini ditujukan agar daerah dapat berperan lebih 
aktif dalam menyebarkan informasi dari pusat dalam rangka 
menyukseskan pembangunan nasional.  

c. Pembinaan dari Kemkominfo dalam rangka pelaksanaan GPR di Badan 
Publik dan Daerah. Pembinaan tersebut penting mengingat belum 
meratanya kemampuan SDM yang handal dalam pengelolaan komunikasi 
publik.  

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui: 
a. Penguatan co-creation antara pemerintah dengan stakeholder terkait. 

GPR sebagai sebuah bentuk pelayanan publik harus dapat 
menggambarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang utama. 

b. Menyusun media yang komprehensif untuk menjamin partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan. Media tersebut harus disesuaikan 
dengan kondisi daerah masing-masing. Pemanfaatan media konvensional 
(tatap muka) sampai kepada teknologi informasi dengan satu tujuan agar 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan  

4. Mendorong inovasi dari Badan Publik dan Pemerintah Daerah guna 
mengoptimalkan pelaksanaan GPR. Perlunya memberikan pemahaman dan 
kesadaran kepada Badan Publik dan Daerah atas manfaat positif dari pengelolaan 
GPR terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.  

 
b. Rekomendasi Operasional  

1. Menyusun sasaran utama pelaksanaan strategi GPR yang terukur untuk tingkat 
nasional. Sasaran tersebut harus mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, 
kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Diperlukan riset yang komprehensif, 
yang dapat mengukur tingkat keberhasilan sasaran tersebut. Pada tingkat teknis, 
pengukuran bisa dilakukan melalui media dan kanal informasi yang menjadi alat 
diseminasi, seperti media sosial, TV, koran, dan radio. Untuk tahap lanjut, 
pengukuran yang lebih mendalam bisa dilakukan melalui survei dan wawancara 
mendalam. 

2. Melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap semua regulasi atau rancangan 
regulasi yang berkaitan dengan kebijakan GPR. Analisis biaya diperlukan sebagai 
acuan kebutuhan materi dan administrasi dalam pelaksanaan GPR baik di pusat 
dan daerah. Ini ditujukan agar terdapat keseragaman dukungan administrasi 
yang dapat dijadikan patokan bagi badan publik dan daerah.  

3. Mengembangkan petunjuk pelaksanan kebijakan GPR sebagai acuan aktivitas 
komunikasi bagi pemerintahan pusat dan daerah. Ditjen IKP yang diamanatkan 
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sebagai koordinator pengelola komunikasi publik nasional harus menyusun NSPK 
bagi Badan Publik dan Daerah sebagai acuan strategi pengelolaan GPR yang 
tepat. Selain itu Kemkominfo perlu mendefinisikan output, desain program, 
nomenkaltur dan output dari kebijakan GPR agar mudah diukur hasil dan 
dampak komunikasinya.  

4. Pengembangan SDM untuk pranata humas dan aparatur pelaksana bidang 
komunikasi. SDM menjadi salah satu aspek terlemah yang menjadikan 
pelaksanaan GPR di daerah menjadi kurang optimal. Perlunya dilakukan 
pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sebagai upaya untuk 
menyeragamkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan karena 
dalam prakteknya GPR menuntut kapasitas SDM yang mumpuni, yang mampu 
melakukan riset, menyusun konten informasi, media relation, sampai ke 
komunikasi interpersonal.   
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Lampiran 1. FDG dan In-depth Interview di Pusat 

 
1.1. FGD Bersama K/L 

Pengantar 
Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia dirancang untuk memahami 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas yaitu 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, perwakilan 
LSM/tokoh/masyakat, akademisi, swasta, serta Bakohumas dan stakeholders penyelenggara lainnya. 

Secara umum dalam pengamatan awal, kebijakan Government Public Relations memiliki beragam konsep 
dan format pendekatan, meski dalam kegiatan komunikasi cenderung sama memanfaatkan earned-media 
(publisitas) atau paid-media (publikasi berbayar).  

Diskusi terarah ditujukan untuk, (1) mengetahui capaian pelaksanaan GPR di tingkat pusat dan daerah, (2) 
memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan GPR di pusat dan daerah, 
dan (3) memetakan dampak kebijakan GPR terhadap masyarakat. 
 
A. Perkenalan 

Acara perkenalan dibuka oleh fasilitator dengan memberikan sedikit mengenai nama dan latar belakang 
masing-masing  peserta diskusi dan gambaran tentang proses diskusi yang berlangsung dalam satu sesi atau 
sesuai kebutuhan.  
 
B. Pokok-pokok Pikiran 

1. Sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, 
Kementerian Komunikasi dan Infomatika menjadi koordinator dan pelaksana kebijakan GPR untuk 
penyampaian informasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. 

2. Salah satu peran penting dalam GPR adalah penyusunan narasi tunggal sebagai materi diseminasi 
program prioritas pemerintah. Kemudian juga koordinasi pengumpulan data, penyusunan materi, dan 
pelaksanaan diseminasi ke semua kanal media pemerintah.  

3. Dalam pengelolaan GPR, beberapa kementerian dan lembaga dibantu dengan kehadiran Tenaga Humas 
Pemerintah yang direkrut oleh Kementerian Kominfo. Tujuannya untuk membantu optimasi GPR di 
K/L bersangkutan.  

 
C. Pokok Pertanyaan 

1. Pertanyaan Umum 

 Apa saja pemahaman pelaksana komunikasi publik (K/L/D) mengenai Government Public Relations 
(GPR)?  

 Bagaimana Government Public Relations (GPR) dilaksanakan? Apakah Layanan Informasi (UU KIP) 
bagian dari GPR? 

 Apa hal-hal yang dikoordinasikan oleh Kominfo ke K/L lain dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan 

 Apa sajakah kendala, pendukung, dan tantangan pelaksanaan Government Public Relations (GPR)?  
2. Pertanyaan Khusus  

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 

1. Seperti apakah konsep Government Public Relations yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo?  Apakah ada panduan atau 
pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo untuk 
pelaksanaan GPR? 

2. Apa sajakah dasar hukum yang digunakan?  Adakah ditunjuk secara 
spesifik unit kerja yang melaksanakan? 

3. Apakah ada tujuan khusus kegiatan? Apa sasarannya? Apakah ada 
kegiatan utama/prioritas? Apa capaian penting?  

4. Dari semua narasi tunggal yang telah dikeluarkan, apa alasan memilih 
itu? Bagaimana disampaikan kepada masyarakat? Apa sasaran 
penyebaran narasi tunggal? Seperti apa keterlibatan K/L/D dalam 
penyusunan dan penyebarluasan narasi tunggal?  

5. Tentang tenaga humas pemerintah (THP), apa saja tujuan 
keberadaannya? Mengapa harus rekrutmen, bukankah ada pranata 
humas sebagai pejabat fungsional? Bagaimana evaluasi pelaksanaan 
THP selama hampir dua tahun ini? 

6. Adakah kegiatan lain yang berkaitan dengan GPR? Bagaimana 
pencapaian dan dampaknya? 

7. Pelayanan informasi dalam konteks UU KIP apakah merupakan 
bentuk implementasi GPR? Mengapa bukan/termasuk dalam 
implementasi GPR? Seperti apa capaiannya?  
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Kementerian/Lembaga (K/L) 1. Apakah konsep GPR yang lembaga anda pahami? Kebijakan yang 
dihasilkan? Seperti apa bentuk implementasinya? Kegiatan apa saja 
yang dilakukan? Apakah layanan informasi PPID masuk dalam GPR? 
Mengapa? 

2. Apakah langkah implementasi didukung dengan panduan atau 
pedoman teknis? Dalam bentuk apa? Siapa yang membuat? 
Sasarannya apa? Apakah ditetapkan target spesifik lembaga dalam 
pelaksanaan GPR?  

3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan kegiatan? Apakah dilakukan 
sendiri atau melibatkan pihak ketiga? Jika ada pihak ketiga seperti 
apa keterlibatannya? 

4. Apakah sudah menyiapkan alat ukur terhadap dampak kebijakan? 
(alat ukur apa yang digunakan) 

5. Apakah tak-tik yang digunakan untuk melaksanakan GPR? Langkah-
langkah apa yang diambil atau digunakan? Bagaimana capaiannya? 

6. Bagaimana kontribusi lembaga anda kepada Kementerian Kominfo? 
Apakah ada evaluasi? Baik di internal lembaga atau dengan 
Kementerian Kominfo? 

7. Apakah menyiapkan langkah antisipatif tindakan bila ada kendala 
pelaksanaan kebijakan?  

Pelaksana Pengolah Informasi 
Publik 

1. Apa sajakah lingkup tugas dan wewenang Pengolah Informasi Publik 
(THP/Sekda/PPID/Diskominfo)? Apakah ada panduan kerja atau 
pelaksanan tugas?  

2. Apakah ada acuan atau panduan dari Kementerian Kominfo? Apakah 
panduan itu selaras dengan lingkup kerja ada di K/L penempatan?  

3. Bagaimana jika ada yang tidak sesuai, apakah anda menggunakan 
panduan dari Kominfo ataukah dari K/L penempatan? 

4. Seperti apa respons K/L penempatan terhadap pengolah informasi 
publik? Seperti apa sajakah dukungannya?  

5. Apakah yang anda lakukan untuk mendukung kerja di K/L 
penempatan?  

6. Jika ada kendala, apa saja kendala itu dan bagaimana anda 
mengatasi kendala yang berlangsung? 

7. Selama anda menjadi (THP/Sekda/PPID/Diskominfo), bagaimana 
anda memahamai GPR? Apa konsepnya, bagaimana 
implementasinya dan apa hal-hal yang memerlukan peningkatan? 

8. Apakah keberadaan (THP/Sekda/PPID/Diskominfo) memiliki 
kontribusi langsung terhadap implementasi GPR? Pada bagian 
manakah? 

9. Sejauh ini anda menilai kontribusi (THP/Sekda/PPID/Diskominfo) 
terhadap pelaksanaan GPR dan PR di kementerian dan lembaga 
seperti apa? Bisa dideskripsikan, mungkin dengan contoh? 

Unsur Dinas 1. Apakah sajakah kontribusi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan 
kebijakan GPR? Apakah ada acuan dan pedoman yang diterbitkan 
pemerintah pusat? 

2. Apakah ada pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan berkaitan 
dengan GPR? Bagaimana pandangan anda terhadap bimtek, apakah 
membantu pemerintah daerah? 

3. Dari beberapa bentuk kegiatan GPR pertama widget GPR di website, 
sinergi media sosial, narasi tunggal; program manakah yang sudah 
bisa dilaksanakan di pemerintah daerah? Seperti apa hasil-hasil 
kegiatan itu?  

4. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
selain kegiatan itu? Baik yang berkolaborasi dengan kementerian, 
lembaga atau yang lainnya? 

5. Adakah kegiatan inisiatif khusus yang dilakukan pemerintah daerah 
berkaitan dengan GPR? Apakah ada alokasi dana khusus? 

6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan GPR? Mengapa hal itu 
menjadi hambatan? Adakah usulan untuk mengatasi hambatan itu? 

7. Apa harapan anda terhadap kebijakan GPR oleh pemerintah pusat 
atau Kementerian Kominfo? 

Unsur Akademisi 1. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap komunikasi yang dilakukan 
oleh pemerintah? Apakah informasi telah disampaikan dengan cepat, 
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tepat, dan berkualitas baik?  
2. Apakah selama ini komunikasi (GPR) yang dilakukan pemerintah 

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 
3. Apakah anda melihat bahwa pelayanan informasi dan komunikasi 

publik (UU KIP) merupakan bagian dari kebijakan GPR? 
4. Dalam pandangan anda, apakah sesungguhnya kebutuhan dan peran 

GPR bagi pemerintah? Seperti apakah pendekatan yang harusnya 
diambil pemerintah? 

5. Seperti apakah sesungguhnya dalam bentuk ideal, GPR itu 
dilaksanakan oleh pemerintah? Instansi mana yang lebih tepat 
melaksanakan? Apakah ada perbedaan ketika dilakukan terpusat 
atau terdistribusi di setiap kementerian dan lembaga 

6. Apakah yang kebijakan GPR memiliki dampak kepada masyarakat? 
Bagaimana anda melihat dampaknya? 

7. Apa harapan anda terhadap kebijakan GPR oleh pemerintah pusat 
atau Kementerian Kominfo? 

Unsur LSM/CSO/ Masyarakat 1. Kebijakan GPR salah satunya ditujukan untuk menyampaikan 
informasi kebijakan dan program pemerintah. Bagaimana anda 
melihat upaya menyampaikan informasi itu? Apakah sudah cepat, 
tepat, dan berkualitas baik? 

2. Apakah selama ini informasi kebijakan dan program pemerintah telah 
berlangsung dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik? 

3. Bagaimana seharusnya pendekatan yang dilakukan pemerintah 
dalam menyampaikan informasi kebijakan?  

4. Apakah anda melihat bahwa pelayanan informasi dan komunikasi 
publik merupakan bagian dari kebijakan GPR? 

5. Bagaimanakah tanggapan anda terhadap komunikasi yang dilakukan 
oleh pemerintah? Apakah informasi telah disampaikan dengan cepat, 
tepat, dan berkualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat? 

6. Apa harapan anda terhadap kebijakan GPR oleh pemerintah pusat 
atau Kementerian Kominfo? 

 
D. Catatan Akhir 

Seluruh pendapat tentang reviu Pelaksanaan Kebijakan GPR ini mendapatkan data terkait nilai peran, 
keterlibatan, capaian hasil, dan dampak pelaksanaannya.  
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 Relations (GPR) 
Notulensi FGD 

1.1.1. Panduan Pertanyaan Interview dan FGD 
 
Notulensi Focus Group Discussion (FGD)  
“Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di Indonesia” 
 

1. Focus Group Discussion (FGD) “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, pukul 13.00 – 16.00 WIB, 
bertempat di Ruang Rapat Rasuna 1, Gedung Wisma Bakrie 2, Jakarta Pusat. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan 
dihadiri oleh para narasumber dan peserta aktif dari Kementerian/Lembaga, antara lain: 

a. Sdri. Leni Sulistiani, perwakilan Komisi Informasi Pusat, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

b. Ibu St. Hasmawati, perwakilan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 

c. Bpk. Frans. H. Sembiring, perwakilan Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 

d. Ibu Nurhasanah, perwakilan Bina Pembangunan Daerah, Kementerian dalam Negeri 

e. Ibu Nita Sosiowati, perwakilan Bina Pembangunan Daerah, Kementerian dalam Negeri 

f. Bpk. Selametta Sembiring, Direktur Pengolahan dan Penyediaan informasi, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 

g. Sdri. Sheila, Perwakilan Biro Pengolahan dan peneyediaan Informasi, Kementerian Komunikasi dn 
Informatika. 

h. Bpk. Fery, perwakilan Kementerian Keuangan 

i. Sdri. Fatihul Fahmi (Myra), perwakilan Ditjen. Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 

j. Sdri. Lida Noor M, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik 

k. Bpk. Hariadi Agung, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Serta didukung oleh penyelenggara dan pengarah jalannya diskusi dari Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN/Bappenas dan Tenaga Ahli, yakni: 

a. Ibu Yunes, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
b. Ibu Dewi Sad., Tenaga Ahli dan Moderator FGD 

 
2. FGD dibuka dengan pengantar dan pemicu yang disampaikan oleh Ibu Yunes sebagai pihak 

penyelenggara dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas  
Adapun poin-poin yang disampaikan ialah sebagai berikut: 
a. Pemaparan singkat mengenai tugas dan fungsi Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian 

PPN/Bappenas, terkait reviu pelaksanaan kebijakan Government Public relations (GPR) di Indonesia. 
b. Pemaparan singkat mengenai tujuan dan latar belakang diadakannya Reviu pelaksanaan kebijakan 

Government Public relations (GPR) di Indonesia oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian 
PPN/Bappenas. 

c. Penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan digali dalam FGD, serta memaparkan hal-hal penting 
yang harus diperhatikan dalam FGD. 

 
3. Setelah sesi pembukaan dan pemicu dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, sesi selanjutnya 

adalah proses diskusi yang dipimpin oleh Moderator FGD, Ibu Dewi Sad. 
Berikut adalah gambaran besar jalannya diskusi, dengan pertanyaan yang diajukan oleh moderator, 
dan tanggapan yang diberikan oleh peserta/narasumber 
a. Pertanyaan 1 

Peran dan tugas Kementerian/Lembaga terkait keterbukaan informasi publik serta konsep GPR 
1) Bp. Frans, Informasi dan Komunikasi Publik; Tata Kelola Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 
- Menjelaskan bahwa GPR harus dilihat dari program, sasaran, dan siapa yang 

mengerjakannya, namun dilihat dari peraturannya GPR sebenarnya belum ada, hanya 
sebuah project. Orang lebih menggunakan Inpres No. 9 tahun 2015 sebagai kekhususan 
untuk melaksanakannya.  

- Menambahkan bahwa, dalam segi pelayanan publik, jejaknya dapat dilihat dari perpres 54 
tahun 2015, tentang pembentukan Kemkominfo, pada Ditjen Informasi dan Komunikasi 
Publik yang memiliki fungsi tentang kehumasan. 

2) Bp. Sembiring, Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 
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- Menjelaskan bahwa keterbukaan informasi itu sangat luas, karena bagian pengelola dan 
penyediaan informasi pun telah memberikan informasi melalui web terkait layanan publik. 
Layanan publik dibagi menjadi tiga kategori seperti informasi kejadian serta merta, 
informasi yang diminta, dan informasi yang masih belum dapat diinformasikan. 

- Menjelaskan bahwa GPR itu adalah Humas walaupun ada sedikit perbedaan arti dari 
berbagai ahli dan berfungsi menyampaikan informasi-informasi badan publik yang ingin 
diketahui masyarakat sehingga informasi tersebut jelas menurut masyarakat. 

- Menjelaskan GPR itu bukan merupakan humas-humas layaknya humas badan publik atau 
di lembaga-lembaga lainnya. 

3) Sdri. Leni, Komisi Informasi Pusat 
- Menjelaskan bahwa justru Komisi Informasi Pusat bertugas mengawasi jalannya 

keterbukaan informasi untuk K/L dan badan Publik lainnya agar mereka dapat memberikan 
informasi yang layak diterima oleh masyarakat sekaligus memberikan rating atau 
pemeringkatan kepada K/L atau lembaga dan badan publik lainnya. Keterbukaan informasi 
yang diberikan oleh K/L atau badan publiknya akan terlihat aktif atau tidaknya dari 
pemeringkatan yang kami berikan berdasarkan nilai dan ketentuan informasi yang 
disampaikan atau diberikan. 
 

4) Sdri. Fatihul Rahmi (Myra), Direktorat Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 
- Menjelaskan bahwa untuk tugasnya mengenai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 

yaitu sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPID, harus berjalan 
dengan baik agar informasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan pedoman PPID 
menurut inpres No. 10. Dengan tujuan untuk meningkatkan PPID baik yang ada di 
Kementerian maupun lembaga. Serta penyusunan modul monev PPID. 
 

5) Sdri.  Lida Noor M, Subyek Penilain Profesi, Kominfo. 
- Menjelaskan tugasnya adalah melakukan pembinaan profesi, pranata humas, dan tugas-

tugas atau pekerjaan yang dilakukan Tenaga Humas Pemerintah (THP) itu seyogyanya 
adalah pekerjaan pranata humas. Mereka sudah melakukan perbaikan-perbaikan terkait 
pranata humas, kebijakan2 pranata humas, contohnya personel yang lulusan SMA 
disekolahkan ke S1 agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Penambahan layanan 
informasi dan kehumasan merupakan tugas baru yang diberikan tahun ini. 

- Menjelaskan tentang kendala-kendala mengenai penilaian personelnya, beberapa 
kendalanya adalah bagian fee atau tunjangan yang diberikan terlalu kecil bila dibandingkan 
dengan tenaga humas di K/L lainnya sehingga dalam pekerjaannya kurang semangat yang 
padahal secara pekerjaan hampir sama dengan humas-humas lainnya. 

6) Bp. Feri, Kementerian Keuangan 
- Memaparkan peran Kemenkeu dalam GPR yaitu mensosialisasikan program pemerintah 

melakukan interaksi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan counter narasi dan 
national branding. 

7) Bp. Hariadi Agung, Direktorat Kemitraan Komunikasi, Kominfo  
- Menjelaskan mengenai tugasnya; mengoptimalkan dan memperkuat pengelolaan 

informasi, dalam mendukung Inpres No. 9 tahun 2015. Sehingga mengharuskan untuk 
merekrut Tenaga Humas Pemerintah (THP), kedua integrasi kanal, membentuk satgas-
satgas untuk sampai ke daerah, provinsi, dan kab/kota. 

8) Ibu Nita Sosiowati, Kemendagri 
- Menanggapi tentang GPR yaitu pembinaan ke daerah berpedoman pada undang-undang 

No. 23 tahun 2014, sudah ada pembagiannya tiap daerah tersebut terbagi pengelolaannya 
dari provinsi hingga kab/kota. Dilengkapi dengan pelayanan Kominfo sendiri, yaitu 
pelayanan informasi publik pemerintah provinsi dan penyediaan informasi publik 
pemerintah provinsi. 

- Menjelaskan bahwa untuk sekretariat daerah, kehumasan sudah masuk kedalam kominfo 
jadi menyeleraskan humas yang ada didaerah dengan Kominfo. 

 
b. Pertanyaan 2 

Pelaksanaan GPR 
 
1) Bp. Frans, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

- Menerangkan bahwa kalau dilihat dari Pepres No.54 tahun 2015 tentang pembentukan 
Kominfo mengenai kehumasan, sudah jelas kami sudah melaksanakan sejauh pemberian 
informasi dan layanan publik kepada masyarakat 
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- Menerangkan bahwa di setiap K/L ada yang namanya Aparat Inspektorat (Apit) 
departemen khusus, pelayanan komunikasi publik yang bertugas terkait keterbukaan 
informasi atau GPR. 
 

2) Bp. Sembiring, Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 
- Menjelaskan bahwa semua kegiatan mengelola informasi publik dengan segala 

aktivitasnya adalah GPR. 
- Menjelaskan bahwa alur dari humas tersebut itu sudah diatur, dimulai dari data dan 

informasi yang didapat, lalu dibuat agenda setting-nya, dan lalu isu-isu tersebut mana 
yang akan disampaikan maka dibuatlah konten disampaikan menjadi sebuah informasi 
publik yang dapat diakses oleh masyrakat. 

- Menjelaskan bahwa di-GPR yang ada itu sebenarnya ada di Ditjen IKP, yaitu mereka telah 
melaksanakan Forum Merdeka Barat 9, melaksanakan konferensi pers setiap seminggu 
sekali dan beberapa kementerian yang hadir disana. Dimana apabila ada berita yang tidak 
jelas atau hoax di masyarakat, maka harus dibenarkan melalui program GPR ini. Karena 
dapat menjatuhkan pemerintah apabila berita tersebut tersebar. 

3) Sdri. Leni, Komisi Informasi Pusat 
- Menjelaskan tentang menyelesaikan sengketa informasi, sebagai pengawal UU Komisi 

Informasi Pusat (KIP), keterbukaan informasi, membuat regulasi terkait penyelesaian 
sengketa informasi, dan memberikan laporan kepada Presiden terkait implementasi UU 
KIP. 

- Menjelaskah bahwa monev diadakan dari UU KIP sendiri dan sudah terlaksana dari tahun 
2009, melakukan pemeringkatan setahun sekali dari hanya kementerian saja dan 
berkembang sampai ke parpol bahkan sampai universitas. Penilaiannya dibuat 
berdasarkan kategori-kategori informasi yang mereka berikan, seperti informasi berkala, 
informasi serta merta, dan jumlah pelayanan informasi serta dukungan pers yang sesuai 
dengan perki. Hasil monev tersebut pun di-publish dalam web Komisi Informasi Pusat. 

- Menuturkan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak tentang laporan keuangan 
awalnya, namun sekarang lebih berkembang tentang Hak Guna bangunan (HGB), dan 
pengadaan barang dan jasa di Kementerian tertentu yang artinya lebih bervariatif. 

4) Sdri. Lida Noor M, Subyek Penilain Profesi, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
- Menjelaskan terkait pelaksanaan GPR mereka telah melakukan pengelolaan informasi 

dengan mengevaluasi isi-isi dari media sosial. dalam hal ini terdapat perbedaan antara KI 
dan PPID walaupun sedikit, yaitu kalau komisi informasi bertugas untuk mengukur 
kepatutan UU KIP sedangkan monev PPID, untuk mengukur kinerja PPID, baik dari tugas 
dan pelayanan dari keterbukaan informasi itu sendiri. 

5) Sdri Fatihul Rahmi (Myra), Direktorat Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 
- Menjelaskan bahwa direktorat telah melaksanakan tugasnya yaitu salah satunya yaitu 

memonitoring kinerja PPID dan berupaya agar setiap daerah atau provinsi sudah harus 
membentuk PPID, serta mengevaluasi kinerja dari PPID, melakukan desimenasi program 
pemerintah melalui dialog nasional di radio nasional; RRI. 

6) Bp. Hariadi Agung, Direktorat Kemitraan Informasi, Kominfo  
- Menjelaskan beberapa tugas terkait pekerjaannya yang sudah dilaksanakan yaitu 

pembentukan integrasi kanal Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Kalimantan sedang 
dalam proses pembentukan, agar informasi itu sampai di masyarakat yang paling bawah.  

- Pelaksana Informasi Publik (PIP) bekerjasama dengan Kementerian agama, sebagai 
penyuluh-penyuluh di daerah, dan sudah merekrut PIP sebanyak 150 tenaga untuk di 
khususkan di daerah-daerah perbatasan, yang tidak terjangkau komunikasi seperti internet 
dengan metode tatap muka. Aktivitasnya, memberikan informasi-informasi kepada 
masyarakat dari pusat seperti program-program pemerintah pusat (integrasi kanal). 

7) Bp. Feri, Kementerian Keuangan 
- Menjelaskan bahwa sebagai tugas GPR sudah memberikan informasi berupa narasi tunggal 

yang dibutuhkan oleh kelembagaan atau badan publik butuhkan terkait informasi yang 
dibutuhkan publik dibantu kominfo. Telah melaksanakan tugas memviralkan KKP di media 
Kemenkeu sesuai dengan alur yang disampaikan oleh Bapak Sembiring namun tidak 
sampai ke monev karena dari segi pribadi kemungkinan di bidang lain dalam kemenkeu 
sudah melaksanakannya. 

- Selain itu juga menjelaskan tentang pembuatan laporan tahunan yang telah dilaksanakan 
mengenai kehumasan selama lima periode sampai tahun 2016. Hal tersebut ada dibagian 
manajemen publikasi yang bertugas yang menjalankan monev, dan biro komunikasi dan 
layanan publikasi.  
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- Serta menjelaskan mengenai evaluasi yang telah dilakukan yaitu diskusi dengan biro-biro 
yang ada di Kemenkeu dan dipimpin oleh mentri langsung. Apabila dalam pelaksanannya 
masih kurang dari capaiannya maka akan terlihat secara langsung dan langsung dievaluasi. 
 

c. Pertanyaan 3 
Capaian dari Pelaksanaan GPR 
 
1) Bp. Frans, Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

- Menerangkan tentang tugas penyelenggaran komunikasi publik mengenai keterbukaan 
informasi yang telah dilaksanakannya, yaitu mengenai informasi pembangunan dan 
informasi laporan keuangan.  

2) Bp. Sembiring, Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi (PPI) 
- Menjelaskan bahwa tidak ada capaian secara khusus, namun secara umum telah 

melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat, yang terbaru membuat kanal 
indosiabaik.co.id, dan itu termasuk GPR. Artinya kami telah berhasil telah melakukan 
capaian GPR 

- Menerangkan bahwa, mereka telah melaksanakan berbagai kegiatan PR seperti media 
terbuka yaitu membuat narasi tunggal, hari pers nasional, reformasi agrarian, karena 
merupakan bagian dari jadwal-jadwal nasional, namun yang belum ada pun dicoba untuk 
melaksakannya. 

- Sdri. Shila menambahkan terkait monev PPI, bagian mereka telah membuat dashboard 
pemerintah tujuannya untuk memantau aktivitas GPR yang ada di kominfo, ada juga 
survei-survei kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang akan dijadikan acuan 
monev.  

3) Sdri. Lida, Direktorat Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komuniksi dan Informatika 
- Menurutnya bahwa bagiannya telah melaksanakan keempat tugas yang berhubungan 

dengan keterbukaan informasi, dimulai dari menghimpun, mengelola sampai 
melaksanakan monev.  

4) Bp. Feri, Kementerian Keuangan 
- Tambahannya adalah bagian Kemenkeu memiliki hampir 64 juta follower, dan membuat 

isu di jam-jam terentu di saat jam sibuk (saran), dan GPR nya dapat di-maintaince dengan 
baik. 

- Bp. Sembiring menanggapi; semua KL saling bersinergi satu sama lainnya dengan link-link 
yang ada dan perlu pengembangan sinergi yang lebih lagi agar dapat saling bekerjasama 
terkait keterbukaan informasinya. 

5) Ibu Nurhailia, Kemendagri 
- Menjelaskan bahwa monev terkait GPR, karena ada di sekda dan mereka melakukan 

laporan-laporan yang dilakukan oleh kota/kab ataupun gubernur. Konten evaluasi yang di 
monev tersebut melihat permasalahan komunikasi yang ada di daerah tersebut. 

6) Bp. Hariadi Agung, Direktorat kemitraan Komunikasi, Kementerian Kounikasi dan Informasi 
- Menjelaskan tentang capaiannya yaitu mengirimkan laporan dilihat dari IKU yang ada dan 

dinilai 
 

4. FGD ditutup dengan kesimpulan oleh Ibu Dewi Sad, serta pemberitahuan pada seluruh peserta bahwa 
dalam menyelesaikan reviu ini, kemungkinan tim peneliti akan kembali menghubungi peserta untuk 
melakukan in-depth interview. 
 

5. Rangkaian kegiatan FGD selesai tepat pada pukul 16.00 WIB, peserta meninggalkan ruangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

1.1.2. Notulensi Focus Group Discussion K/L 
 
Notulensi Focus Group Discussion (FGD)  
Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di Indonesia” 
Tenaga Humas Pemerintah 
Ruang Rasuna Said, Wisma Bakrie  
 

1. Focus Group Discussion (FGD) “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” yang kedua dilaksananakan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2017, pukul 14.00 – 17.00 
WIB, bertempat di Wisma Bakrie 2 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan 
dihadiri oleh para narasumber dan peserta aktif dari Badan Lembaga dan Perwakilan Kelompok 
Masyarakat Desa Lhokseumawe, antara lain: 

a. Sdr. Daswandi Budi Indra, Perwakilan THP Kementerian BUMN 
b. Sdri. Putri Dianita, Perwakilan THP BKPM 
c. Sdr. Danasmoro, Perwakilan THP Kemendikbud  
d. Sdr. Angga Kusuma. H, Perwakilan THP Kemendes PDTT  
e. Sdri. Aisyah, Perwakilan THP Kemkominfo  
f. Sdri. Syarifah N.A, Perwakilan THP Bappenas  
g. Sdr. Dhitia Mulya, Perwakilan THP KKP  
h. Sdr. B. Juli, Perwakilan THP Kemensos 

 
Serta didukung oleh penyelenggara dan pengarah jalannya diskusi dari Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN/Bappenas dan Tenaga Ahli, yakni: 

a. Ibu Yunes, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
b. Sdr. Azka Nurani, Direktorat Politik dan Komuniakasi Bappenas  
c. Ibu Dewi Sad., Tenaga Ahli dan Moderator FGD Ditpolkom Bappenas 
d. Sdr. Mad Yoman, Asisten Tenaga Ahli Ditpolkom Bappenas 

2. FGD dibuka dengan pengantar dari Ibu Yunes mengenai latar belakang dilakukannya kajian GPR 
3. Setelah sesi pembukaan dan pemicu dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, sesi selanjutnya 

adalah proses diskusi yang dipimpin oleh Moderator FGD, Ibu Dewi Sad. 
 
Berikut adalah gambaran besar jalannya diskusi, dengan pertanyaan yang diajukan oleh Moderator, 
dan tanggapan yang diberikan oleh peserta/narasumber 
Berikut poin-poin pertanyan yang diajukan oleh Moderator: 
1. Bagaimana pelaksanaan GPR di berbagai kementerian 
2. Bagaimana capaian dari pelaksanaan GPR tersebut? 
3. Kontribusi dari THP terhadap tugas yang diberikan terkait pelaksanaan GPR? 
4. Bentuk-bentuk Tenaga Humas Pemerintah seperti apa dan pendekatan medianya apa? 
5. Identifikasi dan konsep Informasi publik apa saja? 
6. Pengolahan data dan informasinya serta aktivitas agenda setting-nya? 
7. Bagaimana konsep informasinya dan mendiseminasikan

1
 nya? 

8. Evaluasi apa saja yang telah dilakukan? 

Gambaran Diskusi: 

1) Sdri. Aisyah, THP Kemenkominfo 
- Menjelaskan ada lima alur ditjen informasi komunikasi publik. lima alur tersebut 

sebetulnya dijalakan oleh 5 direktorat, misalnya di 5 direktorat itu mengerjakan alur kerja 
artinya memang ada proses dan berjalan dari direktorat ke direktorat dan adanya 
kehadiran teman-teman THP ini mempercepat proses penyususnan GPR nanti dalam artian 
apabila monitoring atau penyusunan dan penyusunan segala macam itu dikerjakan di satu 
direktorat berarti kalau kehadiran teman-teman THP itu dua pekerjaan itu sudah 
dikerjakan atau terselesaikan 

- Menjelaskan bahwa sebenarnya THP sudah melakukan pekerjaanya sesuai dengan   
panduan kerja atau pelaksanaan kerja dan tugas namun ada saja hal-hal yang dianggap 
yang seharusnya bukan pekerjaan THP menjadi tugas THP. 

2) Sdr. Angga Kusuma, Perwakilan HP Kemendes PDTT 
- Menjelaskan terdapat beberapa indikator utama dalam buku panduan para THP, jumlah 

indikator tersebut adalah 19 indikator yang akan dijadikan penilaian oleh kominfo, namun 

                                                        
1
 Mendiseminasikan sama halnya dengan mendistribusikan 
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kenyataannya tetap saja pekerjaan nya ada yang di luar jalur dari indikator dan pekerjaan 
tersebut harus tetap dilakukan yang padahal tidak masuk poin itungan penilaian THP 

3) Sdr. Danasmoro, Perwakilan THP Kemendikbud 
- Menerangkan bahwa pada Kementerian Kemendikbud masih ada tumpang tindih tugas 

yang seharusnya dilakukan oleh THP namun kenyataannya dikerjakan oleh bagian humas 
dari kementerian, para THP seolah-olah hanya tenaga perbantuan untuk kementerian saja. 

- Menjelaskan walapun dianggap perbantuan, THP disini harus mengerti semua unit yang 
dikerjakan oleh Kemendikbud, sehingga THP di sini harus bisa melakukan ini dan itu pada 
kementerian tersebut, bukan lagi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi 
panduan kerja para THP. 

- Menambahkan bahwa posisi THP yang seharusnya ada pada kementerian seolah-olah 
tidak dianggap, dan pekerjaannya pun berasal dari unit mana pun yang berada dalam 
kementerian. Bahkan antara tugas utama dengan tugas yang diberikan oleh kementerian 
sangat berbeda, terkadang harus ikut rapat bersama menteri, terkadang harus melakukan 
dokumentasi, sehingga tugas utamanya terbengkalai dan menjadi penilaian yang kecil 
karena tidak mengikuti IKU tersebut.  

- Ketidakjelasan pekerjaan THP membuat mereka (THP) kebingungan dalam hal laporan, 
karena atasannya pun para THP tidak mengetahui siapa sebenarnya atasan mereka. Hal ini 
memicu kinerja para THP yang seharusnya sesuai dengan pekerjaan namun dilapangan 
atau faktanya tidak sama sekali yang padahal para THP sudah diberikan orientasi selama 
sebulan tentang pelaksanaan tugas yang akan nanti dikerjakan. 

- Menerangkan bahwa kominfo yang seharusnya melakukan review pun tidak pernah 
melakukan evaluasi yang disampaikan para THP, seharusnya dalam kurun 2 tahun para 
THP sudah dapat evaluasinya yang diberikan oleh Kominfo, sehingga pekerjaan THP bisa 
sangat jelas dimengerti oleh berbagai kementerian dan mengakui keberadaan para THP 
yang tugasnya memang sudah disesuaikan bukan tugas lainnya. 

4) Sdr. Daswandi Budi Indra, Perwakilan THP Kementerian BUMN 
- Menjelaskan kalau di Kementerian BUMN, kehumasan berada pada eselon 3, dan pada 

tingkat eselon 2 adalah setingkat Kasubag dan Kabiro, sedangkan THP pada Kementerian 
BUMN berada di eselon 3 yang seharusnya tugas Humas lebih penting karena dapat 
membangun citra pada kementerian tersebut. Di kementerian BUMN pun terdapat orang-
orang yang penuh dengan kepentingan sehingga banyak berbau politis. Antara menteri 
dengan anggotannya saja tidak tingkat kepercayaannya sangat kurang. 

- Menjelaskan di kementerian BUMN terdapat Satgas komunikasi publik yang dibuat oleh 
Menteri langsung bertugas membantu kehumasan menteri, yang padahal kehumasan d 
isana juga ada namun tidak dimanfaatkan begitupun dengan THP yang ditugaskan oleh 
Kominfo sangat tidak diberdayakan oleh kementerian ini. Sehingga THP sangat percuma 
dalam melakukan tugasnya. Namun tugas kehumasan yang dilakukan pun tidak sesuai 
dengan standar kerja mereka, banyaknya latar belakang yang bukan merupakan 
kehumasan serta ketidakmampuan untuk mendiseminasikan informasi kepada publik. 
Sehingga peran kehumasan tidak jalan dengan baik. 

- Menambahkan sebenarnya sebelumnya tugas THP di kementerian ini berjalan dengan baik 
sebelum Kabag-nya diganti, oleh Bu Winda yang kepercayaannya Bu menteri. Tugas seperti 
siaran pers mengolah media sosial serta mendiseminasikannya ke publik juga benar, 
namun sejak diganti oleh Kabag baru tugas THP pun menjadi hanya pemegang twitter saja, 
yang padahal kabag baru pun tidak mengerti akan keberadaan THP serta buka background 
dari kehumasan. 

5) Sdri. Putri Dianita, Perwakilan THP BKPM 
- Menjelaskan tentang penugasan dirinya yang kurang sesuai dengan kompetensi dan 

harapan dari seorang THP serta tidak sesuai pula dengan IKU atau aturan yang dibuat, 
walaupun di kementerian unit mana yang akan dipilihnya tergantung dari THP-nya. Karena 
THP yang seharusnya bertugas layaknya Humas tidak diberdayakan dalam kementerian 
tersebut. 

- Menjelaskan HP pada kementerian ini hanya dijadikan tukang foto saja atau tukang rilis 
video, tidak layaknya seorang tenaga Humas Pemerintah yang seharusnya di garda depan, 
atau setidaknya melakukan siaran atau konferensi Pers, melakukan kerjasama dengan 
klien akan tugasnya yang akan menjadikan komunikasi publik dengan baik. Jadi 
menurutnya program HP ini tidak efektif dijalankan oleh pemerintah.  

- Menerangkan bahwa THP sudah melakukan tugas dengan baik, seperti menganalisis isu, 
evaluasi rekomendasi, dan setiap laporannya pun selalu dibuat dan dikirim ke bagian 
kabiro-kabiro kementerian, namun ternyata dibaca pun tidak sehingga pekerjaan THP 
menjadi pekerjaan yang sia-sia saja.  
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6) Sdri. Ida, Perwakilan THP Bappenas 
- Menjelaskan fungsi THP adalah sebagai to go konsultan komunikasi dan seorang THP 

harus bisa semuanya karena membuat gerai sendiri sampai menyebarkan dan 
memonitoring adalah THP itu sendiri. 

- Menerangkan selain mengerjakan bagian dari kerjaan THP yang menjadi IKU, di 
Kementerian Bappenas juga mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan dari pekerjaan 
THP, bagian humas saja selalu memberikan pekerjaan nya kepada THP dan hal lainnya. 
Seperti contohnya harus mengerjakan video penamaan ruang gedung Bappenas dengan 
nama-nama pahlawan. Hal tersebut sebenarnya bukan bagian dari Komunikasi Publik, 
kalau tidak dikerjakan perintah dari menteri kalaupun di kerjakan akan sangat memakan 
waktu dan bukan bagian dari kerjaan THP. 

- Menjelaskan di Kementerian Bappenas hanya ada satu THP saja, sehingga semua 
pekerjaan yang berkaitan dengan humas ataupun dokumentasi menjadi pekerjan THP, 
bahkan sampai memegang kendali dari media sosial, tidak ada kerjasamanya dari PNS 
Bappenas atau yang bagian humas merupakan kekurangan di Kementerian Bappenas. 

7) Sdr. Dhitia Moelya (Dimo) Perwakilan THP Kementerian KKP 
- Menambahkan dari THP kementerian lain bahwa di Kementerian KKP untuk tugas THP 

masih lebih enak dikarenakan semuanya semua sudah dikoordinasikan oleh menteri 
walapun terkadang pekerjaan yang dilakukan memang tidak sesuai dengan pekerjaan 
yang harus dilakukan para THP. Namun secara kordinasi dan komunikasi lebih baik karena 
menterinya pun welcome. 

- Lebih menekankan pembahasan buku panduan untuk THP yang terbit baru yang padahal 
panduan pertama pun tidak berjalan dengan baik, segala evaluasi yang dilakukan masih 
belum baik dari buku panduannya.  

- Menjelaskan pada pekerjaan THP di kementerian ini lebih focus ke arah media relation-
nya. THP sering diajak oleh menteri untuk mendapatkan gambaran mengenai fokus 
pekerjaan KKP yaitu tentang pelanggaran pengambilan ikan di laut.  

8) Sdr. B Juli, Perwakilan Kemensos 
- Menjelaskan pada kementerian ini pun hampir sama dengan yang lain bahwa THP dengan 

humas Kementerian masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada garis koordiansi ataupun 
kerjasamanya. Jadi agak sulit untuk mengerjakan tugas dari panduan THP tersebut. 
 

4. FGD ditutup dengan kesimpulan oleh Ibu Dewi Sad, serta pemberitahuan pada seluruh peserta bahwa 
dalam menyelesaikan reviu ini, kemungkinan tim peneliti akan kembali menghubungi peserta untuk 
melakukan in-depth interview. 

5. Rangkaian kegiatan FGD selesai tepat pada pukul 17.00 WIB, peserta meninggalkan ruangan. 
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Lampiran 
Notulensi_Hasil wawancara mendalam bersama Tim OGI   
 

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 17.30 – 18.50 WIB, 
bertempat di Bappenas 
 

A. Narasumber 
1. Sdri. Zakia Nursyifa (Tim OGI) 
2. Sdr. Faisal Muhammad (Tim OGI) 

 
B. Hasil Wawancara 

 Government Public Relations (GPR) lahir dari inpress 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi 
publik, melalui inpress tersebut Presiden menekankan kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk 
melakukan pengelolaan komunikasi publik yang efektif, tajam dan terbuka, termasuk ke daerah. Salah 
satu upaya untuk pengelolaan komunikasi publik yang efektif itu adalah keterbukaaan informasi. 
Dengan harapan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik pada pemerintah 
sehingga partisipasi untuk pembangunan itu semakin tinggi. Dan survey kota Bojonegoro yang 
dilakukan oleh Open Government Indonesia (OGI) adalah salah satu daerah rujukan yang paling 
mumpuni terkait dengan keterbukaan informasinya yang sangat baik. 

 Hubungan keterbukaan informasi dengan ekonomi yang dilakukan oleh OGI masih dalam tahap kajian, 
karena belum didapatkan hasil pengaruhnya kepada dampak ekonomi. Pengelolaan informasi yang baik 
pun tidak hanya ada di Kota Bojonegoro, rekomendasi dari OGI sendiri adalah kota Semarang dan 
Bandung, dan kota tersebut merupakan bagian dari Kajian OGI juga.  

“…sebenarnya ada kita alatnya itu 5 daerah Semarang, Banda Aceh, Bandung, Bojonegoro 
dan DKI Jakarta. Lima-limanya itu mendorong untuk keterbukaan informasi publik selain itu 
juga pemanfaat informasi publik itu sendiri, nah kurang lebih sih semuanya sudah berjalan…” 

 Pengelolaan informasi yang baik menurut OGI tidak hanya kepada hal yang teknis saja seperti adanya 
web dan lain sebagainya tetapi bagaimana web tersebut digunakan untuk pemanfaatannya dalam hal 
keterbukaan informasinya seperti pendorongan jumlah download informasi, jumlah kunjungan ke 
website hingga ke yang sudah pasrisifasi sampai ke tingkat laporan. Bahkan hasil survey di kota 
Bojonegoro untuk isi web nya lebih informative sampai informasi lelang, e-katalog dan laporan dana 
desa.  

“…berjalan jadi misalnya dari tingkat teknis mulai dari pemanfaatan website pendorongan 
jumlah download informasi, jumlah kunjungan ke website hingga ke yang udah partisipasi itu 
sampai ke tingkat laporan…” 

 Indikator keterbukaan pemerintah dari OGI masih dibangun sekaligus dibarengi dengan penyusunan 
renaksi 2018-2019. Data yang ada dibantu oleh Komisi informasi tentang daerah yang keterbukaan 
informasinya tergolong baik. sehingga dari hal tersebut kami membuat indicator-indikator yang 
seharusnya menjadi dimensi keterbukaan pemerintah. Dan Bojonegoro memiliki point keterbukaan 
informasinya, dilihat dari tingkat partisipasi publiknya yang bagus. 

“Iyah itu penilaian komisi informasi dari KL, nah kalau untuk indikatornya sendiri keterbukaan 
pemerintah dari OGI kita masih bangun belum selesai, nah pembangunan indikator ini 
sekaligus dibarengi dengan penyusunan renaksi 2018-2019 gitu” 

 Untuk menentukan daerah yang keterbukaan informasinya baik itu tidak hanya dari teknis nya saja tapi 
lihat yang lainnya. Namun terlebih dulu selain mapping daerah mapping juga issu yang terkait dari 
daerah tersebut mulai dari misalnya issu yang lain itu terkait khusus pelayanan, dalam hal ini pelayanan 
publik yang sampai ke tingkat masyarakat langsung, yang langsung itu E-KTP, KJS, Kartu Indonesia 
Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itu yang langsung ke masyarakatnya.  

 Masyarakat yang sudah percaya kepada pemerintahannya dengan keterbukaan informasinya, lebih 
transparan dan baik peranan publiknya, mereka akan terlibat dengan sendirinya. Berpartisipasi dalam 
pembangunan kota maupun desa, berinteraksi dengan sesama warganya dan saling bekerja sama 
dengan perangkat-perangkat desa sehingga pemerintahan desa ataupun kota dapat berjalan dengan 
baik. 

 Tim OGI dapat mendorong dan memfasilitasi K/L dalam penentuan renaksi seperti halnya membangun 
sistem jalur aspirasi masyarakat sehingga keterbukaan informasinya ada serta tugas-tugas lainnya yang 
terkait dengan hal demikian itu terlaksana.  

“Mungkin kalau untuk sampai meminta belum bisa yah tapi kalau untuk mendorong bisa dan 
memfasilitasi pun bisa jadi OGI ini ibaratnya sebagai kereta depannya, kereta belakangnya 
itu ada tim satu data, ada tim lapor jadi keterbukaan informasinya itu ada, yang 
mengintegrasikan data itu ada, ada juga yang handeling aspirasi, bikin laporan kalau 
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misalnya gak bisa bikin sistem kita bikinin sistemnya dari tim KSP itu ada, kalau misalnya gak 
bisa mengatur data, gak ngerti dataset, gak ngerti tentang meta data, gak ngerti data bagus 
seperti apa, bisa di training gitu dari tim satu data” 

 Untuk trend saat ini K/L sudah menyadari pentingnya keterbukaan informasi yang dicanangkan 
pemerintah melalui Kominfo. Masyarakat sudah mulai memahami dengan kinerja pemerintah, untuk 
itu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat harus dapat memberikan informasi yang transfaran 
pemerintah mendapatkan kepercayaan publik. 

“Trendnya KL mulai menyadari bahwa keterbukan informasi itu penting yah kalau dilihat-lihat 
sih kaya itu, karena emang kan kalau pertumbuhan teknologi udah invitable yah maksudnya gak bisa 
dihindari jugat kan demand masyarakat juga semakin tinggi gitu-gitu jadi kayanya sih gak ada tuh K/L 
yang meragukan bahwa keterbukaan informasi itu penting” 
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1.2. FGD Bersama Tenaga Humas Pemerintah (THP) K/L 
 
1.2.1.  Panduan Pertanyaan Interview dan FGD 
Notulensi_Hasil wawancara mendalam bersama THP Bappenas   

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, pukul 16.30 – 18.00 WIB, 
bertempat di Ruang THP Bappenas, Jakarta Pusat. 
 

A. Narasumber 
1. Sdri. Aida, Tenaga Humas Pemerintah (THP) Kementerian Bappenas 
2. Sdr. Idrus, Tenaga Humas Pemerintah (THP), Kementerian Bappenas 

 
B. Hasil Wawancara 

1. Tenaga Humas Pemerintah (THP) direkrut secara khusus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 
baik itu dari latar belakang PNS maupun bukan guna mendukung lembaga pemerintah dalam 
pelaksanaa inpres No. 9 tahun 2015 yang bertugas untuk mengelola komunikasi publik yang akan 
diterima oleh masyarakat sehinga masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas dan mengetahui 
apa yang sedang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. THP penting dalam 
pelaksanaan Inpres 9/2015 terutama dalam kegiatan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan 
komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah yang menjadi tugas Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 

2. THP ditempatkan di beberapa Kementerian dan lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan narasi tunggal, dan penyebaran pesan narasi tunggal 
melalui kanal media yang dimiliki Kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. 

3. Tujuan dibentuknya THP oleh KL:  
- Mengantisipasi dan merespons isu setiap saat atau realtime  
- Mendorong percepatan sinergi komunikasi antar K/L  
- Menjadi Agent of Change Komunikasi pemerintah (sesuai sambutan Menkominfo AMH sesi 

malam dan setkab.go.id) Menjadi penghubung pertukaran data kebijakan dan meningkatkan 
kapasitas kanal diseminasi informasi kebijakan pemerintah.  

4. Kebijakan Tenaga Humas Pemerintah (THP) merupakan upaya Kementerian Komunikasi dan 
Informatika untuk melaksanakan program prioritas kementerian sebagaimana terdapat dalam Rencana 
Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014- 2019, khususnya berkaitan dengan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector Government Public Relations (GPR). 
Basis kerja Government Public Relations (GPR) adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang 
berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan 
Pemerintah. 

5. Beberapa dasar kebijakan pelaksaan THP untuk mengelola informasi 

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika  

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik  

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika  

- Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1235 Tahun 2015 tentang Nama Peserta Yang Lulus 
sebagai Tenaga Humas Pemerintah  

- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
B/133/M.PAN-RB/01/2016 tentang Pengadaan Tenaga Humas Pemerintah.  

- Surat Menteri Keuangan RI No. S-119/MK.02/2016 tentang Usulan Penggunaan Satuan Biaya 
Masukan Lainnya untuk Tenaga Humas Pemerintah Non PNS di Kemkominfo  

- Surat Keputusan Menteri Kominfo No. 4 THP 1 Tahun 2016 s.d. No. 4 THP 45 Tahun 2016 
tentang Penugasan Tenaga Hubungan Masyarakat Pemerintah Tahap Pertama Pada 
Kementerian Kabinet Kerja/Lembaga Pemerintah  

- Surat Keputusan Menteri Kominfo No. 326 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran 
Honorarium, Hak dan Kewajiban Tenaga Hubungan Masyarakat Pemerintah Non Pegawai 
Negeri Sipil.  
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- Surat Keputusan Menteri Kominfo No. 483 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran 
Tunjangan Kinerja, Hak dan Kewajiban Tenaga Hubungan Masyarakat Pemerintah Pegawai 
Negeri Sipil  

6. Indikator Utama Penilaian THP 
a. Mengumpulkan dan mengunggah data informasi subtantif kelembagaan siaran pers/info 

aktual ke dalam sistem informasi komunikasi publik (SIKP)  
b. Menyusun laporan pemetaan isu dan pemangku kepentingan strategis lembaga 
c. Merumuskan langkah untuk tindak lanjut direktifmentri mengenai aktivitas komunikasi. 
d. Menyusun konten berdasarkan narasi tunggal yang diberikan kominfo 
e. Menyebarkan informasi narasi tunggal melalui media online, media sosial dan group 

komunikasi 

7. Dalam kegiatannya, THP masih mengikuti jadwal mentri sebagai acuan kerja, sehingga langkah apa dan 
apa yang akan dilakukan sudah disiapkan sebelumnya. Karena jadwal mentri sudah terjadwalkan. 

8. Untuk mekanisme kerja, prosesnya berawal dari riset. Riset dimanfaatkan sebagai pengumpulan data 
dan informasi terkait kegiatan-kegiatan di K/L. Masing-masing THP di K/L mengumpulkan data dan 
informasi untuk masing-masing K/L nya kemudian mennguploadnya ke sistem yang telah dibuat oleh 
Kominfo. Data itu kemudian disaring dan disusun oleh Kominfo dslam bentuk infografis atau sebagai 
bahan publikasi lainnya. 

9. Manajemen isu. THP juga harus melakukan manajemen isu. Setiap hari THP dibebankan untuk 
melakukan media monitoring di berbagai media, baik cetak dan elektronik. Media monitoring berfungsi 
untuk melihat arah pemberitaan oleh media terhadap program-program pemerintah khususnya untuk 
masing-masing KL. Selain itu juga untuk memantau respon masyarakat terhadap kegiatan dan program 
pemerintah. 

10. Konten. Salah satu fungsi dasar dari THP adalah penyusunan konten informasi, setiap THP secara 
berkala menyusun konten berupa press release, infografis, dan bentuk peblikasi lainnya. Untuk 
penyusunan konten tersebut THP harus berkordinasi dengan sektor terkait, seperti humas K/L dan 
satker yang berhubungan dengan konten dari informasi tersebut. Selain itu, ada juga penyusunan 
konten informasi yang penyusunannya berkordinasi dengan Kominfo. Untuk program-program 
tertentu, Kominfo meminta TJP untuk mencari data terkait yang nantinya data tersebut akan disusun 
oleh Kominfo untuk dijadikan produk publikasi.  

11. Diseminasi. Setiap THP berperan untuk mempublikasikan setiap produk-produk yang telah disusun THP 
atau Humas K/L. Media yang dilakukan saat ini lebih ke media sosial. Banyak THP yang berperan 
sebagai admin dari media sosial K/L nya, sehingga ini dapat memudahkan THP untuk mensosialisasikan 
apa yang perlu disampaikan ke masyarakat. Tentu THP hatrus berkordinaasi dahulu dengan satker 
terkait untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang akan dipublikasikan. 

12. Monev. Setiap 3 bulan THP dinilai oleh Kominfo. THP dibebankan 19 IKU, dan setiap bulannya harus ada 
laporan dari THP terkait hasil kerjanya. Selain kinerja, THP juga ada penilaian terkait etika/perilaku. 
Setiap 3 bulan Kominfo menyebarkan kuisioner ke user/atasan (struktural) THP untuk diberikan 
penilaian terkait kinerja dan perilaku THP selama bekerja di K/L tersebut. 

  
  



 15 

Lampiran 2. FDG dan In-depth Interview di Daerah Observasi 
 

Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh 

1. Focus Group Discussion (FGD) “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” yang kedua dilaksananakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 09.00 – 12.30. 
WIB, bertempat di Ruang Rapat Bappeda, Kota Lhokseumawe. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan 
dihadiri oleh para narasumber dan peserta aktif dari Badan Lembaga dan Perwakilan Kelompok 
Masyarakat Desa Lhokseumawe, antara lain: 

 
a. Bpk. Mulyanto, Kepala Bappeda Lhokseumawe  
b. Bpk. Burkhalis, Kabid Bappeda Lhokseumawe. 
c. Bpk. Taufan, Kadis Kominfo Lhokseumawe  
d. Bpk. Faizal Riza, Set. Kominfo Lhokseumawe  
e. Bpk. Muslim Yusuf, Kepala Humas Pemerintah Kota Lhokseumawe  
f. Bpk. Drs. Junaidi, Perwakilan Kelompok Informasi Gampung Andromeda Lhokseumawe (KIG 

Andromeda)
2
  

g. Bpk. Syahnur Rahman, Perwakilan Kelompok Informasi Gampung (KIG) Seumadu Rancong  
h. Bpk. Ridwan, perwakilan Kelompok Informasi Gampung (KIG)Tumpek Mesjid  
i. Bpk. Anwar Heifa Perwakilan Kelompok informasi Gampung (KIG) Nusa Indah. 
j. Bpk. Munawir, Perwakilan Relawan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) Kota 

Lhokseumawe 
k. Serta di hadiri oleh staff-staf Bappeda lainnya. Seperti Bpk. Faizal, Ibu Heriyana, Ibu Tuti 

Indriyani, Ibu Khenita Zulqavia, Ibu Rosmayani, dan Ibu Ridha 

Serta didukung oleh penyelenggara dan pengarah jalannya diskusi dari Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN/Bappenas dan Tenaga Ahli, yakni: 

a. Ibu Yunes, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
b. Sdri. Mercy, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
c. Sdr. Azka Nurani, Direktorak Politik dan Komuniakasi Bappenas.  
d. Ibu Dewi Sad., Tenaga Ahli dan Moderator FGD Ditpolkom Bappenas. 
e. Sdr. Mad Yoman, Asisten Tenaga Ahli Ditpolkom Bappenas 

2. FGD dibuka dengan pengantar dari Bpk. Mulyanto selaku Kepala Bappeda dan tuan rumah Kota 
Lhokseumawe. 
Beberapa pengantar dari Bp. Mulyanto : 
a. Kota Lhoksemawe merupakan kota silaturahmi dengan ikatan yang kuat dengan masyarakat desanya 

yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 68 Gampung/Desa sehingga di sebut dengan kota Bandar 
Silaturahmi, dan yang datang ke kota tersebut merupakan saudara. 

b. Ucapan terima kasih kepada Bappenas, karena telah memperhatikan kota Lhokseumawe sebagai 
bahan pengumpulan informasi/FGD karena hal itu sudah berarti diperhatikan oleh pemerintah 
pusat. 

c.     Kota lhokseumawe masih belum memperhatikan baik di bidang kehumasan, karena masih fokus 
kepada pembangunan daerah, sehingga masalah keterbukaan informasi atau humas masih agak 
disepelekan. 

d. Masih banyak masyarakat Lhokseumawe memandang berita di media sosial sebagai berita yang 
valid walapun belum tentu kebenarannya, sehingga mereka masih memandang kurang baik tehadap 
program pemerintah kota. 

e. Menghimbau kepada peserta FGD khususnya dari perwakilan kota Lhokseumawe untuk aktif 
memberikan informasi-informasi dalam berdiskusi, serta memberikan saran dan masukan agar 
pemerintah pusat tahu keadaan Kota Lhokseumawe. 
 

3. Masih Sesi Pembuka: Ibu Yunes selaku pihak penyelenggara FGD dari Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan arahan dan pengantar tentang pelaksanaan FGD GPR. 
 
Adapun poin-poin yang disampaikan ialah sebagai berikut: 

a. Pemaparan singkat mengenai tugas dan fungsi Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian 
PPN/Bappenas, terkait reviu pelaksanaan kebijakan Government Public relations (GPR) di 
Indonesia. 

                                                        
2
 Semacam dengan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan. Gampung memiliki 

arti kampung/desa. 
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b. Pemaparan singkat mengenai tujuan dan latar belakang diadakannya Reviu pelaksanaan 
kebijakan Government Public relations (GPR) di Indonesia oleh Direktorat Politik dan 
Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas. 

c. Penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan digali dalam FGD, serta memaparkan hal-hal 
penting yang harus diperhatikan dalam FGD. 

d. Penjelasan tentang dasar hukum yang menjelaskan tentang pelaksanaan Government Public 
Relations (GPR). 

 
e. Setelah sesi pembukaan dan pemicu dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, sesi selanjutnya 

adalah proses diskusi yang dipimpin oleh Moderator FGD, Ibu Dewi Sad. 
Berikut adalah gambaran besar jalannya diskusi, dengan pertanyaan yang diajukan oleh Moderator, 
dan tanggapan yang diberikan oleh peserta/narasumber 
 
Berikut point-point pertanyan yang diajukan oleh Moderator: 
 

1. Bagaimana Pelaksanaan GPR dan kendalanya di Kota Lhokseumawe? 
2. Bagaimana capaian dari pelaksanaan GPR tersebut? 
3. Pandangan Pengelola Informasi atau aktivis GPR ini mengukur Manfaat dari sisi masyarakat? 
4. Kontribusi dari pemerintah kota terhadap pelaksanaan GPR?  
5. Bentuk-bentuk Tenaga Humas Pemerintah seperti apa dan pendekatan medianya apa? 
6. Identifikasi dan konsep  Informasi Publik apa saja ? 
7. Pengolahan data dan informasinya serta aktivitas agenda settingnya? 
8. Bagaimana konsep informasinya dan mendiseminasikan

3
 nya? 

9. Evaluasi apa saja yang telah dilakukan? 
 

Gambaran Diskusi : 

1) Bp. Taufan, Kepala Dinas Kominfo kota Lhokseumawe 
- Menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan GPR yang ada di kota Lhokseumawe, bahwa 

mereka saling koordinasi antara pemerintahan kota, Bappeda dan dinas Kominfo serta 
dinas-dinas lainnya terkait pelaksanaan GPR, karena Kominfo di kota Lhokseumawe baru-
baru saja terbentuk tahun 2017. Data-data yang ada di dinas-dinas Kota Lhokseuamawe di 
transfer ke dinas Kominfo sehingga informasi-informasi nya dapat dihimpun oleh dinas 
Kominfo  

- Menjelaskan bahwa kota Lhokseumawe sudah membentuk PPID utama yang akan 
menjalankan tugas GPR nya, namun PPID pembantu dalam masa proses pembentukan 
karena masih terfokus dengan masalah intern . 

- Menambahkan kalau daftar informasi Publik sedang digarap, termasuk bagaimana cara 
menyelesaikan informasi-informasi intern daripada pemerintah kepada masyarakat dan 
bagaimana menghimpun informasi-informasi eksternal daripada msyarakat kepada 
pemerintah melalui PPID 

- Menjelaskan tentang konsep GPR, yaitu GPR termasuk humas dan merupakan corong 
pembicaraan, apapun yang dilakukan, apapun yang diprogramkan dan apapun yang 
dikerjakan oleh pemerintah wajib hukumnya menyampaikan nya kepada masyarakat, 
dengan catatan masyarakat memintanya. 

- Peran humas di Kota Lhokseumawe menurutnya sudah sudah sangat transparan terkait 
keterbukaan informasinya. Walaupun demikian masyarakat masih memandang bahwa 
informs yang diberikan sangatlah kurang, hal ini disikapi oleh pemerintah mengenai 
ketidaktahuan pemerintah akan tata cara meminta informasi kepada pemerintah sehingga 
wajar masyarakat memandangnya masih sangat tertutup, serta tidak mengetahui akan 
jenis-jenis informasi yang seharusnya disampaikan dengan informasi yang seharusnya 
tidak disampaikan. 

- Menyampaikan bahwa terdapat jenis-jenis informasi yang disampaikan 
1) Informasi terbuka yaitu infomasi yang masyarakat boleh mengetahuinya. 
2) Informasi tertutup, yang dimana pemerintah tidak dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat terkait informasinya yang masih harus dikaji ulang dan atau 
memang tidak boleh disampaikan. 

- Menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi 
1) Kendala Sumber Daya Manusia yang masih belum banyak yang berkompeten 

dibidang komunikasi dan informatika 

                                                        
3
 Mendiseminasikan sama halnya dengan mendistribusikan 
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2) Sumber keuangan, dengan keterbatasan keuangan yang ada tetap dijalankan 
untuk masalah pekerjaan humasnya 

3) Peralatan dan perlengkapan kantor yang belum lengkap, termasuk sarana dan 
prasarana, dan masih sewa gedung 

- Media nya langsung ditempat jadi tidak melalui media massa ataupun media online. 
- Menaggapi pertanyaan dari bu Yunes mengenai dana desa, bahwa dan desa berbeda-beda 

dari setiap gampunnya tergantung dari kebutuhan dan program kerja dari gampung 
tersebut. Ada yang dananya besar, da nada yang dananya lebih kecil. Namun hal itu sudah 
sesuai dengan kebutuhan Gampug. 

2) Bp. Junaidi, Perwakilan Kelompok Informasi Gampung (KIG) Andromeda 
- Menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya kelurahan atau desa di kota Lhokseumawe 

namun yang ada adalah Gampung karena memiliki aturan khusus. Kelompok Informasi 
Masyarakat yang biasanya ada di masyarakat umumnya, di kota Lhokseumawe menjadi 
Kelompok Informasi Gampung (KIG)  

- Menyampaikan bahwa kegiatan Kelompok Informasi Gampung (KIG) terkait pembangunan 
desa selalu mengadakan pertemuan-pertemuan antar gampung,merembuk tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan namun terkendala dana.  

- Menjelaskan bahwa untuk mendapatkan informasi, melihat dari media yang ada, dan 
terkadang beberapa media, baik media social dan surat kabar selalu menyampaikan hal-
hal yang tidak sesuai dengan keadaannya. Menyikapi al tersebut, sebagai KIG langsung 
merespon melaui pertemuan-pertemuan tantang pembahasan berita yang tidak benar itu. 

- Menjelaskan tentang koordinasi yang baik dengan Kominfo sebagai jalur koordinasi. 
Kominfo selalu memberikan langsung informasi yang ada kepada KIG secara manual atau 
memberikan informasi langsung. 

- Kendala yang ada di setiap kecamatan tidak adanya server untuk masyarakat mengakses 
informasi dengan baik, jadi permasalahan sarana pendukung untuk menginformasikan 
segala yang diberikan belum ada supportnya. Selain itu seluruh gampung yang ada di kota 
Lhokseumawe belum semua terbentuk adanya kelompok informasi. 

- Bp. Taufan langsung menanggapi pernyataan dari Bp. Yumaidi, bahwa di tahun 2018 
program pembentukan semua gampung yang ada di Kota Lhokseuamawe akan terbentuk 
sekaligus melakukan bimtek kepada calon ketua gampung bersamaan dengan SKPD-SKPD 
lainnya. 

- Tanggapan Bp. Taufan, bahwa humas yang dulu dengan sekarang itu sangat berbeda, kalau 
yang dulu laporan berdasarkan atas apa yang diinginkn oleh pimpinan, alias asal bapak 
senang (abs), lain halnya dengan humang sekarang bahwa apa yang harus dialporkan harus 
sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, permasalahan-permasalahan informasi 
harus selalu disampaikan kepada masyarakat. 

3) Bp. Muslim Yusuf, Kepala Humas Kota Lhokwemawe (Kepala PPID) 
- Menyampaikan Menurutnya, bahwa di Kota Lhoksemawe tidak ada infomasi yang ditutupi, 

melainkan bagaiamana informasi-informasi itu apakah informasi yang harus disampaikan, 
dan belum dapat disampaikan, karena ada cara tertentu untuk mendapatkan informasi, 
missal masalah dana yang tidak dapat langsung disampaikan. 
 

“….di Kota Lhokseumawe itu tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, Cuma ada 
ketentuan dan aturan yang disampaikan oleh Pak Taufan tadi, memang ada 
informasi publik  yang open information, informasi yang memang itu kita 
sampaikan secara real, dan nada informasi yang close yaitu informasi yang tidak 
dapat kami sampaikan atau belum saatnya kami sampaikan, menyangkut contoh 
anggaran…” 
 

- Menjelaskan bahwa setiap informasi publk selalu disampaikan welalui web, kegiatan-
kegiatan kepala daerah dari berbagai macam program sampai dari hasil dan tinjak lanjut 
dari kepala daerah tersebut disampaikan melalui web.  

- Menerangkan, PPID di Kota Lhokseumawe baru dibentuk satu bulan yang lalu, segala 
informasi-informasi terkait SKPD atau kedinasan, contohnya seperti dinas pertanian dan 
kelautan, dinas pendidikan dan kebudayaan serta program kerja yang mereka buat dan 
lakukan dikumpulkan ke PPID, lalu diteruskan ke infokom untuk dipublikasikan. 

- Mekanisme pemberian informasi kami sampaikan melalui media sosial, konferensi pers 
dan lainnya yang dapat disampaikan sebagai informasi. 

- Mengharapkan bahwa informasi-informasi publik yang disampaian oleh pemerintah kota 
itu diterima dengan baik, tidak dipelintirkan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang 
yang memiliki kepentingan seperti halnya berita kejadian pembakaran masjid, padahal 
bukan masjid yang terbakar melainkan tempat pekerjanya. 
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“…tentu kita kita berharap, informasi publik itu diterima dengan baik, tidak 
dipelintirkan, tidak disalahartikan, oleh pihak-pihak yang memangku 
kepentingan…” 
 

- Menjelaskan bahwa kepala gampung memiliki kekuatan sendiri tentang masalah 
pembangunan gampung karena mereka memiliki anggaran sendiri yaitu anggaran dana 
desa, maka banyak masyarakat yang mau menjadi kepala Desa, dengan hal itu terkadang 
mereka tidak memperdulikan dengan informasi publik yang diberikan oleh pemerintah 
kota khususnya. 

- Bp. Taufan menanggapi, untuk di era Jokowi ini Camat bukan lagi sebagai garis horizontal 
sebagai pimpinannya kepala desa, atau panjang tangannya kepala desa. Melainkan mereka 
hanya sebagai mitra kerja saja dikarenakan mereka memiliki anggaran sendiri tidak lagi 
penganggaranya melalui kecamatan. 
   

4) Bp. Ridwan, Perwakilan Kelompok Informasi Gampung Muara 2 Lhokseumawe 
- Menegaskan tanggapan dari Bapak Taufan dan Bp. Muslim Yusuf, bahwa benar di kota 

Lhokseumawe banyak sekali media-media yang memelintirkan informasi publik yang 
sebenarnya beritanya tidak benar. Terlebih banyak media-media lintas yang beritanya 
berasal dari media sosial lalu diangkat menjadi berita. 

- Menjelaskan tentang pembentukan KIG yang belum maksimal, belum semua KIG 
terbentuk di Kota Lhokseumawe, namun yang terbentuk pun masih terkendala dengan 
dana, padahal mereka semua mendukung adanya program KIG tersebut. Jadi seharusnya 
KIG itu diinstruksikan langsung oleh Kementerian pusat sampai tingkat Gubernur, Kota 
sampai tingkat kepala Desa, sehingga pembentukan KIG akan maksimal. 

“…disini kurang serius tentang pembentukan KIM, karena belum maksimal yang 
seperti bapak/ibu harapkan yang disini, kami mengharapkan adanya semacam 
instruksi dari Kementerian pusat ditunjukan untuk Gubernur, Bupati, Walikota, 
sampai tingkat Desa untuk membentuk KIM” 
 

- Menjelaskan bahwa, di Kota Lhokseumawe, Polres melalui pemerintah kota membantuk 
media dengan nama Tribrata News , yaitu media online yang memberitakan tentang 
kriminalitas di kota Lhokseumawe. 

- Bp. Taufan langsung menanggapi perihal pembentukan KIG di setiap Gampung dan 
berjalan baiknya informasi publik di tingkat desa, pada tahun 2018 kemungkinan akan 
melakukan bimtek-bimtek khusus untuk tenaga informasi publik di desa. 

 

5) Bp.Syahnur Rahman, Perwakilan Kelompok Informasi Gampung (KIG) Muara 1 
- Menambahkan beberapa poin yang sudah disampaikan, yaitu peran KIG Muara 1 telah 

melaksanakan pemilihan Kepala Desa. masyarakat pada desa ini masih percaya kepada KIG 
untuk berperan aktif dalam kegiatan pedesaanny seperti pembentukan-pembentukan LSM 
tingkat Desa seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. 

- Menerangkan KIG pada Gampung ini, telah mendirikan Repug Warga, dimana Warga 
dalam melakukan kegiatan boleh menyampaikan permasalahannya sampai dengan 
solusinya, yang kedua Media Warga, sebelum sesuatu dilakukan, masyarakat membuat 
media yang dilihat dari tujuan dan hasilna seperti apa. 

- Menjelaskan beberapa Gampung telah menyusun anggarannya dan terpampang di depan 
kelurahan atau desa, jadi semua bisa dilihat informasinya. Beberapa Gampung lain belum 
ada untuk mengikuti cara ini. 

“….secara kebetulan kami ada empat dusun dan itu ditempel didepannya informasi 
publik mengenai dana dan kegiatan atau program kegiatannya…” 

6) Bpk. Munawir, Perwakilan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
- Menjelaskan tentang TIK Lhokseumawe yang telah berdiri dua tahun lalu dari tahun 2015, 

TIK sendiri siap membantu kota Lhokseumawe dalam kebutuhan membuat website dan 
memenuhi kebutuhan SDM di Kominsa. 

- Organisasi TIK ini adalah organisasi resmi dibawah Kominfo, namun TIk di kota ini tidak 
memiliki tempat atau kantor untuk bekerja, malah TIK bekerja tempatnya di warung-
warung atau tempat nongkrong sekitarnya. 
 

“…selama ini kami beraktivitas di warkop, kedai kopi, karena nggak ada tempat 
untuk sharing, duduk, sehingga untuk rapat pun kami di kedai kopi atau corner 
padahal ada program satu juta web untuk desa…” 
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Government Public Relations (GPR) 
        Notulensi : Hasil Indept Interview Bersama Akademisi Lhokseumawe 

 
- Meminta agar TIK diperhatikan dan difasilitasi, agar kegiatan di kota Lhokseumawe 

berjalan dengan baik di lihat dari informasi dan komunikasinya kepada masyarakat, karena 
selama ini pemerintah kota belum ada yang mengajak untuk sharing bersama TIK. 

f. FGD ditutup dengan kesimpulan oleh Ibu Dewi Sad, serta pemberitahuan pada seluruh peserta bahwa 
dalam menyelesaikan reviu ini, kemungkinan tim peneliti akan kembali menghubungi peserta untuk 
melakukan in-depth interview. 

g. Rangkaian kegiatan FGD selesai tepat pada pukul 16.00 WIB, peserta meninggalkan ruangan. 
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Notulensi 
Hasil wawancara mendalam bersama Bappeda Lhoksemawe 
tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di Indonesia” 

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2017, pukul 16.30 – 18.00 WIB. 
a. Narasumber 

Bp. Dr. Suadi., M.Si. 
dibantu oleh Staff Bappeda Lhokseumawe 
Bp. Bob 
 

b. Hasil Wawancara 
Diawali dengan bercakap dengan narasumber mengenai sejarah konflik Aceh. 

Azka : Jadi paska konflik itu sebenarnya ada peningkatan pembangunan nggak Pak, 
Karena Saya baca sedikit undang-undang tentang Aceh No. 11 tahun 2006 tentang 
keterlibatan masyarakat mengatur program dan anggaran. 

  Bagaimana penafsiran pemerintah daerah tentang hal itu? Karena   dilihat dari 
sejarah bebannya pemerintah Aceh lebih berat dari   daerah lain. Masyarakat 
mempercayai pemerintah daerahnya terkait    permintaan informasi? 

Bp. Dahlan : Kalau dilihat dari hal itu sebenarnya cukup bagus karena pasca   konflik yang 
memegang kekuasaan kan masyarakat Aceh itu sendiri.  Malah ekspektasi 
masyarakat tinggi, dengan melihat penguasa yang ada di Jembatan (daerah konflik). 
Tetapi ekspetasi yang tinggi juga bisa menimbulkan kekecewaan yang mendalam. 
Dalam konteks perencanaan masyarakat secara umum terlibat, tapi kan tidak 
semua apa yang diminta masyarakat diberikan. 

(Kemudian Mas Azka menanyakan PAD nya masyarakat Aceh kepada Bp. Bob, Bappeda.) 
Azka : Memang Pendapatan Asli daerah (PAD) nya Masyarakat berapa Mas? Dan 

sektornya apa saja? 
Bp. Bob : Kecil bila dibandingkan dengan pajak pembelian tanah. Disini ada   hal-hal yang 

bisa diungkapkan tapi tak bisa dibuktikan. Kenapa tidak   tercapai PAD nya, kalau 
kita berdalih bentrok dengan orang gampung nya itu. 

Yoman : Ada nggak Pak, inovasi-inovasi yang dibuat pemerintah daerah   terkait 
keterbukaan informasi? 

Bp. Suadi : Saya belum menemukan. 
Azka : Tapi masyarakat disini punya kesadaran sendiri nggak untuk berkumpul walapun 

nggak formal? Saling berdiskusi diantara mereka sendiri? 
Bp. Suadi : Kalo masyarakat kita, kesadaran itu muncul karena kebudayaan kita sering 

ngumpul di warung kopi. Jadi sebetulnya kalo mau tau, Anda tinggal 2 minggu 
duduk di warung kopi kampung. Karena masyarakat kita itu kalo ngumpul dan 
diskusi tentang undang-undang itu baik dengan kawannya itu di warung kopi. Dari 
Keuchik

4
 sampai Walikota. Artinya forum untuk diskusi tentang undang-undang itu 

ada. Secara psikologis masyarakat kita kalau berdiskusi tentang politik itu besar 
sekali, namun pada aplikasinya itu kurang. Bukan apatis sebenarnya, dia di 
kampung ikut, tapi nggak berani komen. Tapi ada kelompok lain juga yang dapat 
memberikan suaranya. Keseimbangan masyarakat untuk diundang berkumpul itu 
perlu dipikirkan kembali 

Bp. Bob : Kalau masalah seperti itu, di salah satu gampung ketika mereka mengadakan 
musrembangdes dan membicarakan lap forum, mereka  menyebarkan kuesioner 
jadi yang ngga berani ngomong, bisa  mengisi kuesioner itu. Hal itu dilakukan 
dibeberapa gampung seperti   gampung Raya Kareu. Dan kampung itu merupakan 
juara 1 se-kota   Lhokseumwe dilihat dari keaktifan kampungnya. 

Bp. Suadi : Nah itu mumgkin salah satu inovasi dilakukan di gampung itu   Cuma berarti itu 
bukan inovasi dari pemerintahnya, melainkan dari   gampung itu. O ya, disini juga 
ada komisi informasi gampung kalo nggak salah. 

Azka : Iya ada, itu kelompok informasi gampung dan itu dibentuk oleh Diskominfo. 
(Bp. Bob menambahkan tentang pembagian kuesioner yang dilakukan di gampung itu.) 
Bp. Bob : Nah jadi yang di Musrembang itu, dia pake kuesioner, nah yang tidak berani 

ngomong dia tulis, nanti dipisah dia, mana yang ranah  kampung, mana yang ranah 
kota. Misalkan masalah pengaspalan  jalan, ini yang dilakukan oleh gampung. 

Azka : Tapi ini nggak di semua desa kan? Jadi kan seharusnya bisa diarahin. 

                                                        
4
 Kepala desa 
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Bp. Bob : Itu inisiatif desa 
Bp. Suadi : Nah itu bisa diterapkan oleh pemerintah kota terhadap gampung- gampung yang 

kurang aktif. 
Yoman : kenapa nggak jalan-jalan di desa-desa lain juga diberikan pembangunan jalan? 

Hanya di daerah Rane Kareu itu? 
Bp. Bob : Mungkin di desa Raye Kareu itu keterbukaaan informasinya lebih  kuat dibanding 

desa lain, jadi mereka lebih aktif dalam mebangun  desa nya. Dan itu kembali lagi 
kepada pemimpin desa nya. 

Azka : Saya sudah paham mengenai masyarakat seperti ini, yakin sebenarnya mereka 
juga tahu ketika mereka memberikan masukan, pasti ada beberapa yang tidak 
langsung diaplikasikan, mereka cukup didengarkan juga senang. Itu dibuat agar 
mereka dituntut untuk lebih aktif lagi. Saya ambil contoh di daerah Kota 
Bojonegoro, itu setiap minggu Bupati ngobrol dengan masyarakat sampai ratusan 
orang, setiap orang itu bisa ngobrol bareng. Walaupun sebenarnya masalah 
masyarakat itu tidak semua terselesaikan. Tapi minimal karena ada rasa pedulinya 
dan itu sebenarnya tampak bagus buat mental masyarakat itu sendiri. Kalau hal itu 
bisa digagas di setiap kota sebenarnya baik. 

Yoman  : Masyarakat disini apakah rata-rata nelayan ya Pak? 
Bp. Suadi : Tidak juga, ini hanya sebagian di daerah deket kita ini aja. Kebetulan daerah kita 

memang dipinggir laut. 
Azka  : Lalu, sebenarnya karakteristik masyarakat disini itu seperti apa?  

Misalnya indivdu yang diandalkan sebagai orang yang dipercaya masyarakat 
sebagai sumber informasi? Kaya  tokoh yang dipercayakan oleh masyarakat. 

Bp. Suadi : Hal ini harus kita klasifikasikan terlebih dahulu, misalkan tentang keagamaan, ya 
berarti tokoh agama di desa tersebut. Alapun kalau dibuat kelas sosial 
masyarakatnya berbeda, ulama saja belum tentu bisa dipercaya oleh masyarakat. 

Azka : Kalau membahas tentang masalah ekonomi, masyarakat itu percaya kepada siapa? 
Kominfo itu kan punya program tentang informasi publik ke desa-desa, berarti kan 
orang-orang petugas yang informasi publiknya adalah orang-orang yang bisa 
dipercaya oleh masyarakatnya. Setiap daerah kan mempunyai karakteristiknya 
sendiri yang bisa dipercaya masyarakat. 

Bp. Suadi : Kalau di kampung ya kepada kontraktornya. Di kita orang yang masih  
dipercaya di kampung yaitu kepada keci nya, pada pimpinan kampung. Walapun 

dipercaya, masyarakat juga pasti akan melihat kebenaran informasinya, kalau tidak 
benar ya mereka juga akan menolak informasinya. 

Azka : Media disini seperti apa Pak? Media lokal khususnya. Mendukung pemerintah 
atau tidak terhadap pembangunan yang dibuat pemerintah,  bukan memihak 
maksudnya. 

Bp. Suadi : Media disini kalau mengkritisi masalah pembangunan yang dibuat  
  pemerintah kota sebenarnya bukan tidak ada, hanya terbatas aja. 

Azka  : kira-kira kenapa terbatas? 
Bp. Suadi : karena media kita ini kan sebenarnya independen, Cuma sejauh mana 

independennya, dan ini pemerintah lebih tahu apakah independen atau tidak.  
Keterbukaan pada media juga saya lihat pemerintah sudah baik. Baik karena ada 
sesuatu saya tidak tahu. Namun selama ini kita tidak ada persoalan kepada media 
menyangkut pemberitaan yang menjadi masalah tentang pemerintah. 

Azka : Issue yang paling sensitive disini apa ya pak yang mengganggu masyarakat?  
Misal seperti kasus Ahok disini rame nggak Pak? Bahkan Masyarakat  Sumba raja 
datang ke Jakarta. Kalau masyarakat Aceh banyak yang datang nggak Pak? 

Bp. Suadi : Rame disini, kecenderungan masyarakat disini berharap sebenarnya agar dia tidak 
terpilih. Ada juga dari masyarakat kami yang datang kesana, Cuma banyak yang 
kami tidak tahu. Namun disini masih kondusif dengan berita itu. Kalau kita lihat di 
televisi, ekspresi masyarakat, semua menolak. 

Yoman : Peran LSM disini dalam membantu masyarakat membangun komunikasinya? 
Bp. Suadi : Peran LSM disini cukup baik, yang paling mengkritisi pemerintah itu adalah MATA, 

Cuma berasal dari Provinsi alias Masyarakat ALiansi Aceh (MATA), mereka 
menganalisis pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh Provinsi Aceh 
termasuk kota Lhokseumawe. Ada juga di kota yaitu LSM Suara Hati Rakyat 
(SAHARA). 

Azka  : LSM tersebut aktif nggak menyuarakan kepada masyarakat, bahwa  
sebenarnya masyarakat itu boleh meminta informasi apapun kepada    
pemerintah kota? Karena terkadang kan memang harus ada dari LSM nya sendiri 
yang harus seperti itu agar masyarakatnya aktif. 
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Bp. Suadi : secara umum ada, namun kan LSM juga bergerak dibidang nya masing-masing. 
Ada pendamping desa yang seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat. 
Karena posisi mereka untuk menteger masyarakat cukup strategis. Dan masyarakat 
desa juga selalma ada yang memberikan informasinya dengan baik, mereka 
percaya. 

Yoman  : Syarat menjadi pendamping desa itu seperti apa? 
Bp. Suadi : pendamping desa itu seharusnya berasal dari desa tersebut yang dapat dipercaya, 

untuk menyusun pembangunan-pembangunan yang di desa, serta dalam hal 
membuat angaran misalnya. Hanya saja pendamping desa itu kan dibawah 
Kementerian desa, jadi dipilih oleh Kementerian desa. 

Yoman  : Berarti pendamping desa susunan organisasinya bukan di desa? 
Bp. Bob  : bukan, mereka itu ada dibawah naungan Kementerian desa. Dari hal  

perencanaan-perencanaan,anggaran sampai tahap pelaporan. Nah  prosesnya 
seperti itu, tapi kadang orang gampung bilang, kami lebih tau masalah desa dari 
pada pendamping desa. 

Yoman  : Pendamping desa itu apakah ada di Aceh saja? 
Bp. Bob : Tidak itu diseluruh Indonesia, mereka adalah orang-orang yang paham mengenai 

tahap-tahap pelaporan tadi untuk laporan pertanggungjawabannya. 
Yoman : Lalu fungsinya kecamatan seperti apa dong? Nggak berfungsi dong, padahal kan 

strukturnya jelas bahwa kecamatan adalah pimpinan nya untuk setiap pedesaan 
atau kelurahan? 

Bp. Bob : Mereka memfasilitasi permasalahan-permasalahan desa. Nah tadi kan sudah 
dibritahukan oleh Bp. Taufan bahwa Camat ini seperti tidak dihiraukan. Nah 
fungsinya itu hanya untuk merekomendasi pencairan RPJ.  Hanya menjembatani 
saja. Tidak ada wewenang untuk mengeksekusi   pembangunan. 

Azka : Maka dari itu sekarang muncul tentang aturan kemedagri mengenai peran 
gubernur seagai perwakilan pemerintah pusat. Karena kecendrungan sekarang 
tentang perizinan itu di level kabupaten/kota. Jadi untuk mengontrol daerah, 
kemendagri membuat peraruran peran Gubernur sebagai perwakilan pemerintah 
pusat. Sekarang lagi di godok pak, mungkin akan dikuatkan lagi di level Gubernur. 
Untuk penyusunan kanun

5
 sendiri masyarakat dilibatin tidak ? 

Bp. Suadi : Sekarang itu ada namanya papan gampung, berisikan informasi tentang 
perencanaan dan anggaran gampung dan yang membuat itu adalah kepala desa, 
ada juga majelis permusyawaratan gampung. Dan disini itu hukum adat diformalkan 
menjadi peraturan kota. Seperti contohnya hewan ternak yang memakan rumput 
tetangga, dan itu harus didenda 500rb, Itu analisis kami sebagai akademisi. 

Yoman : Ada capaian yang telah dibuat pemerintah tidak Pak, mengenai  
  penegelolaan informasi disini? 

Bp. Suadi  : kalau masalah keterbukaan informasi disini saya lihat belum, seharusnya kan 
indikator dari pengelolaan informasi ini adalah web, namun PPID disini web nya 
belum ada. Jangan kan web gampung web pemerintah kota saja tidak ada. 

Di sela-sela percakapan tentang web kota, Pak Bob langsung menanggapi… 
Bp. Bob : Sebenarnya web dan toolsnya sudah ada, namun di kami belum ada yang tau 

mengurusnya. 
Azka : Nah berarti setiap informasi mengenai anggaran dan program-program  kegiatan 

pemerintah masyarakat tidak tahu dong. 
Bp. Suadi : Namun pemerintah selalu bilang kalau apbd itu minus atau deficit, sebenerya apa 

yang minus kita tidak tahu. Ini kan kalau melihat sisi pembangunan selalu ada yang 
dikritik. Di kita ini gaji pegawai kan lebih banyak dari pada pns nya. Dan itu kan 
selalu dapat mengurangi apbd bahkan pembangunan akan terhambat. 

Bp. Bob : Banyak juga honorer di pemerintah kota yaitu karyawan kontrak. Tapi sudah 
diaudit BPK dan tidak masalah, saya tidak tahu. 

Azka  : Mestinya harus ada pemetaan kebutuhan SDM di pemerintah. 
Bp. Bob : Kami juga sebenarnya sudah bilang ke pimpinan, bahwa beberapa honorer 

sebenarnya tidak perlu, tapi menurut pimpinan, tetap lanjutkan. Tergantung 
kebijakan di atas, ketika bos bilang tidak ya tidak. 

Azka : Sulit untuk mengembangkan anggaran di RAPBN apalagi di era Jokowi, makanya 
lebih menekan kan sector swasta. Ada nggak disini potensi untuk wisata yang dapat 
menambah anggaran daerah? Kerjasama dengan sektor swasta? 

Bp. Suadi : Yang Nampak didekat kita, ada rawa yang akan dijadikan wisata bekas tambakan 
masyarakat, namun bekas-bekas tambakannya tidak diberekan dibiarkan begitu 

                                                        
5
 Peraturan 
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saja. Walapun daerah sini disebut kota, tapi masih jauh sebenarnya disebut kota. 
Azka : Mungkin terakhir Pak, Saran bapak agar pemerintah dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat? 
Bp. Suadi : Memberikan pelatihan kepada msyarakat tentang politik, sehingga mereka tahu 

situasi politik yang ada, dan mereka bisa memilih partai mana yang sesuai dan yamg 
harus dipilih. Di gampung ini kan masyarakatnya tidak dididik. 

Yoman  : Dengan layanan publiknya Pak, ada saran kah? 
Bp. Suadi  : Iya seharusnya para PNS itu belajar disiplin, jangan hanya finger print  aja dipikirin. 

 
Wawancara selesai dilanjutkan dengan bincang-bincang tentang pemekaran Kecamatan Lhokseumawe 

dan Partai politik di Aceh. 
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Wawancara CSO 

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 10.30 – 12.00 WIB, 
bertempat di Ruang Kerja SAHARA. 
 
a. Narasumber 

Bp. Dahlan M. Isa, S.E, Direktur Suara Hati Rakyat (SAHARA)-CSO 
 

b. Hasil Wawancara 
 

1. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe masih sangat kurang, salah 
satu contoh nya adalah data-data yang diminta untuk kebaikan masyarakat Lhokseumawe yang selalu 
diminta oleh CSO atau LSM tidak pernah diberikan. Dan pemerintah Kota Lhokseumawe ini menjadi 
catatan juga untuk para CSO, yang padahal Kota ini hanya terdiri dari tiga (3) kecamatan seharusnya, 
seharusnya pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat megingat jumlah kecamatan 
yang ada tidak terlalu banyak. Para CSO Aceh Utara telah melakukan gugatan kepada pemerintahnya 
terkait sengketa informasi dan dimenangkan oleh para CSO. 

“…Jadi keterbukaan Informasi publik di Loksumawe itu sebenarnya semenjak 2014 menjadi 
catatan bagi CSO yang ada. Saya sebagai salah satu CSO atau LSM yang ada di loksumawe, 
itu melihat loksumawe hari ini dari dulu pun harus memberikan sumbangsih semuanya untuk 
kebaikan. Jadi kenapa kalau aceh utara kami gugat, itu karena Mereka tidak memposisikan 
diri ada keterbukaan Informasi publik, ada hal-hal Informasi dokumen-dokumen Informasi 
yang sering kami minta yang dibutuhkan oleh LSM yang tujuannya untuk kebaikan itu tidak 
diberikan, itu aceh utara ceritanya jadi kami gugat, kantor bupati aceh utara dan kami 
menang dengan proses yang panjang..” 

 

2. Salah satu informasi yang tidak diberikan oleh Pemerintah adalah terkait DPA tahun 2013-2014, PPID 
yang sejatinya bertugas untuk mengelola informasi dengan baik tidak berjalan dengan semestinya.  

“Kami minta DPA, Itu DPA tahun 2013-2014 ketika itu kami minta, punya aceh utara. 
Pengelolaan PPID yang seharusanya ada disekertariat kota loksumawe, itu tidak berjalan 
dengan semestinya. PPID kan selaku kepanjangan tangan pemerintah untuk mengelola info 
publik, tapi secara lisan kami dangan Pak Wali yang dulu dan yang sekarang kami pernah 
sampaikan bahwa kita perilu mengaktifkan PPID di sekertariat kota Loksumawe.” 

3. Terdapat Website PPID yang tidak digunakan dengan sebaiknya. Salah satu kekurangterbukaan 
informasi pemerintah Lhokseumawe adalah mengenai Anggara Dasar Pemerintah Daerah (APBD) 
yang defisit. Namun pemerintah tidak pernah merincikan anggaran dan untuk apa saja dikeluarkan, 
hanya laporannya saja yang defisit. Sekalipun dibuat, mereka memberikan informasi yang berbeda-
beda. Ada dana desa yang seharusnya dibuat jaan untuk desa tersebut pun ternyata tidak dibuat.  

 
“…Misalnya Saya sampaikan hari ini loksumawe ini sudah berjalan kita defisit 

anggaran sudah 2 tahun ini, jadi itu seharusnya pemerintah lebih terbuka dari awal apa 
masalah kita sehingga defisit anggaran itu terjadi, umumkan secara gamblang ke publik, 
selisih berapa sih yang sebenarnya jumlah defisit kita jadi ada versi-versi, satu versi 
menyebutkan begini segini, versi lain sebutkan segini itu kan sangat penting, hari ini misalnya 
desa-desa mengambil resiko ataupun terambil atau kena resiko dari defisit itu dimana dana 
yang sudah dianggrakan dalam APBD atau APBD desa itu tidak bisa dijalankan karena tiba-
tiba diakhir tahun tidak cukup anggaran daerah untuk mengeksekusi itu, karena misalnya 
dana-dana itu dari retribusi bagi hasil pajak daerah itu misalnya tahun 2016 kemrin itu ada 
pemangkasan ada dipotong, jalan sudah direncanakan dikampung atau infrastuktur apa, 
tiba-tiba masyarakat menunggu-nunggu wih ko jalan ini tidak jadi dibangun. Itupun harus 
ada Informasi pasti dari kota supaya aparatur kampung  itu tidak dapat serangan dari 
masyarakatnya, hari ini 2016 terkena resiko.” 

4. Pemerntah kota tahun lalu di tahun 2016, tidak mengumumkan pembangunan jalan yang akan 
direncanakan di desa-desa, namun di tahun 2017 pemerintah memberikan informasi tersebut. Ada 
atau tidaknya pembangunan jalan di desa-desa menurut CSO harus disampaikan, agar aparatur 
pemerintahnya tidak disalahkan oleh masyrakat. 

 

5. Pendamping desa di kota Lhokseumawe sangat proaktif dalam membangun desanya, mereka 
berasal dari desa tersebut, dan mereka tahu pembangunan apa yang perlu dibangun atau tidaknya 
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi desa tersebut. Dari segi biaya pun menjadi maksimal 



 25 

penggunaan nya serta efisien. Pendamping desa membantu masyarakat dalam memberikan 
informasi apa aja terkait masalah pembangunan.  

 

6. Salah satu inovasi yang telah dibuat masyarakat Lhokseumawe adalah membuat Rambu padi yang 
dapat merapikan padinya secara bersamaan sehingga menjadi rapi. Hal itu dilakukan oleh 
masyarakat bersama pendamping desa melalui anggaran desa. Dan hal ini juga didukung oleh 
pemerintah kota Lhokseumawe untuk menjadi contoh desa lainnya.  

 
“Saya lihat kalau di Loksumawe ini pendamping desanya sangat proktif, karena pada 
pendamping desa dia sangat penting soal tempat tinggalnya, saya tahu betul kalau 
pendamping desa yang ada di Loksumawe ini orang Loksumawe semua, jadi secara kos biaya 
perhari mereka, itu mreka tidak kontrak rumah, misalnya kalau pendamping desa ini ada 
yang ditugaskan ke kabupaten lain sementara mereka ditugaskan di kabupaten sendiri 
artinya pagi-pagi keluar langsung ke desa jadi tidak ada masalah” 

 

7. Masyarakat Lhokseumawe memerlukan pemimpin kota untuk memantau langsung desa nya, karena 
untuk saat ini pemimpin kota (dibaca Walikota) tidak pernah turun ke lapangan. Padahal masyarakat 
sangat senang kalau saja pemimpin nya turun ke desa walaupun hanya memantau saja. Selain itu, 
pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pendidikan karakter, selain 
membangun infrastruktur, karena msyarakat disini masih terhitung awam. 

 
“Jadi banyak hal lain yang sekecilnya misalnya yang masyarakat sendiri hari ini sudah lakukan 
dalam menanam padi didampingi oleh pendamping desa menanam padi disini ada sawah 
juga walaupun tidak lebar, itu mereka pake tali atau rambu benang yang ditarik sehingga 
masyarakat menanam dalam benang itu hingga padinya rapi, waktu mereka menyiangi 
rumputnya sudah bisa dibuat kayu yang dikayu bulat seperti bahan mobil ditancap-tancap 
paku bengkok lalu didorong itu rumput akan lengek.” 
 

8. Beberapa daerah yang seharusnya menjadi potensi Pariswisata tidak diberdayakan oleh pemeintah 
kota, seperti tempat Wisata Jamblang, pesisir pantai yang dapat dinikmati oleh pengunjung baik 
yang datang dari luar mapun daerah itu sendiri. Wista Jomblang tesebut dibiarkan oleh pemerintah 
begitu saja, padahal kalau pemkot dengan desa nya bekerjasama dibidang retribusi atau lainnya, 
maka kota ini dapat berkembang dengan baik. dan dpat meningkatkan ekonomi masyarakat desa. 

 

9. Keterbukaan informasi yang kurag lainnya adalah pengelolaan daerah wisata Seumadu yang telah di 
obrak-abrik oleh FPI, yaitu masyarakat membiarkan begitu saja setelah FPI melakukan hal tersebut, 
seharusnya pemerintah bisa mendatangi mereka dengan baik agar pembangunan desa wisata dapat 
berjalan tanpa harus melanggar syariat Islam. Syariat Islam disini merupakan perda atau kanum 
provinsi jadi kuat dalam pelaksanaannya. Dan pelaksananya disebut Wilayatul Hisbah atau dengan 
sebutan WH, setingkat Satpol PP namun hanya berurusan dengan syariat Islam saja.   

 

10. Masalah pembebasan lahan pun menjadi salah satu kekurangterbukaan informasi  pemkot. Banyak 
nya warga yang membebaskan lahannya namun bayarannya tidak sesuai, dan berbeda-beda. Ada 
satu warga yang masih menghalangi jalan utama, karena masalah harga pembebasan lahan yang 
masih kurang layak bagi masyarakat desa nya.  

 

11. Penerapan syariat Islam perlu disosialisaikan terus-menerus oleh pemerintah, agar masyarkat tahu 
akan kanun apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Pada saat ini masyarakat kurag 
mensosialisasikan hal itu. Jadi masyarakat sering salah kaprah mengenai kanun tersebut yang 
berkaitan dengan syariat Islam.  

 
“…Iyah sama betul, jadi maksud saya supaya syariat islam ini tidak  
  Berbenturan makanya perlu selalu dia selalu ada sosialisasi dan selalu ada  
  monitoring,   misalnya seperti saya sebutkan tadi kalau ditempat-tempat  
  wisata, misal hari     minggu itu paling rame orang, itu ditugaskan WH ini  
  tadi personil WH barang 6 orang itu tidak ada orang yang berpacaran, gak  
  berani mereka. Jadi seperti itu kita bukan nanti syariat islam tapi juga  
  syariat islam perlu sering-sering disosialisasi dan juga penerapannya saya  
  pikir jangan salah  kaprah” 
 

12. Secara umum, keterbukaan informasi di pemerintah kota Lhokseumawe sangat kurang 
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Salah satu contoh lain adalah ketika pemkota mengadakan rapat, yang diundang hanyalah pemangku-
pemangku kepentingan saja yang berhubungan dengan partai, masyarakat seharusnya dilibatka juga 
agar mereka tahu akan progress kota nya.  
 

13. Kota Lhokseumawe pernah mendapatkan adipura dari pemerintah di tahun 2014. Semua 
masyarakat yang terlibat, LSM dan aparatur desa bekerja bersama-sama melakukan Jumat dan 
Minggu Bersih, yaitu salah satu program pemkot yang digalakan. Sayangnya hanya bertahan setahun 
saja. Setelah itu, program tersebut tidak digencar lagi.  

 
“Itu tahun 2014 sekali dapat, jadi ketika itu kerja semua masyarakat kerja,  LSM kerja, 
pemerintah kerja. Ada misalnya ada jumat bersih ada minggu bersih, walaupun yang untuk 
jadi penilain adipura ini bukan cuma soal bersih, itu semunya sampai lampu merah dan 
semuanya kan. Tapi alhmdullilah ketika itu kita dapat tapi sangat sayang dapat itu tidak bisa 
kita pertahankan setelah itu, setelah  kami selalu memberi masukan kita hidupkan lagi kami 
sering, begini kalau Saya di wawancarai atau dimuat oleh media tulis atau media online, kita 
ingin diraih kembali adipura itu.” 
 

14. Salah satu yang tidak dimanfaat lagi oleh pemerintah kota adalah tempat tambak ikan, setiap sore 
dan hari libur sangat ramai dikunjungi masyrakat. Namun pengelolaan nya Pemerintah dibiarkan 
begitu saja.  

 

15. Beberpa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota  

 Banyak rambu lalu lintas, namun yang difungsikan hanya rambu kuning, atau hati-hati, 
padahal 2 lampu lainnya yaitu Hijau dan merah seharusnya difungsikan. 

 Pekerja PNS banyak yang berkeliaran di warung-warung kopi di jam kerja 

 Pekerja PNS tidak berpatok hanya dengan finger print absen saja, karena masih banyak 
indicator lain dalam kinerjanya. 

 Siswa/siswa di Lhokseumawe masih banyak yang melakukan pembolosan sekolah 

16. Pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah website nya semakin baik dalam 
memberikan informasi, walaupun masih banyak kurangnya, serta upate informasinya. Mengenai 
informasi anggaran, yang ada hanyalah hasil anggaran tahun sebelumnya, itupun sebenarny masih 
kurang informasinya. Untuk tahun ini tidak ada perencanaan progam dan anggran yang dilaporkan 
atau informasikan melalui web tersebut. Sekalipun ada harus meminta langsung ke pemkot nya 
namun tetep saja seuai birokrasi dan harus mengisi form terlebih dahulu.  

 

17. PPID sebagai tenaga kehumasan pemerintah harus bisa mengcounter berita-berita yang salah, tidak 
dihiraukan begitu saja karena dapat membuat masyarakat berpikir negatif akan pemerintah.  

 
“Saya melihat begini, itulah pentingnya selain di Pemkot sekertariatnya ada kehumasan juga 
ada PPID jadi dalam menyikapi berita-berita yang tidak pada tempatnya atau berita yang 
bukan seperti itu kejadiannya jadi kalau PPID ini hidupkan Loksumawe ini mudah 
mengkanternya misalnya hari ini cntohnya saya kasih tau tentang duduk ngangkang tadi kan 
jika ada tim, itu tim dari kehumasan PPID itu hidup aktif maksud saya itu kan lebih enak 
merangkul masyarakat sampai ke kampong-kampung supaya tidak bereaksi lagi, tapi ini 
tidak ada, cuma walikota sndiri yang menghadapi kan.” 
 

18. Salah satu berita yang menghebohkan masyarakat adalah berita tentang hebohnya penculikan anak 
yang akan diambil organnya yang ternyata hoaks, serta berita tentang orang dibakar pake minyak 
yang adalah orang gila. Itu adalah berita yang seharusnya dapat ceta dicaounter oleh pemerintah.  

 

19. Ada salah satu hal yang cukup baik pada pemerintah daerah ini terkait partisipasi masyarakat yaitu 
mendorong masyarakat lebih proaktif dalam menyatakan pendapat atau lebih terlibat baik di 
musrembang tingkat desa maupun tingkat kecamatan, bahkan LSM lainpun diundang pada kegiatan 
ini. Walaupun keterlibatan perempuan masih kurang.  

 
“Itu saya melihatnya dari semenjak tahun 2008 kira-kira yang kami lebih sedikit proaktif pada 
acara-acara musrembang, itu saya melihat Loksumawe ada peningkatan harus kita akui itu 
ada peningkatan soal mendorong partisipsi masyarakat untuk terlibat.” 
 

20. Beberapa informasi yang masyarakat butuhkan adalah : 

 Program kerja pemerintah dan anggarannya 
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 Informasi terkait dengan bidang pekerjaan, khususnya bidang Nelayan (pemimpin Nelayan 
dikenal dengan sebutan panglima laut) dan pertanian. 

 Informasi pembangunan rumah untuk Dhuafa 

 Informasi mengenai dunia pendidikan yang baik untuk anak 
 

21. Saran-saran untuk pemerintah kota Lhokseumawe : 

 sebagai anjuran UU keterbukaan informasi publik itu apapun yang di Loksumawe diperlukan 
saya pikir pemerintah harus respon, termasuk mengaktifkan PPID dan juga melalui 
websitenya yang sudah ada, 

  pemerintah Loksumawe kedepan soal perlunya proaktif hadir kedesa pimpinan 
pemerintahan, artinya kalau pimpinan ada beberapa orang karena ini bagian dari sosialisasi 
informasi publik juga ketika pimpinan wilayah atau daerah itu hadir kedesa maka masyarakat 
akan terjadi interaksi ketika terjadi interaksi maka disitu akan terbuka informasi, supaya 
informasi publik ini terbuka dengan hadirnya pemimpin kedesa. 

 soal pengelolaan anggaran daerah, pemerintah harus lebih terbuka lagi paling tidak 
meningkatkan keterbukaan yang sudah ada.  

 soal bantuan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau duapa. Itu juga harus lebih 
transparan bukan hanya terbuka, lebih transparan dimana itu harus diumumkan 
diperuntukan bagi masyarakat tidak memandangan dia golongan dari mana ataupun dari 
partai mana, karena sempat berkembang bantuan rumah duapa itu hanya dapat atau 
diterima oleh kelompok yang pro partai tertentu. 
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Ketua Aliansi Jurnalistik Independen Lhokseumawe-CSO 

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 14.00 – 15.00 WIB, 
bertempat di Hotel Winton. 
 
a. Narasumber 
 

Bp. Agus Tiar, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen Lhokseumawe-CSO 
 
Hasil Wawancara 

 
1. Pelaksanaan GPR khususnya masalah keterbukaan informasi di Kota Lhokseumawe masih belum 

terbuka, bahkan bila dibandingkn dengan kabupaten di sebelahnya yaitu kabupaten Aceh Utara lebih 
baik daripada kota Lhokseumawe. Humas kota yang sedia kalanya sebagai PR lebih sulit diemuin 
daripada Walikota nya sehingga terkesan protokoler, padahal itu merupakan tugasnya. Misal masalah 
hasil pansus yang seharusnya langsung diinformasikan ke media, malah harus direvisi dulu berhari-hari, 
membuat berita atau informasi menjadi basi. Sejatinya tidak perlu di revisi. 

“Pelaksanaan GPR di loksumawe, sangat masih belum terbuka bahkan jika 
dibandingkan dengan kabupaten sebelahnya (Aceh Utara). Dan terkadang jauh lebih sulit 
menjumpai humasnya (Ka. Bag Humas) dibandingkan dengan wali kota nya sehingga 
kesannya lebih ke protokoler padahal kan lebih ke informasi walaupun ia sendiri punya 
program.” 

2. Permintaan program dari APBD pun tidak diberikan, harus minta terlebih dahulu melalui form secara 
manual, seharusnya informasinya sudah ada di website. Bila dibandingkan dengan Aceh Utara sangat 
jauh, pemerintahnya sudah prepare dengan berbagai informasinya. Bahkan mereka memasang 
program kegiatan dan anggaran nya di setiap kelurahan. Pembangunan jalan yang merupakan program 
kerja pemerintah juga tidak dibuat plang informasinya yang dibutuhkan sebagai informasi jalan.  

“Pembangunan, majalah atau apapun itu jarang pakai plang padahal kan itu salah 
satu akses informasi untuk masyarakat. Jika dibandingkan dengan Aceh Utara, setiap desa 
sudah mulai pasang pamflet (rencana anggaran desa). Misalnya di desa A jumlahnya 500. 
Untuk buku APBD harus diminta terlebih dahulu sehingga APBD itu masih terkesan rahasia, 
tidak ada di website. Kecuali permintaan melalui surat biasanya masih bisa tapi memang 
agak sulit.” 

3. Kegiatan sidang DPRD kota Lhokseumawe selalu dilakukan malam hari, jadi keterlibatan masyarakat 
kurang diperhatikan sehingga informasi yang akan disampaikan pun masyrakat tidak akan tahu. Dan 
pemberitaan mengenai apa yang disampaikan harus mendapatkan rilisnya sedang untuk cetak 
beritanya sudah tidak informative lagi karena sudah lewat hari.  
 

4. Sekda lebih terbuka daripada humasnya, bahkan kepala Bappeda Lhokseumawe lebih terbuka lagi 
dalam memberikan informasi kepada para wartawan. Pemberitaan akan sesuai apabila mereka pun 
ketika memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diberikannya kepada nmasyarakat. Ada satu 
program yang baik terkait informasi, yaitu pemerintah melakukan penyampaian informasinya melulaui 
program pameran pembangunan yang diasakan stu tahun sekali oleh pemerintah. 

“…Dan lebih nyaman pak mulyanto dan kawan kawan wartawan karena lebih 
terbuka, sebelumnya juga saat dia kepala dinas suka pasang pamflet atau apa untuk proyek – 
proyeknya. Penyampaian informasi biasanya melalui pameran pembangunan (setahun sekali) 
dengan stand per desa.”  

5. Dilihat dari media, masyarakat Lhokseumawe masih minim untuk dapat akses informasinya. Media-
media di Lhokseumawe membantu masyakarakat akan kebutuhan informasi yang mereka inginkan. 
Dewan kota biasanya memberikan rilis untuk dijadikan berita dan disampaikan kepada masyarakat, jadi 
pemberitaan yang dibuat tidak akan berbeda dengan masyarakat dapatkan. Salah satu informasi 
masyarakat adalah mengenai sertifikasi tanah yang masih dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh 
Utara.  
 

6. Informasi yang diinginkan oleh masyrakat adalah salah satu pembangunan kota atau desa pasca 
tsunami. Mereka harus mengetahui daerah mana saja akan dibangun, sehingga membuat 
perekonomian desa tersebut meningkat. Namun, masyrakat masih minim dalam informasi ini, hanya 
melihat dari media saja akses informasinya.  

“Kalau diliat sekarang pasti (informai) tentang pembangunan karena kalau kita liat 
dengan kondisi Aceh pasca tsunami. Kan pasti butuh pembangunan jadi minimal orang tau oh 
disini ada program ini yang bisa meningkatkan perekonomian mereka pastinya. Tapi ini 



 29 

mereka kan ga pernah tau nih kalau ada program jadi paling tidak harus ada eksposnya dan 
mungkin itu aksesnya untuk orang atau media tertentu.” 

7. Media-media yang selalu membantu memberikan informasi kepada masyarakat itu ada group Kompas, 
Jawa pos dan media Medan.  
 

8. Terkait masalah pemberitaan kepada masyarakat yang dibuat oleh media, pemerintah kota terkesan 
tidak mempecayai berita-berita yang dibuat oleh media. Karena beberapa media yang dianggap 
menggelintirkan informasi yang disampaikan pemerintah. Namun pemerintah seharusnya tidak 
demikian karena hanya ada beberapa media saja yang seperti itu. Ada media yang salah memberitakan, 
tapi media itu langsung klarifikasi dengan cepat tidak diabaikan begitu saja. Contohnya adalah berita 
tentang masyrakat yang salah mengenai pendonoran, dan ltu langsung diklarifikasi oleh media itu 
sendiri.  

“Jadi membantu meluruskan ... dengan mereka ... jadi makin makin kita menutup 
diri dengan itu ya makin suka suka hati ... kan sangat disayangkan kalau seperti itu. Ini kasus 
kemarin ini kan lagi kebetulan, berita yang dilasir serambi online jadi tentang terkait ini Apa 
tuh? Korban salah yang menjerat pegawai rumah sakit dari pegawai karyawan unit donor 
darah dengan teks fotonya bahwa kembali dirawat kembali dirawat ... kesannya 
menguatkan bahwa benar – benar si pihak yang terdakwa tadi melakukan kesalahan fatal 
nyatanya ini ga pernah dirawat lagi sejak 4 bulan terakhir itu.” 

9. Kekurangterbukaan informasi mengenai pembangunan atau proyek sangat disorot oleh media, karena 
pemerintah kota kurang terbuka mengenai hal ini. Seharusnya pembangunan proyek apa saja dan 
dimana saja diberikan informasinya, tidak ditutup-tutupi, maka dengan itu banyak media pula yang 
tidak sedikit yang membuat berita yang tidak seuai.  

“…Karena emang sebenernya masyarakat pengen menyampaikan sesuatu sehingga 
nanti perlu diluruskan oleh wartawan, makanya pas mereka ...... mau dapat informasi nih, 
apapun terkait proyek apa ini proyek nih lagi bangun ... otomatis ini informasi awal ke kita 
yang harus .... kalau informasi dari pemerintah tertutup ya gimana, kan itu kendalanya tadi 
sebenarnya memudahkan kita ..media sosial ... tapi kan...... telfon ke ini atau kita datangi 
terkadang ... ya kita usahakan pertama telpon ya kita datangi kadang kadang alasan ada 
tamu atau entah apa tadi.” 

10. Masyarakat Lhokseumawe rata-rata adalah kelas menengah, bahkan sampai bawah. Untuk komunikasi 
melalui hanphone masih ada saja yang belum memilikinya, makanya informasi yang baik adalah melalui 
media cetak untuk dikalangan yang bawah atau disebut masyarakat akar rumput, mereka bisa mengerti 
perkembangan desanya. Namun tidak sedikit juga yang apatis terkait masalah pemerintahan ini.  

“…nah itu seharusnya kan melalui media yang yang lebih optimal mereka 
menyampaikan itu cuma ya sejauh ini masyarakat ga ada kaya masyarakatnya? 
Masyarakatnya dan mungkin ya karena pemerintahnya seperti itu juga mungkin, karena 
pemerintah seperti itu maka masyarakat apatis gitu ya, kalau  ada cuma terkadang kalau 
sudah ada pembangunan baru ..... kami ga tau nih kami ga butuh nih.”  
 

11. Media cetak dan radio masih mendominasi dalam memberikan informasinya, yaitu radio RRI. Banyak 
masyarakat Aceh yang sering nongkrong di warung kopi sambil membaca informasi dari Koran. Tidak 
sedikit juga menggunakan selluler. Dan itu masih efektik di kota Lhokseumawe. 

“Oh melalui media tadi, harus melalui media berarti, harus melalui media cetak, 
sebenarnya kan terbatas, disini kita juga ada radio kadang kadang ada yang kita ga suka nih 
nonton tv, tv juga ga mungkin di daerah, logikanya berita berita yang ringan ga mungkin naik 
nasional jadi yang paling efektif ya mungkin cetak karena setiap warung kopi, di Aceh ini 
terkenal dengan warung kopinya, iya ya dengan warung kopi, jadi setiap warung kopi orang 
pasti baca koran. Kalau mungkin orang diluar dulu waktu masih media cetaknya jagoan kan 
satu orang kita baca satu orang diluar negeri itu baca 5 atau 10 media cetak sedangkan kita 
10 orang baca 1, 1 di warung kopi dibaca rame rame dan itu masih efektif,Termasuk radio, ke 
sawah juga orang masih pake radio, apalagi hp....” 

12. Dana desa sangat membantu masyarakat kota Lhokseumawe, karena dengan dana desa mereka dapat 
membuat pembangunan desanya itu sendiri, dan penggunaan dana desa juga dimonitor oleh 
pendamping desa yang selalu memberikan informasi mengenai program-program desa. Pengalokasian 
dana pun diketahui oleh masyarakat langsung, sehingga mereka tahu akan apa yang akan menjadi 
prioritas pembangunan desanya.  

 
 

13. Saran-saran untuk pemerintah kota Lhokseumawe 

 Terkait pengelolaan informasi, seharusnya pemerintah kota lebih aktif lagi dalam keterbukaan 
informasinya, baik permaslahan program kerja pemerintah maupun penganggarannya. 
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 Masyarakat dibantu mengenai pemberdayaan SDM agar dapat meningkatkan tarf hidup 
masyarakat 

 Lebih terbuka kepada media-media lainya yang tidak berkepntingan juga.  

 Mengaktifkan dan berdayakan websitenya PPID 
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2.2. Provinsi Kalimantan Utara 
2.2.1. Panduan Pertanyaan Interview dan FGD 
 
Tempat/daerah: Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 
 

1. Focus Group Discussion (FGD) “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” yang kedua dilaksananakan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, pukul 13.30 – 
15.30. WIB, bertempat di Ruang Rapat Bappeda, Kab. Malinau 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan 
dihadiri oleh para narasumber dan peserta aktif dari Badan Lembaga dan Perwakilan Kelompok 
Masyarakat Desa Lhokseumawe, antara lain: 

a. Bpk. Kristian, Kepala Bappeda Kab. Malinau 
b. Bpk. Hermansyah, Sekretaris Bappeda Kab. Malinau 
c. Bpk. Fieter, Kadis Kominfo Kab. Malinau  
d. Bpk. Dardimansyah, Ka.Bid. Sosbudpen Bappeda Kab. Malinau  
e. Bpk. Aji Widodo, Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Malinau.  
f. Bpk. Jufri, Kabid Data Bappeda Kab. Malinau 
g. Bpk. Daniel Darang, Kabid. Litbang Bappeda Kab. Malinau 
h. Bpk. Martinus, Perwakilan Bakesbangpol. Kab. Malinau 
i. Bpk. Aidin, Perwakilan Bakesbangpol Malinau 
j. Bp. Pangeran, Perwakilan LP3MD Malinau 
k. Bp. Indra Gunawan, Perwakilan LP3MD Malinau 
l. Bp. Muksin. A, perwakilan PDAM Kab. Malinau 

 
Serta didukung oleh penyelenggara dan pengarah jalannya diskusi dari Direktorat Politik dan Komunikasi 
Kementerian PPN/Bappenas dan Tenaga Ahli, yakni: 

a. Bp. Wariki, Direktorat politik dan Komunikasi Bappenas 
b. Bp, Indra Jaya, Direktorat Demokrasi 
c. Ibu Yunes, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
d. Sdr. Azka Nurani, Direktorak Politik dan Komuniakasi Bappenas.  
e. Ibu Dewi Sad., Tenaga Ahli dan Moderator FGD Ditpolkom Bappenas. 

2. Sdr. Mad Yoman, Asisten Tenaga Ahli Ditpolkom Bappenas FGD dibuka dengan pengantar dari Bpk. 
Kristian selaku Kepala Bappeda dan tuan rumah Kab Malinau. 
Beberapa pengantar dari Bp. Kristian: 

a. Pengenalan beberapa staff Bappeda Kab. Malinau dan dinas-dinas lainnya yang hadir pada FGD. 
b. Mengenalkan Kabupaten Malinau yang lahir tahun 1999 dan sudah berumur 18 tahun dengan 

wilayah kawasan Lindung, kawasan Budi daya dan bantaran sungai. 
c. Terdapat 15 kecamatan dengan 5 kecamatan berada di daerah kawasan perbatasan, dan 109 

desa dengan Jumlah penduduk sekitar 76rb, masyarakat sebagian besar tinggal di Malinau Kota, 
pedalaman dan Perbatasan 

d. Daerah Kalimantan Utara lima puluh persennya adalah Kabupaten Malinau, sehingga sangat 
luas sekali untuk membangun infrastruktur kebutuhan masyarakat. Harga semen sekitar Rp. 1 
juta sebelum pembangunan di Kabupaten Malinau dan kembali ke harga seperti itu 
dikarenakan kurang nya pemeliharaan pembangunan jalan yang dengan keterbatasan 
anggaran. 

e. Mengucapkan terima kasih atas kunjunganya ke Kab. Malinau, yang berarti telah diperhatikan 
untuk daerah nya daripada pusat. 

 
3. Masih Sesi Pembuka: Bp. Wariki mengenalkan beberapa staffnya dan menceritakan  keingintahuannya 

tentang Kab. Malinau dan tertarik untuk berdiskusi tentang pembangunan Kab. Malinau serta 
menceritakan tentang tugas dari Direktorat Komunikasi dan Politik.  

4. Setelah sesi pembuka, Ibu Dewi selaku moderator langsung membuka dan memimpin sesi FGD dengan 
beberapa poin-point pertanyaan yang akan didiskusikan dalam FGD ini. 
Berikut adalah gambaran besar jalannya diskusi, dengan pertanyaan yang diajukan oleh Moderator, 
dan tanggapan yang diberikan oleh peserta/narasumber 
 
Point-point pertanyan yang diajukan oleh Moderator : 
 

i. Pemahaman tentang GPR di Kab. Malinau? 
ii. Bagaimana Inpres 9 itu dilaksanakan  dan bidang apa saja yang dikerjakan? 

iii. Bagaimana  pelaksanaan GPR di kab. Malinau? 
iv. Bagaimana Pengelolaan  Informasi di Kab Malinau kepada Masyarakat? 
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v. Chanel atau media nya seperti apa, adakah media informasi nya seperti pertunjukan daerah? 
vi. Dampak dari pelaksanaan GPR di Kab. Malinau? 

vii. Pengolahan data dan informasinya serta aktivitas agenda settingnya? 
viii. Bagaimana konsep informasinya dan mendiseminasikanya? 

Berikut Diskusi yang disampaikan…. 
 

1. Bp. Petter, Diskominfo 
- Menjelaskan tentang struktur di Kominfo masih belum sesuai dengan pelaksanaan nya 

namun secara nomenklatur, susunannya sudah sesuai dengan kominfo Pusat. Karena 
masih baru sehingga masih menyesuaikan dengan pekerjaan yang diharuskan seperti 
halnya humas, ada yang struktur humas itu di Kominfo ada juga yang di pemerintah daerah 
atau secretariat sementara tenaga-tenaga ahli di kehumasan masih terbatas. 

- Menjelaskan Peran Kominfo dari segi kehumasan masih belum jelas, karena masih banyak 
tarik ulur peran antara Kominfo dengan humas pemerintah daerah walaupun sebenarnya 
peran humas itu seharusnya ada di kominfo dan mengindisikasikan terjadinya kles antara 
peran humas di daerah dengan di kominfo. Sehingga masih bingung siapa yang seharusnya 
menyebarkan suatu pesan dan mendiseminasikannya.  

- Menerangkan bahwa dari sisi pesan yang disampaikan sebenarnya menguntungkan 
masyarakat karena mendapatkan berita beragam dan dekat dengan mereka, tapi dari sisi 
organisasi kominfo, tidak akan tahu siapa yang berhak jawab jika ada pertanyaan yang 
kritis dari masyarakat, apakah Komifo atau bagian sekretariat. Seperti contoh nya registrasi 
sim card, yang menjadi tanggung jawab Kominfo namun hak jawab berada di sekretariat.  

- Menjelaskan bagaimana wilayah kerja terkait kehumasan antara Kominfo dengan humas 
daerah bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi lebih mengedepankan 
penyelesaian perselisihan atau saling support antara keduanya.  

- Menjelaskan contoh permasalahan mengenai tentang kekosongan LPG dan harga nya yang 
lebih tinggi dari daerah lain, bahwa hal tersebut mencoba dijawab oleh bagian kominfo 
dan hasilnya dapat meredam keresahan masyarakat yang berpikir ada permainan harga 
antara pemasok dengan pemerintah.  

- Media sosial yang digunakan dalam mendiseminasikan pesan atau berita adalah Facebook, 
karena rata-rata pengguna disini menggunakan facebook, secara data ada 16 rb pengguna 
facebook di Kabupaten Malinau 

- Selain media sosial kominfo memiliki program  “sapa SKPD” bekerjasama dengan radio RRI, 
dan itu mengenai informasi tentang kebutuhan masyarakat. Program tersebut sangat 
membantu masyarakat karena radio RRI disini sangat aktif dan sering digunakan oleh 
masyarakat. Disana pun masyarakat dapat berinteraktif dengan dinas-dinas yang pada saat 
itu siaran.  

- Kominfo juga membentuk Kelompok informasi Masyarakat sebagai buzzer nya Kominfo. 
PPID masih belum dilaksanakan karena terkait dana, begitun dengan PPID pembantu yang 
ada dikecamatan.  

- Menambahkan media yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu Majalah bulanan, 
“pelangi” bekerja sama dengan wartawan lokal, namun penulisan nya bebeda dan agak 
lebih detail terkait pemberitaan daerah dan informasi publik. 

- Menambahkan mengenai komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah beserta Kominfo 
dan masyarakat bahwa sebelumnya pendistribusian informasi melalui program 
“siskompat”, sistem informasi dan komunikasi terpadu, yaitu penyediaan pasiltas akses 
informasi pendukung untuk masyarakat yang ada diperbatasan dan pedalaman yang 
berada di Kecamatan melalui layanan internet, telepon analog, faximile, telkomfrens.  

- Menambahkan Kendala utama untuk pengembangan informasi dan pembangunan adalah 
angaran yang kurang dan masih minim, dan solusinya adalah masyarakat patungan untuk 
membeli perangkat dan beli solar.  

- Menambahkan dari Kesbanpol, bahwa pemerintah seharusnya membangun 
masyarakatnya juga ibanding pembangunan yang ada disekita perbatasan, jangan hanya 
menjaga pos batas saja, pendekatan keamanan juga perlu karena pada saat diperbatasan 
masyarakat merasa dijaga ketat padahal kehidupan disana seharusnya baik, bahkan 
masyarakat menilai lebih baik Malaysia daripada Negara sendiri. Pembangunan 
masyarakat perlu seperti halnya pendidikan, dan kesehatan juga adalah hal yang harus 
dibangun oleh pemerintah.  

- Menambahkan tentang pengelolaan media sosial yang nantinya akan dikendalikan oleh 
humas itu sendiri atau SKPD-SKPD yang ada di setiap kecamatan dan itu akan diatur oleh 
Perbup. Dan itu akan dirapatkan kembali bersama SKPD-SKPD nya nanti, agar tidak 
tumpang tindih peran humas yang ada di daerah dengan kominfo.  
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- Menambahkan tentang akses informasi di daerah perbatasan, bahwa tentara Indonesia 
dalam penjagaannya lebih ketat daripada Malaysia, sehingga ada hal-hal yang masuk dari 
Malaysia selalu dicurigain oleh tentara Indonesia. Sangat berbeda dengan tentara Malaysia 
yang welcome dengan masyarakat Indonesia, maka tak heran kalau masyarakat 
sebenarnya lebih memilih Negara tetangga disbanding Indonesia.  
 

2. Bp. Lupies Ambo, Perwakilan Humas dan Protokol  
- Menjelaskan tentang 3 media media lokal yang bekerjasama dengan pemerintah yaitu 

Radar, Kara dan Tribun.  memberitakan tentang informasi publik dan daerah. Dan yang 
aktif adalah media Kara.  

- Capaian yang telah dilakukan adalah tentang pembangunan daerah yang dibuat oleh 
masyarakat itu sendiri serta informasi sekarang cepat langsung diterima oleh masyarakat 
melalui media tersebut dan pendamping desa tentunya.  
 

3. Bp. Pangeran, Perwakilan dari LP3MD 
- Menjelaskan tentang LP3MD adalah Lembaga Pemberdayaan Perencanaan Pembangunan 

Masyarakat Desa, merupakan LSM bentukan pemerintah daerah yang bertugas sebagai 
partisipatif pembangunan desa sebagai upaya Gerdema, Gerakan Desa Membangun. 
Lembaga ini membantu masyarakat desa dalam membangun desanya. Anggaran yang 
digunakan dari pemerintah daerah bukan dari Dana desa. 

- Kendala dilapangan adalah belum banyakknya ilmu pengetahuan masyarakat tentang 
pembangunan Desa, sehingga sudah tugas lembaga ini untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat terkait pembangunan desa, selain dibantu oleh pendamping desa. 
Masalah dana yang digunakan tidak tumpang tindih dengan anggaran dana desa dari 
Kementerian desa, yaitu dibuat format penyusunan pembangunan desannya sehingga 
program mana dan apa saja yang termasuk dari dana desa dan dana pemerintah daerah. 

- Menerangkan solusi mengetahui pengetahuan masyarakat tentang pembangunan desa, 
yaitu dengan terjun langsung melakukan bimbingan kepada masyarakat tersebut, dan 
memberikan pengarahan tentang fomat desa yang sudah baku dari Bappeda yang harus 
dilaporkan berdasarkan anggaran perencanaannya sehingga pembangunan desa dapat 
terkontrol langsung.  

- Menjelaskan Pembangunan pertama terkait komunikasi, adalah pembangunan Tower-
tower komunikasi di setiap kecamatan yang ada sehingga masyarakat di Malinau dapat 
berkomunikasi dengan hape seluler dan mengakses internet lebih mudah 

 
4. Bp. Dardimansyah, Kabid. Sosbudpen. 

- Menjawab pertanyaan Bu Yunes terkait akses informasi 5 kecamatan yang berada di 
perbatatasan dan pedalaman, bahwa akses ke 5 kecamatan tersebut sama dengan akses 
informasi lainnya yaitu dengan menggunakan media sosial facebook, akses jalan menuju 
ke 5 kecamatan tersebut sedang dibangun agar lebih mudah lagi untuk mendapatkan 
informasi ke pemerintah daerah. Serta dengan penguatan dibidang pendidikan di area 
perbatasan. 

- Menjelaskan dengan akses yang sulit di Kab. Malinau ini harga untuk BBM terhitung tinggi 
yaitu di sekitar 25rb/liter, untuk itulah terus dibangun jalanan dalam upaya akses 
masyarakat.  
 

5. Bp. Martinus, Perwakilan Kesbangpol 
- Menjelaskan tentang tugas Kesbangpol yaitu menangani permasalahan konflik 

diperbatasan, sejauh ini untuk konflik masih dapat diatasi sejauh dari 5 kecamatan 
perbatasan di Kab. Malinau ini. Namun jika terjadi permasalahan, bekerjasama juga 
dengan kepolisian untuk menanganinya.  

- Menambahkan dari penjelasan Bp. Peiter mengenai permasalahan perbatasan, bahwa 
sebenarnya tidak ada masalah yang besar, hanya pada pembangunan nya saja dan 
lingkungan diperbatasan yang berbeda, konflik dan hal yang berbau keamanan tidak begitu 
besar dan sejauh ini dapat diatasi oleh pemerintah daerah. 

 
6. Bp. Indra G, Perwakilan LP3MD 

- Memberikan pernyataan terkait pembangunan diperbatasan, bahwa yang telah dilakukan 
oleh pemerintah daerah sudah cukup maksimal dengan keadaan anggaran yang ada, hal-
hal yang belum dilakukan akan dikembangkan dan diupyakan terus oleh pemerintah 
melalui LP3MD yang sudah dipercayakan.  

- Menjelaskan bahwa sebenarnya selain daerah perbatasan, daerah pedalaman juga perlu 
diperhatikan agar mereka juga dapat akses informasi dengan mudah, dengan begitu 
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mereka akan bepikir bahwa Indonesia itu sangat luas, tidak hanya ada apa yang mereka 
pikirkan saja di daerah, untuk itu pemerintah pusat perlu juga memperhatikan hal 
tersebut.  
 
 

7. Bp. Aji Widodo, Kabid Ekonomi Bappeda 
- Menilai dari segi ekonomi bahwa jalur perbatasan untuk produk Malaysia mudah masuk 

dibanding produk Indonesia, sehingga kalau dilihat produk Malaysia disini jauh lebih 
banyak daripada produk Indonesia.  
 
 

5. Diskusi dialihkan kepada Ibu Yunes, dan langsung memimpin jalannya diskusi FGD setelah Ibu Dewi 
meminta izin untuk meninggalkan diskusi. 
 

6. FGD ditutup oleh Ibu Yunes dan memberitahukan pada seluruh peserta bahwa dalam menyelesaikan 
reviu ini, kemungkinan tim peneliti akan kembali menghubungi peserta untuk melakukan in-depth 
interview. 
 

7. Rangkaian kegiatan FGD selesai tepat pada pukul 15.30 WIB, peserta meninggalkan ruangan. 
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2.2.3. Notulensi Wawancara Akademisi 

Wawancara mendalam tentang “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” dilaksananakan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, pukul 10.30 – 12.00 WIB, 
bertempat di Media Center Politeknik Malinau. 
 
a. Narasumber 

Bp. Frans Yusak Ukung., S.Si., M.Si - Akademisi 
 

b. Hasil Wawancara 
 

1. Konsep atau teori PR dalam pemerintahan adalah sesuatu aktivitas pemerintah dalam menjalin 
komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyrakat atau organisasi dengan yang lain. Yang 
berarti terjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat dari pemerintah. Namun pelayanan publik 
atau komunikasi informasi disini masih sesuai atau sejalan dengan perkembangan dan adanya 
peningkatan pelayanan informasi pemerintah daerah.  

“Definisi PR menurut saya adalah sesuatu aktivitas pemerintah dalam menjalin komunikasi 
yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal pelayanan Publlik baik itu segala 
bentuk jasa pelayanan, baik itu administrasi atau pelayanan publik sejauh ini baik dan sesuai 
dengan keinginan masyarakat.”  
 

2. Pelayanan publik di Malinau, walau terbilang baik namun belum maksimal, contohnya dalah pelayanan 
di rumah sakit. Ada beberpa orang yang mengeluhkan terkendala obat yang masih belum ada di rumah 
sakit, seharusnya semua kebutuhan rumah sakit terpenuhi disana baik itu kebutuhan obat ataupun 
kebutuhan lainnya. 
 

3. Akses informasi Kab. Malinau masih belum bagus terkait masalah jaringan, karena masih melakukan 
pembangunan BTS di setiap kecamatan. Untuk masuk ke akses internet saja loadingnya lama, tapi itu 
terjadi di daerah-daerah perbatasan dan pedalaman saja, kalau di Malinau kota jaringan sudah baik. 
Sehingga masyarakat pedalaman dan perbatasan agak susah untuk mendapatkan informasi-informasi 
pemerintah daerah. Namun pemerintah sudah cukup baik karena pembangunan BTS terus dilanjutkan 
agar masyrakat desa khususnya pedalaman dan perbatasan dapat dengan mudah mengakses 
kebutuhan informasi yang diinginkan.  

“untuk mendapatkan informasi internet, website pemerintah daerah, sepeti yang sudah ada 
selama ini itu gmpang-gampang susahlah, karena sesuai dengan keadaan infrastruktur 
keadaan jaringan di daerah ini, kurang mendukung untuk jaringan, sehingga di Malinau ini 
masih kurang. Tapi pemerintah daerah sudah bagus melalui kominfo sudh mengapload 
informasi-informasi pemerintah daerah namun ketika masuk agak susah karena 
jaringannya.” 
 

4. Untuk isi atau konten dari website pemerintah sudah berisikan tentang informas publik terutama 
terkait pembangunan/infrstruktur di Kabupaen Malinau dan masalah anggaran dan 
pendaanaannyapun sudah ada. Namun karena terkendala jaringan, masyarakat tidak dapat melihat 
atau mengaksesnya. Solusi yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui LP3MD yang dibuat 
atau bentukan pemerintah, langsung menginformasikan setiap aktivitas atau kegiaan pemerintahan. 

 “untuk informasi pembangunan infrastruktur terutama di Kab. Malinau ini, penggunaan dana 
dan sebagainya itu sudah ada, tapi seperti yang saya bilang, masyrakat susah mengaksesnya. Namun 
masyarakat bisa dapat informasi itu melalui ada yang namanya setiap tahun itu ada program 
pemerintah musrenbang dan pemateri menyampaikan sampai dimana perkembangan pembangunan 
tahun lalu, dan ada evaluasinya,” 

 
5. Peran LP3MD sangat membantu masyarakat desa dalam membangun pembangunan desanya, 

melalui program yang disampaikan oleh Bupati yaitu “Gerdema” gerakan Desa membangun. Adanya 
program tersebut, masyarakat sangat senang karena langsung dilibatkan dalam musrenbang RT, jadi 
tahu apa-apa saja yang akan dibangun di desanya. Dari anggaran sampai pelaporannya. Terlebih lagi 
ada pendmping desa jadi sangat terbantu.  

“…seluruh masyarakat dari 109 desa terdiri dari 381 RT, nah jadi seluruh Kab. Malinau ini 
terjangkau lewat orang-orang yang ditempatkan dari LP3MD ini menyampaikan 
pembangunan melalui musrenbang RT jadi tidak ada RT yang terlewatkan. Orang-orang yang 
di didalam itu adalah orang-orang yang sudah kompetensi di dalamnya seperti akademisi, 
orang kesehatan dan lainnya…” 
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6. Terdapat dua aliran dana dalam membangun desa di Kab. Malinau yaitu ADD, Anggaran Dana Desa 
dan Dana Gerdema. Keduanya berasal dari pemerintah namun aliran dana tersebut dibuat program 
kerja pembangunan desa nya sesuai yang dibutuhkan. Sehingga tidak tumpang tindih dalam 
penggunaan dua dana tersebut. Misalnya adalah pembangunan jalan desa menggunakan anggaran 
dana desa, maka pembangunan tersebut tidak lagi menggunakan dana dari program Gerdema.  

“Sejauh ini pengelolaan dana yang kami tahu yaitu dana dari pusat namanya ADD, anggaran 
Dana Desa, nah kalo yang bersumber dari pemerintah daerah itu namanya dana Gerdema, 
pengelolaan uang ini sudah diatur oleh pengelola sistem keuangan desa sesuai aturan desa, 
dana tersebut sudah diatur dan sudah menempatkan untuk yang add bagaimana dan 
gerdema bagaimana…”  
 

7. Program Gerdema dibuat karena dana desa dari pemerintah masih belum cukup atau masih kurang 
apalagi mengenai pembangunan infrastruktur di Kab. Malinau, sehingga, dibuatlah Gerdema dengan 
anggaran yang ada di pemerintah daerah, agar desa dapat membangun sendiri di luar dana desa 
tersebut. Program Gerdema sudah berjalan selama  2 periode ini diusulkan oleh Bupati langsung. 

 
8. Program Gerdema sedikit berhasil karena sudah terakomodir berbagai keinginan masyarakat, yang 

awalnya banyak yang mengeluh sekarang sudah sedikit tentang keluhan masyrakatnya. Namun 
program Gerdema yang diusung oleh Bupati malah berimbas kepada masyarakat kota, karena 
meeka berpikir kenapa hanya pembangunan desa yang diutamakan, sementara kota diabaikan yang 
padahal program Bupati juga mengarah bagaimana desa dan kota saling membangun dan 
berkontribusi.  

9. Infomasi mengenai perkembangan pembangunan desa disampaikan langsung oleh Satgas atau 
pendamping desa kepada masyarakatnya serta dilaporkan kepada pemeintah darerah, lalu 
pemerintah daerah langsung mengapdate informasi-informasi dari pembangunan desa lewat 
kominfo.  

 
10. Secara umum masyarakat di Kab. Malinau sudah mendapatkan informasi publik dengan baik sesuai 

dengan keberadaan Kab. Malinau, buktinya tidak ada gejolak-gejolak dari masyarakat yang 
menentang pembangunan dan informasi lainnya.  

“secara umum informasipenerimaan informasi publik kepada masyarakat, menurut kami baik 
aja ya, tidak ada masalah, karena kita lihat akhir-akhir ini tidak ada gejolak. Dan kalo untuk 
pelayanan publik itu sudah maksimal sesuai dengan keberadaan Kab Malinau.” 
 

11. Terdapat perubahan siginifikan di Malinau yaitu jaringan informasi di Malinau sekarang sudah bisa 
terhubungi di semua kecamatan, sehingga semua masyarakat sekarang sudah bisa telp dan internet. 
Bebeda dengan sebelumnya yang tidak bisa telp sama sekali, radio saja tidak bisa memberikan 
informasi. Sehingga mereka harus datang langsung ke pemerintah yang jaraknya lumayan jauh dari 
pedalaman dan perbatasan. Dan akses jalan yang bagus yang sudah terhubung ke berbagai 
kecamatan yang sebelumnya harus lewat sungai dan pesawat. 

“…owh ada, contohnya seperti jaringan informasi, dari kecamatan yang ada di Kecamatan ini 
kan sekara sudah terhubungi paling tidak bisa telp, radio pun dulu tidak bisa, dengan adanya 
prmbangunan tower-tower jaringan sudah bagus..” 

 
12. Capain yang belum baik adalah keterkaitan dengan pemgembangan di bidang pendidikan, sehingga 

untuk pengenmbangan sdm tidak bisa baik, karena Cuma ada satu kampus saja di Malinau yaitu 
Politeknik Malinau 

 
13. Pencapaian terkait dengan GPR, pemerintah sudah melakukan komunikasi melalui RRI, ada diskusi 

terbuka bersama dinas-dinas dan skpd dan sering mengundang masyarakat dalam acara terbuka 
seperti talkshow. 

“menjalin komunikasi sudah bagus, seperti RRI, da nada diskusi terbuka, dan sering 
mengundang tokoh masyarakat, agama dan lainnya. Artinya ada komunikasi yang baik loh 
antara masyrakat dan pemerintah, berbeda dengan yang dulu pemerintah suka mengadakan 
acara diam-diam…” 
 

14. Media informasi lebih banyak kepada RRi, dinas Kominfo, facebook dan televisi kabel. Masyarakat 
dapat informasi melalui media tersebut, namun lebih banyak kepada media sosial Facebook karena 
rata-rata di Malinau banyak menggunakan media tersebut. 

 
15. Saran-saran : 

a. Dibuat media center oleh pemerintah  
b. Pelayanan publik, khususnya di dunia pendidikan lebih diperhatikan lagi 
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c. Pembangunan tower komunikasi dan akses jalan diperbanyak untuk kecamatan yang 
belum dibangun terutama daerah pedalaman dan perbatasan. Sehingga tidak perlu naik 
pesawat lagi hanya untuk membuat KTP.  

2.3. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 
2.3.1.  Panduan Pertanyaan Interview dan FGD 
Kota Mataram, Lombok Barat. NTB 

1. Focus Group Discussion (FGD) “Reviu Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations (GPR) di 
Indonesia” yang kedua dilaksananakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.00 – 
12.30. WIB, bertempat di Ruang Rapat Bappeda, Kota Mataram  
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan 
dihadiri oleh para narasumber dan peserta aktif dari Badan Lembaga dan Perwakilan Kelompok 
Masyarakat Kota Mataram, antara lain: 

a. Bpk. L. Bramantio G, Kabid. Perencanaan SDA, Sarana Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah Kota Mataram 

b. Bpk. M. Ramadhani, Staff Bappeda Mataram 
c. Bpk. Abdul Manan, Kasi. Infrastruktur dan Teknologi e-government, Kominfo Kota 

Mataram 
d. Ibu. Nining Sulistiningsih perwakilan dinas Kominfo 
e. Bpk. A. Fardiyan Amri, Staff Kominfo 
f. Bpk. L.M Lukman Yafi, Staff Kominfo  
g. Ibu. Martha Yuli. S, Perwakilan Bagian Humas dan Protokol Setda  
h. Ibu. Ni Made sri Widiastuti, Perwakilan Bagian Humas dan Protokol Setda 
i. Bpk. Rustam Effendi, Perwakilan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Mataram  
j. Sdr. Fahmi Mariza, Relawan TIK   
k. Sdr. Ari Yanuar, Relawan TIK   
l. Sdr. Sumirza RK, Relawan TIK   
m. Sdr. Junaidi, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kec. Sekar Bela  
n. Sdr. Yas Arman, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kec. Sekar Bela 

  
Serta didukung oleh penyelenggara dan pengarah jalannya diskusi dari Direktorat Politik dan 

Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas dan Tenaga Ahli, yakni: 
c. Ibu Yunes, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas 
d. Sdr. Azka Nurani, Direktorak Politik dan Komuniakasi Bappenas.  
e. Sdri. Putri Puspita Mesari, Direktorak Politik dan Komuniakasi Bappenas 
f. Sdri. Refika Dwina, Direktorak Politik dan Komuniakasi Bappenas 
g. Ibu Dewi Sad., Tenaga Ahli dan Moderator FGD Ditpolkom Bappenas. 
h. Sdr. Mad Yoman, Asisten Tenaga Ahli Ditpolkom Bappenas 

 

2. Sambutan FGD dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana & 
Pengembangan Wilayah Bapeda Mataram yaitu Bp. L. Bramantio Ganeru.  

Berikut pengantar dari Kabid. Bapeda Mataram: 
- Permohonan maaf karena kepala Bappeda, Sekda serta peserta badan publik yang 

diundang tidak dapat hadir karena ada kegiatan diluar daerah. 
- Pengenalan mengenai bidang-bidang di Bapeda Mataram beserta pengenalan jajarannya 

yang hadir rapat FGD 
- Pemberian ucapan terima kasih kepada Bappenas yang telah melaksanakan forum ini 

karena merupakan hal baru bagi Mataram. 
 

3. Ibu Dewi selaku moderator langsung membuka dan memimpin sesi FGD setelah pengantar tentang 
latar belakang dilakukan nya FGD oleh Ibu Yunes. 

Berikut adalah gambaran besar jalannya diskusi, dengan pertanyaan yang diajukan oleh Moderator, 
dan tanggapan yang diberikan oleh peserta/narasumber 

Point-point pertanyan yang diajukan oleh Moderator: 
a. Kebijakan-kebijakan apa saja dalam menangani pengelolaa informasi publik 
b. Perencanaan apa saja serta hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya 

Kota Mataram  
c. Permasalahan-permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan 

informasi 
d. Capaia-capaian serta dampak yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah 
e. Sebaran media nya seperti dan apa saja 
f.    Solusi-solusi apa saja yang harus dilaksanakan nantinya 
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Berikut jalannya diskusi…. 

1) Bp. Abdul Manan (Kasi. Infrastruktur dan Teknologi e-government, Kominfo Kota Mataram) 
- Menjelaskan tentang pembentukan Kominfo yang sudah berjalan setahun, serta 

pembenahan-pembenahan struktur organisasi dan tugas-tugas yang diemban yang ada di 
Kominfo, seperti bidang infrastruktur dan teknologi e-government yang sedang dijalankan. 
“…bidang government di kota Mataram, baik berhubungan dengan kebijakan government 
public relation itu dilakukan, tim kami akan menceritakan sedikit, tentang keberadaan 
kominfo dan kurang dari satu tahun kami malaksanakan kegiatan ini, sebelum kominfo 
terbentuk jadi kami berdua berada di kominfo sebelumnya, kami mencoba menyusun 
kegiatan yang berkaitan dengan teknologi komunikasi…” 
 

- Menjelaskan bahwa Kominfo Mataram telah melakukan pemetaan terkait dengan kegiatan 
Kominfo itu sendiri yang dituangkan ke dalam rencana induk e-government TIK kota 
Mataram untuk lima tahun ke depan (2017-2022), yang berkaitan dengan pelayanan publik 
dan pelayanan antar dinas SKPD, OPD dan dinas-dinas lainnya. 
 
“…nah berkaitan dengan itu tahun 2017, kami mencoba melaksanakan yang kami lakukan 
awalnya adalah pemetaan, terhadap kegiatan daripada kominfo itu sendiri, yang kami 
tuangkan kedalam rencana e-government yang dilakukan dalam induk kota Mataram 
yaitu untuk 5 tahun kedepan, jadi 2017 s/d 2022 kebutuhan tentunya hubungan dengan 
kebutuhan SKPD, SK OPD OPD Yang ada, yang berkaitan dengan pelayanan publik dan 
berkaitan dengan pelayanan antar dinas…” 
 

- Menjelaskan bahwa Kominfo telah memberikan infrastruktur untuk bisa berkomunikasi 
dengan OPD-OPD yang ada dari tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat kelurahan, 
dengan melalui jaringan-jaringan dan diberikan hak akses kepada mereka karena 
berhubungan dengan kegiatan PPID yaitu penyampaian informasi publik lewat website. 
 
“kami berusaha untuk memmberikan infastruktur untuk bisa berkomunikasi dari OPD  – 
OPD yang ada dari tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat kelurahan, dengan kegiatan 
kegiatan yang mungkin kami belum bisa membangun kami menyediakan menyewa untuk 
kegiatan yang mana sudah bisa kami jangkaui, kami berikan hak akses karena berkaitan 
dengan apa berkaitan dengan PPID penyedia – penyedia informasi public lewat website” 
 

- Menerangkan bahwa Kominfo Mataram telah membuat aplikasi “Mantra” yang berfungsi 
untuk melakukan integrasi data antar semua OPD dan dinas lainnya, agar data tersebut 
dapat berkolaborasi dengan pemanfaatan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut juga 
berfungsi dalam membangun infrastruktur pemantauan wilayah-wilayah publik yang 
berkaitan dengan keberadaan dengan lokasi – lokasi yang digunakan untuk kemacetan, 
kemudian lokasi – lokasi yang digunakan untuk penimbunan sampah, melalui infrastruktur 
CCTV, sehingga pemasalahan tersebut dapat dikendalikan dengan hanya melalui 
handphone.  
 
“aplikasi yang dibangun dibidang OPD yang tentunya nanti kedepan kami akan melakukan 
intregasi data yang kemudian memanfaatkan aplikasi Mantra punyanya kominfo yang 
berfungsi adalah supaya data – data itu bisa berkolaborasi tidak lagi megumpulkan data – 
data yang bersifat bentuk kertas jad bisa langsung diimplementasi kan dalam apliksai 
bentuk mantra itu lewat integrasi dengan contohnya dengan pelayanan publik..”  

- Menjelaskan tentang SDM Kominfo yang masih kurang karena belum ada penerimaan PNS 
untuk tahun ini. Sehingga memaksialkna SDM dan fasilitas yang ada dalam melaksanakan 
tugas sesuai dengan aturan di Kominfo yaitu melakukan pelatihan website kepada tenaga 
TIK. 
 

- Terdapat aplikasi yang dibuat oleh Kominfo yaitu aplikasi e-lapor dan mataramku lapor 
yang fungsinya mirip dengan e-lapor yang dimiliki oleh Kementerian, namun untuk aplikasi 
Mataramku Lapor adalah segala informasi publik terkait dinas-dinas atau badan 
pemerintahan Kota Mataram. Dengan aplikasi mataramku lapor ini, masyarakat dapat 
melaporkan langsung tentang kendala-kendala atau permasalahan yang ada di wilayahnya, 
pada saat itu juga laporan diterima oleh admin dan diteruskan kepada supervise untuk 
ditindaklanjuti oleh pemerintah Mataram. 
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“kemudian kita sudah memiliki aplikasi lapor yang sudah dilaunching itu sudah kita 
laksanakan, disamping itu juga didukung dari aplikasi lapor itu ada semacam namanya 
Mataramku Lapor, Mataramku Lapor namanya itu aplikasinya, jadi hampir mirip. Jadi 
aplikasi ini sama ya jadi langsung liat begitu kemudian di kirim dari masyarakat kemudian 
masuk ke headnya kepala dinasnya kalau dia pilih kendala banjir ataupun sampah nanti 
kepala dinasnya sampaikain langsung ke supervisornya yang dilapangan nanti jadi 
langsungdieksekusi lokasi kemudian akan difoto dan kemudian warnanya hijau dan 
kemudian eksekusinya selesai jadi begitu hampir mirip e-lapor…” 

- Menjelaskan relawan TIK di kota Mataram berjumlah 12 orang dan telah dilakukan bimtek, 
menaungi 2 bidang, salah satunya yaitu bidang e-government bertugas memantau jaringan 
infrastruktur baik yang ada di pemerintahan maupun di wilayah publik, sehingga apabila 
terjadi permasalahan jaringan langsung dapat diatasi dan dikendalikan. 
“Jadi kegiatannya akan dialakukan pada dua bidang ya bidang teknik dan government 
yang berhubungan dengan ECO Govrnment dia akan melakukan pemantauan jaringan 
infrastrutur baik dilwilayah jaringan ataupun publik, ya tentunya kalau terjadi kemacetan 
jaringan mereka akan mengecek atau mengajarkan kita ke beberapa tempat yang ada 
dilokasi…” 
 

- Menerangkan di Mataram ada juga aplikasi “loket” di rumah sakit umum kota Mataram 
untuk kepentingan publik. Aplikasi loket dapat membantu pasien atau keluarga pasien 
dalam mengambil obat, mobil ambulance serta pelayanan kamar rumah sakit. Sehingga 
memudahkan masyarakat dalam berobat ke rumah sakit. Dan aplikasi ini pun masih 
terbilang baru dan akan dikembangkan lagi. 

- Pemetaan dari berbagai informasi publik serta pengaduan masyarakat masih belum 
dilakukan, namun tahun ini akan dievaluasi terlebih dahulu untuk aplikasi-aplikasi yang ada 
di Kota Mataram, karena aplikasi di kota Mataram termasuk banyak yang harus dikerjakan. 
 

2) Ibu Nining Sulistiningsih (Kasi. Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik, Kominfo, Kota 
Mataram) 

- Menjelaskan bahwa aplikasi Lapor sudah di-launching sejak Agustus yang bersamaan 
dengan ulang tahun Kota Mataram dan sudah diintegrasikan dengan website kota 
mataram, dan aplikasi tersebut sudah dilakukan sosialisasi dan bimtek sampai ke tingkat 
kecamatan dan OPD serta ke masyarakat langsung. 
“lapor ini sudah kami launching sejak 19 agustus 2017, itu bersamaan dengan ulang tahun 
kota Mataram, nah lapor dan lapor juga sudah kita integrasikan dengan website dikota 
Mataram yaitu website Mataram.go.id/e-lapor, nah jadi kita sudah integrasikan ke 
website mataram kota jadi disini nah untuk lapor kita sudah mengadakan sosialisasi, 
sampai tingkat kecamatan jadi disini OPD sampai ke tingkat kecamatan sudah mempunyai 
user dan password untuk pengelolaan lapor.” 
 

- Segala informasi publik juga sudah disampaikan serta diseminasikan melalui radio, banner 
dan lainnya dan sudah dilakukan visitasi oleh PPID tingkat kelurahan, mendapatkan 3 besar 
dalam skala provinsi NTB. 
“untuk PPID sudah dilakukan sampai tingkat keluarahan, ya alhamdulilah ya, kemarin kita 
sudah mendapatkan peringkat satu ya, se-NTB ya, dan yang kemudian untuk yang kedua 
ya, dan kemudian kemarin sudah dilakukan visitasi yang katanya kemarin sudah dilakukan 
visitasi, kita sudah masuk tiga besar itu untuk PPID, dan kemudian kita sudah melakukan 
desiminasi untuk melakukan pembagian di radio Banner dan sebagainya..” 
 

- Menjelaskan tentang jumlah peserta Bimtek yang diundang berjumlah 300 orang terdiri 
dari operator, kepala dinas, dan stake holder eksternal yaitu diantaranya wartawan dan 
masyarakat serta kepala lingkungan langsung sedangkan untuk pemantapan hanya 
dilakukan kepada admin dan operator saja yaitu 100 orang untuk semua SKPD. 
 
“nah untuk bimtek lapor yang pertama itu kan sosialisasi kita undang itu 300 orang nah 
jadi 100 itu adalah operator 100 adalah kepala dinas atau OPD dan yang 100 itu adalah 
stakeholder, stakeholder eksternal jadi ada masyarakat wartawan jadi sosialisasi pertama 
kita lakukan sebanyak 300 orang, kemudian untuk pemantapan kami sudah launching 
kemudian kami mau action dan untuk pemantapan kami lakukan pelatihan hanya untuk 
admin dan operator saja, itu sekitar 100 orang untuk semua SKPD.” 
 

- Diseminasi melalui radio dilakukan dalam bentuk talkshow, dan banner langsung disebar 
yaitu menggunakan baliho, serta website yang bekerjasama dengan Menpan, untuk 
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informasi yang masuk seperti jalan rusak atau banjir dan lain sebagainya. Penanganan nya 
dimulai dari laporan masyarakat sampai dieksekusi permasalahan dan dibuat laporan. 

- Semua kegiatan-kegiatan walikota itu di-publish melalui data dan informasi melalui humas, 
sementara kalau kegiatan OPD, langsung upload sendiri dari SKPD-SKPD nya. Mereka 
sudah paham atas informasi apa yang harus disampaikan karena kan sudah dilatih melalui 
Bimtek yang telah dilaksanakan. Pun tidak paham mereka akan lapor mengenai informasi 
yang akan dipublikasikan. 

- Menanggapi penjelasan Bapak Rustam terkait koran kampung, bahwa pengelolaannya 
sebenarnya tidak hanya di kelurahan saja namun sampai tingkat kecamatan, namun 
kebetulan Bapak Rustam memang merupakan dari kampung tersebut sehingga 
pemberitaannya hanya terkait daerahnya tesebut.  

- Menjelaskan untuk aplikasi lapor terdapat beberapa symbol warna seperti merah, hijau 
dan kuning. Merah menunjukan bahwa pengaduan belum di respon oleh admin. Untuk 
hijau berarti sudah ditindaklanjuti dan di proses sementara warna kuning berarti masalah 
sudah terselesaikan. Dan untuk respon serta sampai ditindaklanjuti penyelesaiannya 
sampai dengan 60 hari, namun apabila sampai waktu tersebut maka sudah masuk ke 
dalam ranah nya Ombusdman. 
 

3) Ibu. Martha Yuli. S, (Bagian Humas dan Protokol Setda) 
- Menjelaskan beberapa urusan sudah masuk ranah Kominfo seperti urusan PPID, urusan 

radio suara kota, dan sandi sampai akhir tahun 2016, untuk humas hanya fokus pada 
publikasi dan dokumentasi serta penyebarluasan informasi dan pelayanan kepala daerah. 
Tugas khusus humas adalah mempublikasikan kegiatan kepala daerah dan wakil, 
bekerjasama dengan wartawan sebagai mitra pemerintah. 
 
“…jadi sebenernya kami di sampai tahun 2017 kami beberapa – beberapa urusan di humas 
itu, jadi untuk urusan PPID sudah ada sebagian yang di Kominfo bu, jadi untuk urusan PPID 
urusan wartawan kota, di sejak tahun 2017 sudah ada sebagian yang di Kominfo, jadi 
sekarang humas fokus tugasnya dipublikasi dokumentasi dan pelayanan daerah…” 

- Hal yang belum berjalan maksimal adalah tentang klarifikasi berita yang dilakukan oleh 
wartawan karena agak susah dan begitu banyaknya masalah yang dipikirkan oleh kepala 
humasnya sehingga wartawan langsung meminta informasinya kepada kepala SKPD, yang 
padahal mereka pun tidak bisa langsung memberikan statementnya.  
 
“kemungkinan yang mungkin belum berjalan maksimal yaitu klarifikasi berita 
kemungkinan mungkin temen – temen media juga agak susah untuk klarifikasi berita ke 
bagian kepala humas karena begitu banyak masalah yang harus difikirkan jadi mungkin 
untuk klarifikasinya agak susah jadi temen – temen di media ini langsung ke SKPD Dia, jadi 
langsung ke kepala SKPD, jadi tidak semua masalah mungkin bisa langsung dikeluarkan di 
statementnya.” 
 

- Menambahkan tentang program mobil keliling yang ada di humas bertugas untuk 
memberikan inforasi langsung kepada lingkungan masyarakat, seperti informasi cuaca 
buruk agar untuk waspada atau kegiatan pada saat Ramadhan. 
“…kami juga punya mobil keliling bu, kami punya mobil keliling untuk informasi sampai ke 
lingkungan jadi kalau kami diperintah ya memang sudah terjadwal juga kaya’ ini misalnya 
sedang musimnya enggak enak ini ada cuaca yang kurang bagus biasanya kita seminggu 4 
kali 5 kali keliling informasi kepada masyarakat bahwa pada paling banyak kita lakukan itu 
dibulan Ramadhan…”  
 

4) Ibu. Ni Made Sri Widiastuti (Perwakilan Bagian Humas dan Protokol Setda) 
- Menambahkan dari penjelasan Bu Martha: bahwa penerbitan tabloid “Berita Mentaram” 

(penyebutan di kota Mataram jaman dulu) yang terbit setiap 2 bulan sekali masih 
terkendala karena harus menunggu laporannya terlebih dahulu dan kesiapan dari anggota. 
Dan membuat kliping kepala daerah, namun masih bersifat manual (konvensional) yaitu 
mengumpulkan beberapa koran yang dibutuhkan dalam pembuatan kliping, dan akan 
dilakukan e-kliping dalam perencanaan tahun depan. 
“…selain yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuli kami dari humas juga menerbitkan tabloid 
berita Mataram itu juga terbit dua bulan sekali jadi setiap tahun terbit 6 bulan sekali, jadi 
biasanya itu tabloid berita Mataram Berita Mentaram, penyebutan nama Mataram 
diawalnya itu Mentaram, jadi tabloid ini terbitnya dua bulan sekali tapi jadi kendalanya itu 
kita tidak bisa bilang on time ya…” 
 



 41 

5) Bpk. Rustam Effendi (Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Mataram Kec. Mataram) 
- Menjelaskan sebelum tergabung dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), diawali 

dengan “Kampung Media” terlebih dahulu untuk penamaannya di kota Mataram 
khususnya. Informasi-informasi KIM berasal dari kebijakan-kebiajakan pemerintah seperti 
dari kelurahan, kecamatan dan dinas lainnya. Dan KIM meupakan kepanjangan tangan 
untuk masyarakat daripada pemerintah daerah. 
“…apa yang kami lakukan ini adalah informasi yang ada di wilayah kami yang tidak 
tercampur oleh media – media yang ada, orang kan tidak mungkin blusukan ke kampung 
kampung dengan informasi yang tidak seberapa tapi bagi kami ini informasi – informasi 
yang kami sampaikan pada dasarnya untuk bertukar pikiran saja dengan dan 
menyambung tali silaturahmi dengan kawan - kawan yang ada di wilayah yang lain, 
apapun informasi yang disampaikan ada yang kebijakan pemerintahan yang melalui 
kelurahan…” 
 

- Menjelaskan tentang kendala yang dihadapi KIM adalah tata bahasa penyampaian 
informasi yang ala kadarnya mengingat bahwa KIM adalah masyarakat itu sendiri, namun 
informasi yang disampaikan tetap sampai kepada masyarakat, melalui media yang ada. 
Tokoh-tokoh masyarakat masih memegang kendali di mata masyarakat dalam 
memberikan informasi. 
“Iya adapun kendala kami karena memang kami bukan profesional dibidangnya wajar 
kalau penyampaian informasi ini alakadarnya tapi tidak menutup kemungkinan yang saya 
sampaikan nyampe Insya Allah nyampe ke tangan pembacanya, demikian walaupun 
seperti yang tadi saya sampaikan kalau dia kalau tidak beraturan wajar – wajar saja 
karena yang bikin orang kampung...” 
 

- Memberikan informasi bahwa sebelumnya KIM telah membuat koran antar kampung 
setingkat kelurahan-kecamatan. Berita atau informasi dalam koran tersebut berisikan 
tentang warga-warga yang ada disitu, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lagi ngetren 
sehingga mereka senang diberitakan. Namun, koran kampung tersebut hanya bertahan 
sampai empat bulan saja dan sudah lima tahun yang lalu. Karena pengelolaannya yang 
masih belum berjalan dengan baik. 
“…ada namanya koran kampung, koran kampung ini saya lihat cukup baik bu, karena 
ketika dia melihat dirinya sendiri atau tentangganya dia tertarik sekali kami sudah coba 
dipagutan bu, di sebelah selatan ada namanya tiga kelurahan kami buat koran yang terbit 
satu minggu sekali yang mana isinya kegiatan masyarakat dan kegiatan di keluarahan 
kami yang mana dicampur dengan informasi – informasi nasional dan internasional atau 
informasi yang lagi ngetren…” 
 

6) Sdr. Junaidi Dimas (Koordinator KIM Kec. Sekar Bela Mataram) 
- Menjelaskan terkait tugas KIM untuk daerah Sekar Bela yaitu mengangkat perekonomian 

masyarakat, karena sudah banyak sekali minimarket-minimarket yang sudah masuk ke 
kampung-kampung yang dapat menurunkan pendapatan warung-warung kecil punya 
masyarakat. Selain itu juga, mengangkat jajanan-jajanan kampung menjadi makanan 
kuliner yang akan disukai oleh masyarakat. 

- Menerangkan dalam menjalankan tugasnya, dokumentasi dan wawancara langsung 
dilakukan kepada masyarakat dan langsung menginformasikan (posting) melalui media 
sosial kami dan dipantau langsung oleh Kominfo yaitu melalui Facebook. Karena FB masih 
terbilang banyak penggunanya.  

- Menjelaskan bahwa perencanaan tahun depan untuk KIM memegang kendali radio suara 
kota, jadi ke depannya bisa dapat siaran langsung kepada masyarakat. 
 

4. Sebelum ditutup FGD, Kabid Bappeda, Bp. Bramantio sedikit menjelaskan garis koordinasi antara 
Bappeda dan dinas lainnya dan akan menguatkan bagian pengelolaan informasi publik khususnya GPR, 
karena masih terbilang baru menurutnya. 

 
5. FGD ditutup oleh Ibu Yunes dan memberitahukan pada seluruh peserta bahwa dalam menyelesaikan 

reviu ini, kemungkinan tim peneliti akan kembali menghubungi peserta untuk melakukan in-depth 
interview. 

 

6. Rangkaian kegiatan FGD selesai tepat pada pukul 12.30 WIB, peserta meninggalkan ruangan. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
Tenaga Ahli Reviu “Pelaksanaan Kebijakan Government Public Relations di Indonesia” 

 

No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 
Output / Sasaran 

Kegiatan 

Waktu 
Pelaksana

an 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

1  FGD 
Kementerian/K
L 

 Wawancara 
mendalam 
dengan 
informan dari 
unsur 
Akademisi dan 
Kelompok 
Masyarakat 

 Mapping 
kebijakan 
masing-masing 
K/L dengan 
fungsi dan 
panduan GPR 

16 
Oktober 
2017 

Ruang Rapat 
Rasuna 2, 
Gedung Wisma 
Bakrie 2, Jl. H. 
R. Rasuna Said, 
Jakarta Selatan 

Undangan 
pada tanggal 
10 Oktober 

2017 

 

 

 
 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fokus Group 
discussion 
dengan Tenaga 
Humas 
Pemerintah 

 Wawancara 
mendalam 
dengan 
informan dari 
unsur 
Akademisi dan 
Kelompok 
Masyarakat 

 
 
 
 

 Penggalian data 
tentang 
pelaksanaan 
GPR yang 
dijalankan oleh 
Tenaga Humas 
pemerintah 
yang sudah 
dilakukan. 

 Pembahasan 
capaian dan 
kendala yang  
dihadapi 

3 
November 
2017 

Ruang Rapat 
Rasuna 2, 
Gedung Wisma 
Bakrie 2, Jl. H. 
R. Rasuna Said, 
Jakarta Selatan 

Undangan 
melalui email 
pada tanggal 
31 Oktober 

2017 

 



 43 

No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 
Output / Sasaran 

Kegiatan 

Waktu 
Pelaksana

an 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 
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No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 
Output / Sasaran 

Kegiatan 

Waktu 
Pelaksana

an 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

 

 
 

 
 
 
 

1. FGD dan Indept Interview di Daerah Observasi 
 

No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

2..1  FGD Tinjauan 
Pelaksanaan 
Kebijakan GPR 
di 
Lhokseumawe 

 Wawancara 
mendalam 
dengan 
informan dari 
unsur 
Akademisi dan 
Kelompok 
Masyarakat 
 

 

 Melakukan 
pengumpulan 
data terkait 
pelaksanaan 
kebijakan 
GPR di tingkat 
Kota 
Lhokseumaw
e 

24 Oktober 
2017 

Kantor 
Bappeda Kota. 
Lhokseumawe 
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No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 
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No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

2.2   FGD 
pelaksan
aan GPR 
di 
Pemerin
tah 
Daerah 
Kabupat
en 
Malinau 

  
Wawanc
ara 
mendala
m 
dengan 
informa
n dari 
unsur 
Akademi
si dan 
Kelomp
ok 
Masyara
kat 

 Melakukan 
pengumpulan 
data terkait 
GPR yang 
dipahami 
oleh 
pemerintah 
Daerah, 
pelaksanaan 
dan Capaian 
GPR, dan 
kendala yang 
dihadapi oleh 
pemerintah 
Daerah. 

7 November 
2017 

Kantor 
Bappeda Kab. 
Malinau 

Undangan 
melalui 

email pada 
tanggal 31 
Oktober 

2017 
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No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

 
 

No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 

2.3  FGD 
Bersama 
Bappeda 
Kota 
Mataram 
dan Dinas 
lainnya 

 Wawancara 
bersama 
dengan 
Akademisi 

 
 

 Penggal
ian data 
implem
entasi 
GPR 
Kota 
Matara
m 

11 Desember 
2017 

Ruang Rapat 
Bappeda Kota 
Mataram 
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No 
Penugasan 

(Tertulis/Lisan) 

Output / 
Sasaran 
Kegiatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Lokasi 
Pelaksanaan 

Dasar 
Kegiatan 

Dokumentasi Kegiatan 
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